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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Strijd tegen Dommelvervuiling 

In Boxtel eerste zuiveringsinstallatie 
't Waterschap in 't offensief 1 

Het Waterschap ,,'t Stroomgebied van de Dommel" droomt 
grootse dromen. Nu de rivier de Dommel en de daarin uitmon
dende stromen en beken "overlast" krijgen van de enorme 
stroom afvalwater, die als gevolg van de bevolkingstoename 
en de industrie-uitbreiding steeds breder wordt, wil 't Water
schap 'n dam opwerpen tegen de gevaren, die de schrikbaren
de vervuiling van het Brabantse rivierwater meebrengt. 
Straks niet langer een Dommel, die van onnut is voor de was
serijen ( welke niet zonder gegronde reden op haar oevers ge
bouwd zijn); niet langer een Dommel, die een stinkende erger
nis is voor de vreemdeling; niet langer een Dommel, die de ge
zondheid van mens en vee in gevaar brengt:: niet langer een 
Dommel, die als een open riool haar weg zoekt door de Bra
bantse landouwen, dorpen en steden. 

DOMMEL EN DOMMEL 
• IS TWEE 1

Momenteel zou men in de Dommel -· 
althans in het midden-Brabantse gedeelte 
ervan - niet het idyllische stroompje 
herkennen, dat ergens achter Valkens
waard onze provincie komt binnenge
kabbeld. Maar de laboranten van het 
Waterschap weten beter dan wie ook, 
dat de Dommel zonder het ontreinigen
de afvalwater van de industrieën hier 
van hetzelfde zuivere allooi zou zijn als 
in het zuidelijkste puntje van onze pro
vincie. Ze beseffen ook, dat de toestand 
momenteel op sommige plaatsen werke
lijk onhoudbaar is geworden. Konden de 
mensen tot voor enkele jaren nog ge
noegen nemen met een handvol schade
vergoedingen (betaald door de afval
water spuiende industrieën), thans is het 
bijna een noodzaak geworden de rivier 
te zuiveren. Het pleit voor 't Water
schap, dat het de zaken terdege wil aan
pakken voordat het helemaal een nood
zaak is geworden, voordat b.v. een epi
demie (zoals eertijds in Duitsland) aan 
de plannen de beslissende stoot moet 
geven. Vorige week heeft de Water
graaf Mr. Th. A. J. Vosters, de kaarten 
op tafel gelegd, zowel voor het hoofd
bestuur als voor de pers. Het waren be
langrijke plannen, die Mr.· Vosters ont
vouwde. Zó belangrijk, dat wij ze graag 
eens nader belichten. 

DE PLANNEN. 
In een betoog - klaar als helder Dom
melwater en toegelicht met kaarten en 
grafieken - schetste de Watergraaf mo
geHjkheden en onmogelijkheden voor de 
Dommel en omliggende riviertjes. 
Zuivering in het algemeen nu, kan ge
schieden a. door zelfreinigi�skracht van 
de rivier1 b. door chemische nazuiveril1$?; 
c. door landbevloeiïng1 d. door kunst
matig biologische nazuiverillj.?.
De zelfreinigingskracht van de Dommel
(a) weegt echter niet op tegen de ver
vuiling. Voor zelfreiniging is n.l. een 
hoeveelheid' zuurstof nodig, evenredig 
aan de hoeveelheid afvalstoffen, die in 
het water komen. In de Dommel wordt 
deze zuurstofvoorraad zo sterk aange
sproken, dat deze al dadelijk uitgeput 
raakt en niet snel genoeg meer door de 
lucht kan worden aangevoerd. Het ge
volg is, dat in het grootste gedeelte van 
de Dommel het water als ongezond is te 
beschouwen: rotting gaat de overhand
krijgen, vissen sterven, stank wordt ont
wikkeld en allerhande ziektekiemen, 
w.o. typhus, cholera en dysenterie, wor
den door het water verspreid.
Chemische nazuivering (b) is hiertegen
een onvoldoend bestrijdingsmiddel, want
het kan- alleen in de zomermaanden doel
matig worden toegepast.
Landbevloeiïng (c), waarbij het afvalwa
ter over z.g. vloeiweiden geleid wordt
om te bezinken, zou wel een mogelijk
heid zijn, als de omstandigheden er gun
stig voor waren (grove, poreuse grond
en � 2edraineerde bodem).
Nu zal men alle heil moeten verwachten
van de z-2. kunstmatige, bioKJ2Ïsche na
zuivering (a), waarop dan ook de ge
plande zuiveri�installaties zijn geba
seerd. In de toekomst zullen - volgens
de plannen - in een zevental gemeen
ten in het stroo�ebied van de Dommel
(waar een rioleringsstelsel van enille be
tekenis aanwezig is) inst;illaties gebouwd
worden om deze zuiveringsmethode 01> 
de vervuilde Dommel en haar familie
stromen toe te passen. Het zijn de plaat
sen Geldrop, Eindhoven, Best, Tilbur2', 
Goirle (in 1953 of later), Boxtel en St.
Michels Gestel (in 1952).
Vanuit deze plaatsen zal het offensief 
t�en de watervervuiling 2'eleid wotden. 
Wanneer het eenmaal zo ver is..... dan 
zal het water weer water zijn, dan zal 
de Dommel weer de Dommel zijn, zoals 
we die zo graa2 afschilderen, als het zil
veren lint, dat zidt door Brabant 
kronkelt. 

WAT KOMT ER STRAKS 
IN BOXTEL? 

Omdat het in de bedoelin2 ligt van het 
Waterschap om in 1952 in Boxtel het 
eerste proefstation te bouwen, zullen we 
de plannenbespreking beperken tot onze 
plaats. 

Onze gemeente nu, beschikt sinds enige 
tijd over een centraal rioleringsplan, 
waarvan reeds een gedeelte i, �itgevoerd 
en waarvan het resterende deel zo spoe
dig mogelijk zal worden verwezenlijkt. 
Belangt ijk is daarbij, dat in onze plaats 
het aanvoerriool naar de zuiveringsin
stallatie reeds is gelegd, zodat de instal
latie onmiddellijk na het gereedkomen 
daarvan effectief in werking kan worden 
gesteld. 
Onze lezers zullen intussen wel be
nieuwd zijn hoe �en dergelijk zuiverings
station er uit zal komen te zien. 
Het is natuurlijk ondoenlijk U daar
van in een paar trekken een duidelijk 
beeld te geven, maar er kan reeds ge
zegd worden, dat het plan de bouw in
houdt van een aantal grote reservoirs, 
die ieder een aparte zuiverende wer
king hebben. Zo zal er een verzamel
kelder komen om het grove vuil tegen 
te houden; een voorbezinkingsruimte, 
waarin de slijkstoffen gelegenheid krij
gen te bezinken; voorts een z.g. oxyda
tiebed, waarin met kiezel, steenslag of 
hoogovenslakken gezorgd wordt voor de 
vasthouding van schadelijke zwevende 
en opgeloste stoffen; tenslotte om 
zeker spel te spelen, ook nog een nabe
zinkings;reservoir. 
IJoor al deze processen ontstaan van
zelfsprekend slijkstoffen, die niet zon
der meer kunnen worden afgevoerd, om
dat ze spoedig tot rotting overgaan en 
daarbij een ondragelijke stauk versprei
den. Voorts is het zeer hoge waterge
halte en de mogelijke aanwezigheid van 
ziektekiemen daarbij een groot bezwaar. 
Om deze bezwaren op te heffen laat 
men het slijk uitrotten in z.g. slijkr,is
tingstanks, waar de slijkstoffen omgezet 
worden in uitgerot slijk, ·dat geen stank 
verwekt, een lager watergehalte heeft en 
een sterk gereduceerd aantal ziektekie
men bevat. Het uitgerotte slijk wordt 
nu op slijkdroogbedden gedroogd en kan 
dan als zeer goede meststof worden ge
bruikt. Hierbij is het dan nog mogelijk 
om een aanzienlijke hoeveelheid 
methaangas te winnen, doch in een 
plaats als Boxtel zullen de verwerkings
kosten de opbrengst wel overtreffen, zo
dat men beter doet hieromtrent geen 
verwachtingen te koesteren. 
Van de genoemde reservoirs zal een ge
d�elte ondergronds en een gedeelte bo
vengronds worden gebouwd. Men hoeft 
echter niet voor stank- of ziektekiemen
verspreiding te vrezen, evenmin als voor 
een ontsierende vorm van de installatie, 
ook al zal die een grote grondopper
vlakte beslaan. 
Ten overvloeide wellicht, vertellen wij U 
nog, dat het afvalwater na de bewer
king in volkomen zuivere staat wordt 
prijsgegeven aan oe rivier die er dan 
niet slechter, doch integendeel veel beter 
van kan worden. 

WANNEER KOGEL 
DOOR DE KERK ? 

Men zal begrijpen, dat de verwezenlij
king van deze plannen in geen zessen 
en geen tienen gebeurd is. - Er zitten 
enorme financiële moeilijkheden aan 
vast, en het is nog de vraag of het 
hoofdbestuur daardoor niet zal worden 
afgeschrikt. Vorige week Vrijdag werd 
hierover reeds vergaderd en bij het ter 
perse gaan van dit nummer was men op
nieuw in vergadering bijeen om de be
groting te behandelen en dus ook de be
slissing te nemen over deze plannen. 
Als men tot een en ander mocht beslui
ten, moet men nog de beschikking van 
Gedeputeerde Staten afwachten, alsmede 
van de Investeri1tgscommissie. 
Eerst als alle hindernissen van financiële 
aard l{ellOmen zijn, zal het Waterschap 
aan haar grote taak kwmen beiz,innen. 
Laten we hopen, dat men alle wind in de 
zeilen kri� en dat 01> de plannen spoe
di2' van affe zijden spontaan h« .,fiat" 
gqfeven wordt! 

Zondagsdienst der Artsen 
uit■luitend Yoor spoedgevallen. 

ZONDAG 8 JANUARI 

Dokter G. C. Wentholt 
Stationstraat 86 Telefoon 378 

Plaatselijk Nieuws 
DERDE OUDERSBIJEENKOMST. 
op Zondag 13 Januari 1951 van half 4
tot half 6 in het Verenigi�sgebouw. 
Zoals reeds werd meegedeeld in de eer
ste circulaire, zal de derde oudersbij
eenkomst gaan over het belangrijke pro
bleem: ,,Wat zal mijn kind worden"? 
Deze oudersvergadering over de toe
komstmogelijkheden van onze jeugd zal 
geleid worden door M2r. Drs. G. Ban
nenber2, Reiz,ent van het Klein-Semina
rie. - Beste ouders, wij hopen dat U in 
groten getale naar deze belangrijke ver
gadering zult komen. 
Na de schone, practische lessen van Pa
ter van Kaam over de rijpingsleeftijd en 
de voorlichting van onze kinderen, is het 
van groot belang ook een goed inzicht 
te krijgen in de toekomstmogelijkheden 
van onze jeugd. 
De vergadering begint om precies half 4 
en zal eindigen om half 6, zoals ook de 
vorige keer. 
Alle ouders, die gaarne hierover meer 
willen horen, worden bij deze vergade
ring verwacht. 

Met vr. groet, 
P. P. VERHAGEN, Kapelaan 
H. VISSCHERS, Kapelaan.

K.R.O. ZENDT HOOGMIS UIT! 
Naar we vernemen zal op Zondag 13 
Januari door de K.R.O, vanuit de H. 
Hartkerk, alhier, de Plechtige Gezongen 
Hoogmis worden uitgezonden. 
In het nummer van volgende week hopen 
we onze lezers hierover nadere bijzon
derheden te kunnen mededelen. 

HERLEVEND BOXTEL. 
Niettegenstaande de ter zake aange
wende pogingen was het niet mogelijk 
nog wijziging te brengen in de (ver
vroegde) datum van vertrek van het 
Oostenrijks gezelschap uit Nederland. 
Het reeds afgesproken optreden van 
deze Tirolergroep voor "Herlevend Box
tel" moest daardoor vervallen. 
Men is er in geslaagd hiervoor een com
pensatie te vinden in een nieuwe voor
stelling door het beroepstoneelgezel
schap "Puck" en wel op Maandag 21 
Januari a.s. Opgevoerd zal worden "De 
hijz1.: kater" VdlJ I· ien1l'a11 l-Itijennaus, 
met Cas Baas in de titelrol. 
De leden ontvangen nog een afzonder
lijke convocatie. 

FATIMA-KAPEL. 
Vorig saldo 
Wekelijkse bijdrage 
Wekelijks kwartje 
Offerbusje 

f 932,81 
" 10,51 

0,25 

6,43 

Totaal f 950,00 
Wie maakt de duizend S,?u(den vol?

GEEN GOED BEGIN 1 
Diefstal op Nieuwjaarsdag. 
Op Nieuwjaarsdag, 's m.iddags tussen 5

en 6 uur, is door één of meer individuën 
(door forcering van een der deuren van 
het woonhuis) ingebroken· bij de heer 
W. van de Wetering, Stationstraat, al
hier. De inbrekers moeten in korte tiid
hun slag hebben weten te slaan, want
hoogstens gedurende drie kwartier was
niemand van het gezin in huis.
Een flink geldbedrag hebben zij zich
toegeëigend, en alles wijst er op, dat de
inbrekers daarbij rustig te werk zijn ge
gaan, ondanks de korte tijd van verblijf
in de woning.

VERLICHTE WIJZERPLATEN 
OP DE ST. PETRUSTOREN. 
Op Oudejaarsavond kon de Boxtelse be
volking voor het eerst "kennis maken" 
met de verlichte wijzerplaten op de St. 
Petrustoren, welke het kerkbestuur van 
de St. Petrusparochie heeft laten aan
brengen uit dankbaarheid voor het wel
haast wonderbare behoud van de mooie 
toren in de bezettingsjaren. 
Tot ver in de omtrek kan men, dank zij 
deze • prachtige verlichting, nu ook 
's avonds van de toren de juiste tijd af
lezen. Dit gemak is reeds lang voor 
velen een vurige wens geweest, en we 
hopen dan ook van harte, dat nu men 
ermee verrast is geworden, speciaal de 
St. Petrus-parochianen een steentje zul
len bijdragen in de grote aanleg- en on
derhoudskosten. Men kent de aanspo
ring: ,,inplaats van de bewuste cent wor
den de parochianen verzocht een dub
beltje in de eerste schaal te werpen". 

LOGOPAEDIE. 
Examen voor diploma Learaar en 
Lerares in spraakverbetering 
Vanwege de Vereniging van Spraaklera
ren werd op 28 en 29 December in de 
Middelbare School van "St. Ursula", 
alhier, het examen afgenomen in de logo
paedie, onder toezicht van de Hoog
EdelGestr. Heer L. F. Kleijterp, als 
rijksgedelegeerde. 
Van de 15 candidaten, die examen af
legden, slaagden vijf Boxtelse inwoners, 
n.l. drie Zusters Ursulinen, de Mères
Lidwina, Josepha en Marie Wiro, de
Witte Pater A. J. A. Verberk en de
heer J. J. G. KeunenJ onderwijzer aan
de B.L.O.
De cursus aan het examen voorafgaan
de werd eveneens aan de St. Ursula
school gegeven, en was de eerste in het 
Zuiden van ons land. 

GESLAAGD. 
Het nieuwbenoemde hoofd der school 
op Huize De La Salie, de Eerw. Frater 
Ambrosi, slaagde dezer dagen aan het 
Psychologisch-Paedagogisch Instituut der 
R.K. Leergangen te Tilburg voor Paeda
gogiek M.O. (A) (met lof). 

De Kalender 

Van Chinese tijdrekening tot heden 
We zijn weer een nieuw jaar ingegaan. 
Een jaar met 366 dagen, 52 w�ken en 12 
maanden. Keurig, zoals men dat heeft 
ingedeeld. 
De mens heeft blijkbaar altijd de neiging 
gehad het verstrijken der dagen en het 
steeds weer terugkeren der seizoenen te 
gaan berekenen. Reeds uit de oudste 
tijden zijn ons tijdrekensystemen be
kend, welke aardig met de onze over
eenkomen. 
Uit de .ti,jçl waarvan wij nog geen ge
schreven berichten hebben, weten wij
dat de Chinezen een jaartelling hadden, 
waarin het jaar bestond uit 360 dagen. 
Hieraan kwamen zij er enkele tekort en 
daarom waren er van iedere 19 jaren, 
twaalf gewone jaren en 7 met 13 
maanden. 
be Babyloniërs hadden reeds 3000 jaar 
voor Chr. een tijdrekening, waarbij het 
jaar uit 354 dagen bestond, zijnde 
twaalf maanden van afwisselend 30 en, 
29 dagen. Bij afwijking van de zonne
stand werd er willekeurig een maand in
gelast of uitgeschakeld. Zij maakten het 
zich dU'S al erg makkelijk. Ook de Grie
ken werkten met jaren van afwisselend 
12 en 13 maanden. De Egyptenaren 
hadden het jaar nog het beste berekend. 
Zij hadden een jaar van 365 dagen en 
dat in ongeveer 5000 jr. v. Chr. De Tur
ken hadden ook een afwijkende kalen
der, doch zijn in 1916 tot de normale 
Çregoti1anse overgegaan. De Joden en 
Mohammedanen hebben nol{ �eeds een 
afwijkende kalender. Bij de Joden zijn 
de maanden afwisselend 29 en 30 dagen 
en ook de lengte van het jaar is niet 
gelijk. De Mohammedanen volgen een 
systeem, waarbij zij in 30 jaac 11 maal 
een dag inschakelen. 

365,2425 DAGEN. 
Het woord kalender is afgeleid van het 
Latijnse calendae, hetgeen de eerste dag 
van een maand betekent. In onze stre
ken heeft men reeds sinds lange tijden 
de ·zogenaamde Gre2oriaanse kalender 
in gebruik. Tot deze tijdrekening riam 
Paus Gregorius XIII in 1582 het initia
tief. Dit is het ons welbekende systeem 

van het jaar van 365 dagen en het in
voeren van een extra dag in elk 
vierde jaar. De moeilijkheid van een 
goede verdeling van het jaar in onder
delen, die men bijvoorbeeld dagen, 
weken en maanden noemt, zit in het feit, 
dat een jaar om precies te zijn uit 
365,2425 dagen bestaat, dus uit afgerond 
365¼ dag. Een behoorlijke verdeling is 
er dus niet te maken en zo zal men altijd 
moeten blijven werken met het invoe
gen van dagen. 

DE FRANSE KALENDER. 
Korte tijd is er ook nog een geheel af
wijkende tijdrekening in gebruik ge
weest en nog niet zo lang geleden, het 
was tijdens de eerste Franse republiek. 
Volgens deze kalender werden de jaren 
geteld van 22 September 1792 af, de 
dag van de proclamatie van de repu
bliek. Alles was zeer simpel opgebouwd. 
Het jaar telde 12 maanden van ieder 30 
dagen. Men kwam hieraan 5 ½ dag te
kort en dit hief men op, door wanneer 
de 12 maanden om waren 5 zogenaamde 
aanvullingsdagen toe te voegen. Een
maal in de vier jaren waren dit er zes. 
Iedere maand was verdeeld in 3 perio
den van10dagen, die Décade genoemd 
werden en dienst deden als week. 
Men had toen dus weken van 10 dagen, 
waarvan de dagen allen verschillende 
namen droegen, namelijk: Primidi, 
Duodi, Tridi, Quartidi, Quantidi, Sex
tidi, Septidi, Octidi, Nonidi en Decadi. 
Hetgeen neerkomt op een eenvoudig 
Frans een, twee, drie. De week van 10 
dagen bleek in de praktijk toch niet zo 
handig en reeds op 31 Maart 1802 werd 
die afgeschaft en voerde men de zeven
daagse week weer in. 
Men heeft toen nog een tijdje voortge
sukkeld met de nieuwe kalender, doch 
op 9 September 1805 besloot de Franse 
senaat om de oude Gre2oriaanse kalen
der op 1 Januari 1806 weer in te voe
ren. Dit republikeinse systeem heeft dus 
ruim 13 jaar bestaan en heeft ,niet vol
daan. 

OMGEVING' 

Burgerlijke Stand 
van 18 tot en met 31 December 1951.
GEBOREN: Constant A. Fr. M. zoon 
van A. J. van Kleef en J. M. A. v. d. 
Broek, Baroniestraat 8 - Johanna A. 
dochter van J. A. v. d. Nieuwenhuijzen 
en H. W. van Boxtel, Nieuwstraat 104 
- Adrianus J. zoon van A. J. v. d. Steen
en M. A. Calsijn, Deken de Wijsstr. 16 
- Antonius H. M. zoon van A. H. van 
Oorschot en H. G. v. d. Heijden, Boom
straat 25, Gemonde - Johanna A. C, M. 
dochter van C. M. v. d. Broek en M. H.
Schellekens, Nieuwstraat 108 - Pieter
zoon van C. van Krimpen en K. A. Roos,
Heult 3 - Anna W. P. M. dochter van
P. C. Doevendans en W. A. de Koning,
Doornakkerlaan 60 - Louise dochter
van J. van Nooijen en J. A. M. van Ha
ren, Hertogenstraat 7 Emmairnela
W. M. dochter van J. L. van de Leur en
G. J. van Hulten, van Coothstraat 28 -
Cornelis G. M. zoon van P. Th. G. de
Langen en J. J. Voermans, Kleinder
liempdé 5 - Maria Fr. W. dochter van 
Th. W. de Bie en M. Verberne, Langen
berg 20 - Petrus J. M. E. zoon van A.
G. v. Roosmalen en W. A. Strik, Markt
6 - Wilhelmus J. Fr. A. zoon van A. J. 
M. v. d. Oetelaar en H. C. Th. v. d.
Laak, Fellenoord 5 - Wilhelmina J. N.
M. dochter van M. L. Timmermans en
H. P. van Heeswijk, Munsel 28 - Jo
hanna C. M. dochter van P. J. van 
Eijndhoven en W. E. van Handel, Mo
lenstraat 1 04 - Alexandra Fr. R. doch
ter van Fr. B. J. Verheijden en M. R.
Hillebrandt, Dr. P .M. Hoekstraat 1 -
Johannes Dr. M. zoon van M. P. Fr.
Pennings en M. J. C. Verheijden, van
Hugenpothstraat 31a.
ONDERTROUWD: Martinus Solon en
Maria Keurentjes - Johannes M. van
den Nieuwenhuizen en Maria M. van
L,ogten - Cornelis J. Henskens en Odi
lia J. A. Kampers.
GEHUWD: Martinus A. Beekmans en
Godefrida C. van Hoof.
OVERLEDEN: Dorothea den Doop,
oud 81 jaren, wed. van J. G. Siemerink,
Maastrichtsestraat 32 - Johanna C. ten
Hacken, oud 85 jaren, achtgenote van
H. Sannen, Stationstraat 77 - Wilhel
mus van Eindhoven, oud 80 jaren, Kalks
heuvel 42.

Agenda 
SPREEKUUR Bur2emeester. 
Donderdag 10 Jan van 10-12 uur. 
SOCIALE COMMISSIE. 
De Sociale Commissie zal op Vrijdag 
4 Januari van 8 tot 9 uur zitting houden 
op het bureau van het Soc. Charitatief 
Centrum in het Verenigingsgebouw, 
Burgakker. 
SIHO-CLUB - Op Maandag 7 Januari 
a.s. des avonds om 8 "uur is het de slot
avond van de cursd? ,,Spreken in het
openbaar" van de Sil'IO-club in Hotel
Rekkers. Iedere belangstellende is a.s.
Maandag van harte welkom.

EEN WERELDKALENDER.

Reeds geruime tijd wordt er propagan
da gevoerd voor het invoeren van een 
voor alle jaren gelijke en naar zijn in
deling volkomen regelmatige wereldka
lender. Deze verdeelt het jaar in vier 
g�lijke kwartalen van ieder 91 dagen. 
onderverdeeld in 13 weken. Ieder kwar
taal begint dus met een Zondag en ein
digt op een Zaterdag. Hierdoor zal het 
jaar ook steeds met een Zondag begin
nen. Door de eerste maand 31 dagen te 
geven en de tweede en derde ieder 30, 
komt men in drie maanden precies aan 
de 91 dagen, welke nodig zijn. 
Het jaar bestaat dan uit 364 dagen, 
waaraan men er dus steeds één tekort 
komt. Hier heeft men ook iets op ge
vonden. Aan het eind van elk jaar wordt 
een extra dag ingelast, een zogenaamde 
naamloze dag. Want aangezien het nieu
we jaar op Zondag moet beRi.m1en en de 
laatste dag van December een Zaterdag 
is, heeft men voor deze in te voegen 
dag geen naam en noemt men die W, af
korting van Wereldvacantiedag. Eenmaal 
in de vier jaar zit men ook met het 
probleem van nog een extra dag. Dit 
heeft men opgelqst door precies op de 
helft van het jaar, dus na Zaterdag 30 
Juni, nog zo'n W-dag in te voeren. De 
tweede helft van het jaar begint dan 
roet Zon9-ag 1 Juli. Door zijn regelma
tige indeling heeft dit type van tijdreke
ning volgens zijn voorstanders ve.el voor 
op de huidige en men wil, wanneer het 
zou lukken, deze tijdrekening over de 
gehele ·wereld invoeren. Het is een on
derwerp, dat reeds b�j de Verenigde Na
ties aanhangig is gemaakt. 
Resumerende komen wij tot de conclu
sie, dat er ook wat de kalender betreft, 
niet veel nieuws onder de zon is, want
reeds van de oudste tijden werkte men 
met een week van zeven dagen en men 
heeft steeds gesukkeld met in te voeren 
dag!!n, om gelijke tred te houden met de 
seizoenen. Ook in het nieuwe systeem, 
de wereldkalender, heeft men dit euvel 
niet kunnen ondervangen. Zo blijkt het 
kalenderprobleem er een te zijn, dat men 
ook in, onze moderne tijd nog niet tot 
een vplkomen bevredigende oplossing 

. heeft kunnen brengen. 

K. M.



Ter opwekking 
van de Thuisfront==activiteit 

In Christus' naam treden wij op, 
En U verzoeken wij dringend ons 
behulpzaam te zijn ..... . 

Zo worden wij aangesproken door de 
Herauten van het Evangelie, waarvan 
ons er enigen worden voorgesteld in de 
portretten ach ter in de kerk. 
Wij kunnen hen helpen, dagelijks: met 
ons gebed voor het missiewerk! Dat is 
in het kader van het godsvertrouwen 
vanzelfsprekend, doch zou Hij, die alles, 
maar dan ook álles geeft, ónze goede 
wil ook niet uitgedrukt willen zien in het 
geldelijke offertje voor de uitbreiding 
van de Kerk. Hij geeft wasdom, maar 
verlangt ook arbeid, en zou Hij dan 
ten opzichte van de zielenoogst niet 
eveneens de medewerking der gelovigen 
uitgedrukt willen zien in middelen, die 
ons ter bevrediging van materiële be
hoeften ter beschikking staan? 
Daarom moet het Missie-Thuisfront 
voor ons een levend begrip zijn, dat ge
toond wordt door ondersteuning van het 
werk der Herauten van het Evangelie. 
Hoe zij hun taak opvatten en hoe zij 
werken, daarover vinden wij van tijd-tot
tijd enig gegeven in correspondentie. 
'Zo ontvingen wij dezer dagen een brief 
van Pater Meulendiik, op Timor werk
zaam, waarin geschetst wordt hoe de 
Missie door het onderwijs de heidenen 
kan aantrekken en langs die weg tot 
uitbreiding der Kerk zou kunnen ,ge
raken. 
Na er op gewezen te hebben dat Timor, 
een der kleine eilanden van de jonge 
Staat Indonesië, voor de helft wordt ge
missioneerd door de protestanten en de 
andere helft door de katholieke Kerk, 
deelt pater Meulendijk mede, dat in het 
geheel dertig missionarissen daar werk
zaam zijn, waarvan er twintig in het pa
rochiewerk' staan en de overige tien 
werkzaam zijn in seminarie, school en 
administratie. 
"Waren er voldoende missionarissen dan 
kon het geloof zich snel uitbreiden, af
gezien van financiële moeilijkheden, om
dat op het ogenblik alles zeer duur is. 
De missie heeft namelijk nog 11:een eigen 
bron van inkomsten, die "de zaak" aan 
het draaien zou kunnen houden. 
Langs de weg van het onderwijs kan veel 
bereikt worden. Wanneer de kinderen 
godsdienstonderwijs krijgen op school, 
en dat kan, is de bekering zeer gemak-

* Het oude jaar is voorbij en het blijft 
voorbij. Ook voor Terloops met ziin 
zorgen over de terloopse dingen van de 
dag, over de mensen, over de cultuur, 
over de wegen, over de plantsoenen, 
over de parken, over, ia over wat al 
niet? Ook over de verkeersakkefieën 
en -akkefietjes, waarvan juist "vóór het 
scheiden van de markt" in 1951 het 

. laatste voorviel: Een stevige autobotsini,;, 
die we hier vermelden, omdat 1951 ons 
inziens een record aantal verkeersonge
lukken opgeleverd moet hebben. *
Enfin, het is altijd nog beter met zo'n 
autobotsing op te houden dan ermee te 
beginnen, want nu is de verkeerslei 1102: 
schoon. Of hebben de feiten onze woor
den al weer gelogenstraft? * Teveel 
mensen schijnen nog niet op de hoogte 
te ziin van de werking der flikkerlicht
installatie, die vorig jaar op d� Oirschot
seweg in werking werd gesteld. Welnu, 
is er geen trein op komst, dan brandt het 
z.g. ,,witte" lichtsein met 45 flikkerin
gen 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. Als het rode licht begint te
flikkeren, begint tegelijkertijd een "wek
ker" te rinkelen. Wanneer in een of
ander onderdeel der installatie een sto
ring optreedt, komt een oranje storings
sein in werking, ten teken, dat de trei
nen niet meer worden a;wgekondigd 
door de installatie. * Helaas is het 
nieuwe jaar niet zonder zorgen begon
nen. Wilt U b.v. geloven, dat we op
Nieuwjaarsdag van vrouwen gehoord 
hebben, dat het in 1952 hun grootste 
zorg zal zijn hoe toch een middel te
vinden om bi.i het voordelige z.g. ,,vlees
uitponden" op het gem. slachthuis zón
der veel moeite en lang wachten ook 
steeds tot de bevoorrechte eersten te
horen. Tja, ja ...... )t- Een andere zorg 
is hoe de bevolking van Boxtel aan het 
verstand te brengen, dat de Dommel bij 
de vervuiling door industrieën absoluut 
geen vervuiling door particulieren kan 
verdragen. En toch als men soms ziet, 
wat daar zoal in rond drijft en stinkt en 
rot en ziektekiemen verspreidt ...... Laat 
eenieder er 'ns op letten! * Let ook 
eens op het wilde zwijn, dat op Balsvoort 
huist (naar men met stelligheid be
weert). En roep ons 'ns bij de eerste, de 
beste vreedzame ontmoeting met het 
borstelige, gestreepte ·heerschap, wilt U? 
* Drie -koningen! Drie-koningen! Na
tuurlijk, zijn de Caspars, de Balthasars 
en de Melchiors ook a.s. Zondag weer 

welkom aan Uw deur, als ze aanklop
pen om Uw aandacht te vrai,;en voor het 
lied over hun reis, over Herodes, over 
de ster en over --Het Kindeke Jezus. 
Drie-koningen-zingen is een schoon ge
bruik, dat de laatste jaren gelukkig al 
weer meer en meer in ere wordt ge
houden. * De wijsheid van de week 
komt van Socrates: .,Wij kunnett niets 
als 't onze beschouwen behalve het 
tegenwoordige ogenblik. Het verleden 
is weg, het toekomstige is er nog niet. 
Het enige waar het op aan komt, is het 
tegen"'.?ordige ogenblik goed te be
steden . 

Geef bij verhuizing 
uw nieuwe adres op 
aan on:z:e administratie 

Molenstraat 19. 

kelijk. Het is echter een groot probleem 
om voldoende onderwijskrachten te krij
gen. Heel Indonesië heeft nog' een groot 
tekort aan onderwijzers en zeker de 
kleine eilanden, 
Van staatswege wordt het onderwijs 
sterk beklemtoont. 
De gewone scholen zijn · echter maar 
driejarig, juist voldoende om een beetje 
te leren lezen én schrijven. Dat wil men 
veranderen, maar dan komt de vraag: 
waar komen de leerkrachten vandaan. 
Dit jaar was het bijzonder moeilijk de 
kinderen op school te houden, daar er 
hongersnood heerste en er dus eten ge
zocht moest worden. Dat duurt totdat 
over drie maanden de eerste maïs rijp 
zal zijn. Zolang zijn de mensen gedwon
gen om eten te zoeken in de bossen. 
Laten we hopen dat de nieuwe maïs 
goed mag worden. 
Dat de mensen onderwijs krijgen is in 
1t1eer dan een opzicht nodig. Zij moeten 
ook tot inzicht komen, dat zij meer moe
ten planten dan voor eigen gebruik en 
om kleren te kopen. 
De mensen voor het geloof te winnen 
is niet zo moeilijk, wel echter om tot een 
christelijke adat (gewoonten) te komen. 
Daar gaan nog wel enkele jaren over
heen. In de tegenwoordige ontwikkeling 
lijdt dat wel gevaar. Men wil vooruit, 
doch vaak is er niet voldoende onder
scheid en men kan slechte dingen over
nemen naast iets 11:oeds. 
Het vorig jaar begonnen seminarie is 
natuurlijk de toekomst voor de katholie
ke Kerk op Timor. In het geheel hebben 
we 48 studenten. Een mooi getal voor 
twee klassen. 
Wegens gebrek aan leerkrachten ben ik 
sinds een half jaar werkzaam op het 
seminarie, alhoewel mijn eigenlijke 
werkkring was bij de lagere scholen. 
Ons seminarie is natuurlijk niet zo in
gericht als die in Holland, en de leer
middelen zijn ook nog niet voldoende. 
Het is voor Mgr. een zwaar probleem, 
om alles aan de i,;ani,; te houden, want 
de jongens kunnen zelf niet betalen. 
Wij werken echter wel verder als God 
het zaad maar laat ontkiemen en tot 
wasdom brengt. 
Dorpsgenoten, denkt daarom aan het 
kleine Timor in Indonesië. 
Verder hartelijk gegroet en een Zalig 
Nieuwjaar." 

Pater W. Meulendiik. 

Plaatselijk Nieuws 
E.H.B.0.-GEDIPLOMEERDEN. 
Hieronder volgen straatsgewijze de 
namen van de E.H.B.O.-gediplomeerden, 
waarover onze plaats thans beschikt. De 
getallen achter de namen ziin de huis
nummers van de E.H.B.O.-ers. Wij raden 
U aan deze gediplomeerden-li;st uit te 
knippen; bii eventuele ongelukken kan 
ze U nog van pas komen. 
Molenstraat: 
A. v. Beers 44; Mej. L. v. Kessel 16;
J. Meeuwsen 54; Mei. M. v. Oerle 61. 
Baronriestraat: 
H. de Bever 91; Mej. Th. Bogaerts 69; 
W. v. d. Heuvel 18; A. v. d. Laar 1; H. 
v. d. Laar 1; Mevr. J. Leermakers 53; 
Mej. H. Engelman 9. z 
Dr. P. M. Hoekstraat: 
P. Bergman 5. 
Deken Spie�straat: 
L. Bogaerts 14; G. Kools 15. 
Mgr. Wilmerstraat: 
Mevr. Th. Dorenbosch 10 
Bosscheweg: 
Mei. M. Langenhoff 115; J. v. Oerle 13; 
Mej. C. Prinsen 5; Mei. L. v. Riel 1; 
Mei. M. v. Riel 1; Mej. A. v. Zogchel 5; 
Mei. Th. v. Zogchel 5. 
Molenpad: 
Mej. A. v. Griensven 1; Mej. E. v. 
Griensven 1. 
Kerkstraat: 
Mej. G. v. d. Eerden 11. 
-Clarissenstraat: 
Mej. M. v. d. Braak 35; Mei. C. Wel
ling 19. 
Kruisstraat: 
H. v. Uden 5.
Markt: 
Mej. A. v. d. Heyden 12. 
Rechterstraat: 
Mei. A. Clerkx 32; J. Hurks 54; M. v. 
Kessel 57; Mej. P. Mertens 1. 
Burgakker: 
Mej. P. v. Oers 2. 
Maastriohtsestraat: 
J. v. d. Brand 63; J. v. d. Langenberg 54;
L. Peijnenburg 80. 
Schijndelsedijk: 
Mei W. Geerts 3; Mej. E. Steenbak
kers. 
Konijnhoolsedreef: 
W. v. Oirschot 4.
Eindhovenseweg: 
W. v. Oirschot 45; J. v. Gestel 10; H. 
Verhagen 11. 
Stationsplein: 
H. v. Boxtel 6. 
Stationstraat: 
G. Willockx 103; J. Hol 86; N. Janssen 
Mej. E. v. d. Sande 69; Mei. L. Gemen 
14; Mej. Th. Gemen 14; A. v. Elten 9a; 
M. v. Heek 3.
Kasteellaan: 
A. Mulkens 24. 
Prins Bernhardstraat: 
Mei. M. Hekkens 1; Mei. Th. Hekkens 
1; Mej. H. v. Haaren 32. 
Breukelsestraat: 
A. v. d. Brand 7; W. v. Veghel 78. 
Wilhelminastraat: 
Mej. A. • Clement 16; Mei. A. v. 
Tuyn 25. 
Spoorstraat: 
C. v. Eyndhoven 22. 
Parallelweg Noord: 
Mej. M. Doms 8. 
Pastoor Erasstraat: 
Chr. v. Giersbergen 17. 
Ridder v. Cuykstraat: 
P. Bevers 13. 
v. Ranststraat:
Mei. W. Eltink 9; D. Morre 26; H.
Pauwels 19. 

Jan v. Brabantstraat: 
A. Dankers 7; A. v. Hoorn 2. 
v. Homstraat:
Mei. H. den Otter 23d. 
Tongersestraat: 
J. Kersten 16. 
De Braken: 
J. Spierings 5.
v. Hugenpothstraat:
P. v. Hal 11; J. Havermans 27. 
v. Salmstraat:
C. Nooten 4; C. v. d. Braak 44. 
Mijlstraat: 
Mej. M. v. d. Langenberg 44. 
Boseind: 
M. Peynenburg 31.
Esschebaan: 
A. Zimmerman 4.
Konim:sdijk, Esch: 
M. Hommel A 18.

K.A.J. EN V.K.A.J. -
VERZORGDEN OUDERSAVOND. 
Vorige week Vrijdag verzorgden KA.J. 
en V.K.A.)., afd. Boxtel, in de Ark een 
oudersavond, die tot in de finesses goed 
werd afgewerkt. De ouders, die De Ark 
van de eerste tot de laatste stoel bevolk
ten, hebben dan ook naar hartelust kun
nen genieten van hetgeen Kajotters en 
Kajotsters voor het voetlicht brachten. 
_Natuurlijk ademde de avond de sfeer 
van Kerstmis: De Kaiotsters voerden 
eerstens een zangspel op, dat de aanwe
zigen erg bekoorde vanwege de goede 
zang, het verdienstelijke spel en de 
prachtige costumes. 
En de Kajotters wilden blijkbaar een 
even groot aandeel in het succes hebben, 
want ze zorgden voor een zeer gave 
vertolking van het toneelspel "Broeder 
Thomas en de drie rovers". 
De algehele leiding bleek bij de Wel
Eerw. Heer Kapelaan Vostermans in 
kundige handen te zijn, want een derge
lijk resultaat zou zonder gedegen spel
en zang-leiding zeker niet behaald zijn. 
De Kajotters en Kajotsters maken aan
spraak op een hartelijk compliment van
wege de wijze, waarop zii samen
spannend - een stemmige Kerstavond 
en derh;:ilve een geslaagde oudersavond 
wisten te verzorgen. 

UITSLAG VERLOTING 
van de Ned. Bond van Vogelliefhebbers 
Afd. Boxtel. 
1485 1551 1821 2831 1335 94 662 
1619 1618 , 441 1163 1347 2446 2188 
2180 1239 1740 2075 2320 49 83 
1970 1059 2487 1910 2192 1057 1135 
2146 
Deze prijzen moeten vóór 21 Januari 
afgehaald worden in Café Huyberts, 
Fellenoord 3. 

SPORT-NIEUWS 
SPORTVERENIGING O.D.C. 

Gudok -O.D.C. 1-4 
Een straffe gure wind, die dwars over 
het veld stond, een aanhoudende regen 
en een glad en effectvol terrein, deden 
het uiterste vergen van de spelers, en 
hierdoor stond bij voorbaat reeds vast, 
dat de ploeg die technisch het best ge
schoold was, uiteindelijk met de over
winning zou gaan strijken. Hierin waren 
de O.D.C.-ers meer bedreven dan hun 
tegenstanders. Geen momenJ: was de 
overwinning in gevaar geweest; de en
kele tegengoal, in de laatste minuten ge
maakt, was een presentje van de ODC
verdediging. 
De ODC-ers hanteerden -direct na het 
begin de juiste wapens, door met cen
ters laag over de grond de Gudokver
dediging uit haar verband te spelen. Het 
duurde dan ook niet lang of Scheepers 
kon met een harde schuiver voor de eer
ste maal de Gudokdoelman tevergeefs 
laten duiken 0-1. Zonder enig succes 
probeerden de blauw-witten het spel met 
forse en lange trappen te verplaatsen, 
maar door de straffe wind was hie1·door 
het plaatsen onmogelijk en talrijke in
gooiballen waren hiervan het gevolg. 
Toen v. d. Bogaard er in slaagde de 
stand op 2-0 te brengen in het voordeel 
van de ODC-ers, gingen de gastheren de 
buitenspel-tactiek toepassen en hiermede 
hadden zij enig succes, want de ODC
ers slaagden er vóór de rust, ondanks de 
vele kansen, niet meer in om nog maar 
éénmaal het Gudok-doel te vinden. 

Na de thee probeerden de Gudokkers 
met een hevig offensief de kansen te 
doen keren, maar hun opzet hierin was 
zo doorzichtig, dat de ODC-verdediging 
hiermede niet veel moeite had. Intussen 
was het nog wat harder gaan regenen, 
zodat iedereen naar het einde Ring ver
langen van deze wedstrijd. Deze was het 
aanki'jken ook niet meer waard, vooral 
nu de Gudoklui inzage!) dat hun offen
sief niet het gewenste resultaat oplever
de. De score zou ongetwijfeld veel ho
ger zijn geworden, indien het ODC
quintet onderling niet had gewedijverd 
om de ballen uit haast onmogelijk te 
missen kansen nog naast of over het 
doel te knallen. Eenieder had zich reeds 
met deze stand verzoend, toen in de 
laatste tien minuten van de wedstrijd de 
ODC-ers met twee beste combinaties na. 
de rust evenveel doelpunten lieten no
teren. Dat Gudok in de laatste minuten 
nog de eer kon redden, is in ·het begin 
van dit verslag reeds naar voren gebracht. 
Pro11;ramma voor a.s. 'Zondag: 

O.D.C.-W.S.C. 
O.D.C.-Junioren.
Zaterd<4?:

3 uur: 
3 uur: 
3 uur: 
3 uur: 

ODC,9-BVV 11 
OSC 4-ODC 10 
St. M. Gestel 6-ODC 12 
ODC 11-BVV 15. 

'Zondag: 
12 uur: PGG 4-ODC 6 

Wilhelmina 9--ODC 7 
Wilhelmina 10-ODC 8 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
VSV 1 - Boxtel 1 3 - 4 
Boxtel 2 - Zwaluw VFC 3 t - 1 
Boxtel 4-TICO 7-3 
Boxtel heeft j.l. Zondag een allerkranigst 
voetbalstaaltje uitgehaald door het noi,; 
ongeslagen Valkenswaardse VSV op 
eigen terrein te kloppen; ongetwijfeld 
tegen alle verwachtingen in, want de 
roodwitters verschenen in gehavende 
vorm op het appèl. Dat het elftal on
danks de onvolledigheid tóch een der 
beste wedstrijden van het seizoen wist 
te spelen, is zeer zeker op de eerste 
plaats te danken aan de grote activiteit, 
die de roodhemden in Valkenswaard 
ontplooiden. Iedereen liet Zondag wel 
eens een steekje vallen, ma.ar prompt 
zagen we iemand opduiken om dit weer 
op te rapen en de fout te herstellen. 
Ook was Boxtel er Zondag als de kippen 
bij om de fouten van de tegenstanders 
genadeloos af te straffen. Zo b.v. na het 
Boxtelse openingsoffensief, toe(J de kant
half van VSV blunderde en zijn misstap 
prompt door rechtsbuiten v. d. Weiiden 
zag worden afgestraft 0-1. VSV, dat 
deze middag voortdurend naar zijn vorm 
liep te zoeken, reageerde hierop met een 
gevaarlijke belegering van de Boxtel
veste. Doelpunten bleven echter uit, 
terwijl ook het tegenoffensief spoedig 
verslapte. Hierdoor kwam de voorhoede 
van Boxtel weer aan bod: v. d. Plas, die 
vanuit het aanvalscentrum voortdurend 
openingen zocht, schiep kort voor de 
rust zodanige verwarring in de VSV-ge
lederen, dat het gevaar slechts (tijdelijk) 
met een corner bezworen kon worden. 
Dat bracht echter een nog g·roter gevaar 
want uit de goedgenomen corner, kopte 
v. d. Laak de bal in het net 0-2. 
Na de rust trachtte VSV, gesteund door 
de wind, het spel te verleggen. Hierin 
slaagde men spoedig: De linksbinnen 
zond een schot in, waarvan keeper v. d. 
Heyden niet terug had. En toen de 
rechtsbinnen spoedig c!_aarop met een 
kopbal de partijen weer in evenwicht 
bracht, dreigde Boxtel het loodje te moe
ten leggen. Rechtsbinnen Rooyakkers 
dacht er echter anders over en vierde 
zijn terugkeer in het eerste elftal met 
een magnifiek doelpunt uit een goede 
corner 3-3. En toen de terugslag van 
dit doelpunt zich ten volle deed gevoelen 
in de ploeggeest van VSV, scoorde v. d. 
Laak uit een combinatie met invaller
linksbuiten Heerkens, het vierde doel
punt. 
Nog gaf de fair strijdende thuisclub de 
moed niet op. De geelblauwen kwamen 
zelfs nog terug met een derde tegen
punt, doch een gelijkspel bleef buiten 
hun bereik. Toen de goed leidende 
scheidsrechter Kuypers einde blies, kon 
de grote Boxtel-aanhang juichen om een 
verdiende 4-3 overwinning, waardoor 
het eerste van Boxtel weer enkele plaats
jes op de ranglijst steeg. 

Avonturen van BIM 

,,GEWIPT!" 

Op een mooie dag hebben Bim en Bam 
een mooie wip gemaakt voor Tom 
Schildpad en Piet Konijn. Die zijn daar
mee reuze in hun schik, dat begrijp je. 
Alles gaat goed tot Henk Nijlpaard en 
Jumbo langs komen. ,,Ga opzij'" roepen 

die, ,,nu is het onze beurt". Dat is vle
gelachtig en Bim en Bam zijn erg boos, 
maar zij kunnen er niets aan doen, want 
Hendrik en Jumbo zijn twee reusachtige 
kr:tchtpatsers. Hendrik en Jumbo sprin-
gen op de wip en...... hqor, zie ..... . 
k.r.a.k ...... 1 DC' plank breekt in tweeën 
en de logge olifant en het plompe nijl-

Pro11;ramma voor a.s. 'Zondag: 
Budel Schoot-Boxtel 
Boxtel 2-Wilhelmina 4 
Boxtel 3-Boskant 
Rhode 3-Boxtel 4 

2.30 uur 
2.30 uur 

12 uur 
12 uur 

Oppervlakkig gezien biedt de komende 
voetbal-Zondag voor Boxtel 1 goede 
winstkansen, doch bii nadere beschou
wing is een zekere beduchtheid voor 
deze lantaarndrager niet oni,;egrond. 
Ook voor de lagere elftallen bestaat kans 
op de volle winst, doch hier is het even-
eens oppassen ..... . 

RIJV . .,ST. MARTINUS". 
Op Zondag 6 Jan. zal de tweede sterrit 
gereden worden naar Moergestel. Bijeen
komst om 12.15 unur bij J. van Kaste
ren in de Mijlstraat. 

INTERNATIONALE· 
SCHAAKMATCH 
Woensdag 9 Januari komt een West
Duits jeugdteam uit Wüpertal in Boxtel 
schaken tegen een tiental jonge Boxtel
se schakers. 
De Duitse jongens maken een tournée 
door Noord-Brabant en schaken o.a. te 
Helmond, Eindhoven, Breda en Boxtel. 
Of onze Boxtelse spelers zijn opgewas
sen tegen de West-Duitsers is een vraag, 
die ze zelf moeten beantwoorden. De 
kracht van hun tegenstanders mogen ze 
niet onderschatten. 
De wedstrijdwordtgespeeld in Restau
rant Rekkers en vangt aan om 7 uur 
's avonds. 

Missie" Thuisfront 
DE KAARTAVONDEN VOOR 
ONZE BOXTELSE 
MISSIONARISSEN. 

Op Zaterd,12 19 Januari a.s. zal de 
eerste kaartavond worden gehouden om 
half 8 in de Ark. 
Deze eerste kaartavond zal besteed wor
den aan het gezellige Brabantse spel "het 
rikken" .. 
Het inle�geld bedraai,;t 1 ,gulden. 
Mooie, prachtige prijzen worden ter be
schikking gesteld voor de winnaars. 
Laat het weer èen echte fijne Boxtelse 
avond worden ten bate van hen die ver 
van ons of werkzaam zijn in de missie
landen. 
Op Zaterdag 2 Februari wordt een 
.,bridgeavond" georganiseerd; een wed
strijd voor de echte "intelligent service". 
Velen moeten meedoen aan deze prach
tige wedstrijd. Liefst per paar opgeven. 
Dit is het gemakkelijkst voor de organi
satoren. 
Het inleggeld bedraagt f 2,50 per paar. 
Deze bridgeavond zal eveneens om 
half 8 beginnen in de Ark. 
Men gelieve op beide wedstrijden op tijd 
te komen. 
Men kan zich voor beide wedstrijden 
opgeven en wel bij: 
Mevr. Mertens, Rechterstraat 1. 
Mevr. v. Hout, Breukelsestraat 79, 
Mei. An v. d. Laar, Molenstraat. 
Liefst vóór to Januari. 

BOXTELSE MISSIENAAIKRING. 
Zoals van oudsher trekken de "verklede 
driekoningen" weer langs de huizen, 
hun schone liedjes zingend en hun hand
jes ophoudend voor onze Boxtelse Mis
sionarissen. 
Het feest van Driekoningen of te wel 
"Epiphanie", zoals het deftig heet, is 
wel heel bizonder de dag, waarop wij 
denken aan het Missiewerk onder de 
heidenen. 
,,Epiphanie" is het feest van de verschij
ning des Heren, waarin Christus zich 
openbaart allereerst aan de heidenen. 
Het is een schoon, vroom, christelijk ge
bruik, om onze kinderen langs de hui
zen te laten trekken, hun vriendelijk 
vragende· handjes uitstrekkend om een 
aalmoes voor onze Boxtelse Missiona
rissen. 
Stuurt deze kleine "verklede Drieko
ningskens" niet van Uw deur weg. De 
gift die U geeft is i,;oed besteed. Het 
Kerstfeest, het echt christelijk kerstfeest 
moet over heel de aarde kunnen worden 
gevierd door de "kerstening" van de 
heidense volkeren. 

en BAM 
Copyright P. 1. B. Box 6 Copenhagen 

paard smakken op de grond. Aan hun 
gezichten te zien, hebben ze zich flink 
bezeerd, maar dat is per slot van reke
ning hun verdiende loon. Bim en Bam, 
Tom Schildpad en Piet Konijn, hebben 
plezier van jewelste. De wip is wel ka
pot, maar de straf voor de spelbrekers 
vinden ze dubbel zo vermakelijk! 



Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Zondag - Driekoningen. 
6 Januari 1952. 

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 
Anna Maria van Hamond en Adrianus 
de zoon en Lambertus de kleinzoon;' 
kwart voor 8 gel. H. Mis voo1· de leven
de en overleden leden van de R.K. Bond 
van Spoorwegpersoneel "St. Rafaël"; 
z. a. gel. mndst. voor Anna Maria v. d.
Heyden-Verhoeven; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Josephus v. d. Velden; H. 
Bloedkapel gel. H. Mis voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn van de parochie;
om 9 uur gel. irgt. voor Johanna v. Ha
mond-Hoffmans; z. a. gel. H. Mis voor
de familie Doesburg-Pelgrim; om half 11 
gez. H. Mis voor Wilhelmus Snellaars
en Adriana van Hal de hsvr.
Na de Hoogmis zal de H. Bloeddoek ter
verering worden uitgesteld in de H. 
Bloedkapel.
De propagandisten van de Maria Con
gregatie worden verzocht het blaadje
.,Ave Maria" af te halen in de Sacristie.
Heden gaat in alle H. Missen de eerste
schaal voor het Seminarie, de tweede
schaal voor de bijzondere noden van het
Nederlands Episcopaat, welke beide
schalen,_ ten zeerste worden aanbevolen.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Vandaag zijn de stoelen in de midden
gang in de Mis van kwart vóór 8 gere
serveerd voor de leden van de Bond 
.,St. Rafaël" .. 
Woensdagavond godsdienstcursus voor 
18-jarigen.
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Maandagavond om half 8 Maria-congre
gatie. 
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. H. Mis 
voor Hendrica v. d. Loo-v. Oorschot; 
z.a. gel. rondst. voor Gerardus v. d. Loo;
half 8 gel. mndst. voor Wilhelmina van
Schijndel-v. Ravesteijn; z.a. gel. H. Mis
voor Maria van Rijsewijk-Vorstenbosch
te Oisterwijk overleden; half 9 gez.
mndst. voor Embertus Crols; z. a. gel.
jrgt. voor Ida van Rooij.
Hedenavond om half 8 Mariacongre_gatie.
DINSDAG: kwart voor 7 gel. mndst.
voor Wilhelmus v. d. Meijden; z. a. 
gel. mndst. voor Jacobus de Pijper; half
8 gel. H. Mis voor Henricus van Uden;
z. a. gel. H. Mis voor Adrianus v. Weert;
half 9 gel. H. Mis voor Johanna Harm
sen-Versantvoort.
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. jrgt.
voor Elisabeth v. Heesch-v. d. Bosch; z.a.
gel. H. Mis voor Henri Weyers; half 8
gel. jrgt. voor Johannes van Kempen;
z.a. gel. mndst. voor Petronella v. d. 
Boogaard-Smulders; half 9 gez. rondst.
voor Petrus v. d. Velden; z. a. gel. H.
Mis voor Adriana Leermakers-Aven
donks. Hedenavond om 8 uur godsdienst
cursus voor 18-jarigen.
DONDERDAG: kwart voor 7 gel.
mndst. voor Jacobus Vullings; z. a. gel.
H. Mis voor Maria v. d. Louw-v. Schijn
del; half 8 gel. H. Mis voor Franciscus
v. Kempen; z. a. gel. H. Mis voor Mar
tinus Giesbers; half 9 gez. jrgt. voor
Henriëtte Witteveen-Schöne. Heden
avond om 7 uur Lof met rozenhoedje.
VRIJDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt.
voor Wilhelmina van Osch-v. d. Mee
rendonk; z. a. gel. H. Mis voor over
leden ouders; half 8 gel. mndst. voor
Petrus v. d. Velden; half 9 gez. rondst.
voor Francina v. d. Laar-van Liempd; z.a.
gel. H. Mis voor Hendrica v. d. Ven-v.
d. Ven.
ZATERDAG: kwart voor 7 get. gez.
jrgt. voor Gertruda Roozen; half 8 gel.
rondst. voor Theodorus van Dam; z. a.
gel. H. Mis voor Hendrica v. Laarhoven;
half 9 gel. H. Mis voor Francina v. d.
Laar-v. Liempd; half 10 gez. Huwelijks
mis.
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvéllij.?'eil: Marinus Johannes . 

Maria van Rulo, geb. en won. in deze 
par. en Johanna Cornelia Witlox, geb. 
en won. te Liempde; Laurens Antonius 
Maria Nouwens, geb. te Boxtel en won. 
te Nijmegen (St. Anna) en Gijsbertha 
Maria van de Boogaard geb. en won. in 
deze parochie; Petrus Paulus van Maa
ren, geb. en won. in deze parochie en 
Maria Hendrica Elisabeth van Zwam, 
geb. en won. te Tiel (St. Dominicus), 
waarvan heden de 2de 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. 
Hoogfeest van Driekoningen 
Zondag 6 Januari 1952. 

Vandaag gaat de eerste schaal "de stui
verschaal" voo1· de kerk; de tweede 
schaal gaat voor de seminaries van ons 
Bisdom, welke heel bijzonder in de mild
dadigheid der gelovigen wordt aanbe
volen. 
Verder wordt vandaag op deze eerste 
Zondag der maand heel bijzonder aan
bevolen de collecte voor de H. Hart
Stichting, ten bate van onze arme mede
parochianen, welke telkens voor en na 
de H.H. Diensten aan de kerkdeur 
wordt gehouden, iedere Zondag. 
De Hoogmis is vandaag met volkszang. 
Vanavond is het om 7 uur .Lof met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en het behoud van de 
vrede. 
Maandag - de jaarlijkse Aanbiddings
dag voor onze parochie. Het Allerhei
ligste wordt des morgens om 7 uur ter 
aanbidding uitgesteld. 
De leden van de H. Familie voor Moe
ders en Gehuwde Vrouwen hebben hun 
biduur in de namiddag om 3 uur. 
De overige parochianen mogen wij met 
aandrang verzoeken ook gedurende de 
dag Christus in zijn H. Sacrament te 
komen bezoeken. En dan vestigen wii 
vooral de aandacht op de middaguren 
12 en 1, opdat dan de gelovigen die het 
dichtst bii 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 
nemen plaats voor de communiebank. 
Qes avonds is het om 7 uur plechtig 
sluitingslof met "Te Deum". 
Vrijdag - des avonds om 8 uur verga
dering van de H. Familie voor Mannen 
in de Wijk-kapel de Burcht. 
De zelatricen van het· Apostolaat des 
Gebeds worden verzocht in Januari de 
jaarlijkse contributie op te halen en daar
bij nieuwe leden aan te werven. Voor
waarde: 10 cent per lid per jaar. Zii, die 
geabonneerd ziin op "Uw Riik kome" 
betalen 36 cent per jaar of 3 cent per 
maand. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voor 
een overledene; 7 uur 1. d. voor een 
overleden Moeder; 8 uur 1. d. voor Jo
hanna Maria v. Zeeland-Boeren v.w. de 
buurt; kwart over 9 1. d. voor Theodo
rus v. d. Steen v.w. de buurt; half 11 
Hoogmis voor Wilhelmus v. Eiindhoven
Kruijssen v.w. de buurt. 
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 Maria v. d. Louw-v. Schijndel v.w. 
St. Elisabeth vereniging_; kwart voor 10 
1. d. voor Gerdina Withoos-v. d. Steen.
MAANDAG: 7 uur 1. d. voor Johannes
v. Schijndel en Johanna Zwanenberg
z.e.; kwart voor 8 1. d. voor Maria Sars
v. Eiindhoven; zijaltaar 1. d. voor Petro
nella v. Oers; half 9 Hoogmis voor Al
bertha v. Breugel-Cornelissen.
DINSDAG: 7 uur 1. jrgt. voor Frans
Hazenberg en Cornelia v. d. Broek;
kwart voor 8 1. d. voor Theodora Maria
den Dekker te Uden overleden; . zij
altaar 1. d. voor Johannes Raaiimakers
v. d. Langenberg te 's Bosch overleden;
half 9 gef. gel. jrgt. voor de Weled.
Heer Lambertus Spierings.
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor Maria
v. d. Louw-v. Schijndel; kwart voor 8
1. d. voor Petronella v. Nieuwkuik-v. d.
Linden te Tilburg overleden; half 9 1. j.
voor Theodorus Bekkers-Heesemans; half

8 in de Wijk-kapel 1. d. voor Antonius 
Wagenaars, echtgenote en zonen v. w. 
de kleinkinderen. 
DONDERDAG: 7 uur 1. d. voor Johan
na Maria v. Zeeland-Boeren; kwart voor 
8 1. d. voor Maria Beaard-Jansen; half 
9 1. cl. voor Petronella v. Oers; half 10 
gezongen Huwelijksmis. 
VRIJDAG: 7 uur get. gez. jrgt. voor 
Christianus Merkx; kwart voor 8 1. j. 
voor Jan van Hamond; zijaltaar 1. 
mndst. voor Johannes v. Schijndel-Zwa
nenberg; half 9 1. mndst. voor Antonius 
Mandos de Koning. 
ZATERDAG: 7 uur gef. gel. jrgt. voor 
de ZeerEerw. Heer Franciscus Eras, ziin 
buders, broers en zusters; kwart voor 8 
1. mndst. voor Woutherus v. Weert
Karssemakers; zijaltaar 1. d. voor Overl.
fam. Timmermans-I-luijberts; half 9 1. d.
voor Henrica v. Breugel-v. Zandbeek te
's Bosch overleden.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
Feestdag van Driekoningen. 
6 Januari 1952. 

ZONDAG: half 8 1-1. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur irgt. voor Hu
berta v. cl. Eerden. 
MAANDAG: half 8 irgt. voor Corne
lis van Turnhout. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Joanna 
hsvr. van Corn. van Turnhout. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Joan
nes v. Berlicum en Francina de hsvr. 
DONDERDAG: half 8 irgt. voor Gerar
dus v. Appeldoorn. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Theodora 
hsvr. van Gerardus v. Appeldoorn. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
v. Appeldoorn.

Deze week zullen geschieden:

Maandag mndst. voor 1-Ienrica Vorsten
bosch. Dinsdag mndst. voor Cornelia 
Kapteyns. Woensdag mndst. voor Elisa
beth Verhagen. Donderdag mndst. voor 
Albertus v. d. Linden. Vrijdag H. Mis 
voor Henrica v. Breugel-v. Sambeek te 
St. M. Gestel overleden. Zaterdag H. 
Mis voor Henrica v. Breugel-v. Sambeek 
te St. M. Gestel overleden. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

ZONDAG 6 Januari, feestdag van Drie
koningen; om half 8 het jrgt. voor Cor
nelis v. Kempen en Gertruda v. d. Ven 
de hsvr.; om 9 uur H. Mis voor Jose
phus v. d. Pas; om half 11 de Hoogmis 
voor het geestelijk en tiideliik welzijn 
van de parochie. 
De 1 e schaal is de OPEN SCHAAL 
voor het SEMINARIE, en de 2e schaal 
is voor de eigen kerk. 
Na de hoogmis vergadering van Vincen
tius in Orion. 
Om half 3 Vesperlof, waarna een Kerst
lied gezongen wordt. 
MAANDAG: om half 8 rondst. voor 
Godefridus Verhagen. 
DINSDAG: om half 8 H. Mis voor Jo
hannes Renders-v. d. Moosdiik. Des mid
dags om 3 uur vergadering van de St. 
Elisabeth op de pastorie. 
WOENSDAG: om half 8 H. Mis voor 
Bertha v. d. Schoot-Spijkerboer, van
wege de Kleinkinderen. 
DONDERDAG: om half 8 H. Mis voor 
Petrus van Beers. 
VRIJDAG: om half 8 1-1. Mis voor Ma
ria de Punder-Huige. 
ZATERDAG: om half 8 het jrgt. voor 

Johanna Maria van Nunen-van de 
Schoot. 

Gelegenheid om te biechten: 
Dagelijks vóór de H. Missen, en Zater
dagmiddag van 6 tot 7 uur. 
Katechismuslessen deze week op school: 
Voor alle klassen les 26. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Feestdag van Driekoningen 
6 Januari 1952. 

ZONDAG: 6 uur 1. m. tot welzijn der 
par.; 7 uur 1. j. voor Anna Maria Petrus 
Pen; 8 uur 1. m. voor de leden der 1-1. 
Kindsheid - men wordt verzocht ge
durende deze H. Mis de banken en stoe
len van de middelgang vrij te laten -
na deze H. Mis zegening der kinderen 
- 10 uur z. i. voor Maria Frans v. d. 
Boer; 3 uur plechtig Lof met processie.
I n  alle 1-1. Missen open-schaal-collecte
voor het Seminarie.
MAANDAG: 7 uur z. m. voor Anna
Martinus van de Ven; half 8 1. j. voor
Hendrica Pen; 8 uur 1. j. voor Wilhel
mina Frans v. Brunschot.
DINSDAG: 7 uur z. m. voor Anna

. Martinus van de Ven; half 8 1. i- voor
Gijsberdina Frans v. Brunschot; 8 uur
1. i. voor Jan van Nuenen .
WOENSDAG: 7 uur z. m. voor Anna 
Martinus van de Ven; half 8 1. j. voor 
Adriaan Raaimakers; 8 uur 1. j. voor 
Johanna Jan v. Nuenen. 
DONDERDAG: 7 uur z. m. voor 
Anna Martinus van de Ven; half 8 
1. j. voor Lamberdina Adr. Raaimakers;
8 uur 1. j. voor Ant. Bakx, Maria de 
hsvr. en Corn. de zoon. 
VRIJDAG: 7 uur z. m. voor Anna Mar
tinus van de Ven; half 8 1. j. voor Adr .
Niissen; 8 uur 1. j. voor de Familie
Hendr. Tinnebroek.
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Anna
Martinus van de Ven; half 8 1. j. voor
lbeodora Marinus Thomassen; 8 uur 1.
i. voor Petrus v. d. Berk.
ZONDAG; half 7 1. j. voor Helena Ant. 
Asveld; 8 uur 1. j. voor Jan v. d. Wiel; 
10 uur de hoogmis tot welzijn der par. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. tot bijz. intentie. 
Dinsdag 7 uur 1. m. voor Theo v. Hal, 
Adr. v. Hastenberg en Cqr Saris v.w. 
Velder en Vrelikhoven. Woensdag 7 uur 
1. m. voor Joh. v. Gerwen v.w. het Ge
meentepersoneel. Donderdag 7 uur 1. m.
voor Adr. v. d. Velden. Vrijdag 7 uur 1.
m. voor Laur Quinten. Zaterdag 7 uur
1. m. voor Jan v. d. Heijden. Zondag 7
uur 1. m. voor Willem v. d. Velden,
allen als overleden leden broederschap
H. Bloed.
Retraite te Uden voor de Meisjes onzer
parochie van 8-11 Febr. Gelegenheid
zich reeds nu op te g_even. Verschuldig
de bijdrage f 4,50.
Gedoopt: Ger. Adr. zoon van Corn. v.
Aarle-Veraa, en Leonarda Henrica Ma
ria dochter van Ant. v. d. Laar-Raay
makers.

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Feestdag van Driekoningen. 
6 Januari 1952. 

Vandaag is 't feest van Driekoningen. 
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
de Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte welke zeer in de mildda
digheid der gelovigen wordt aanbevolen 
voor 't Seminarie; derde voor Bijz. No-

den Episcopaat. Na de middag om HALF 
DRIE plechtig Lof met rozenhoedje; na 
het Lof een lied. 
ZONDAG: 7 uur irgt. voor Johannes 
Toten berg en Maria de Beer de hsvr.; 
half 9 H. Mis voor Wilhelmus v. cl. Lan
genberg en Cornelia Schuurmans de 
hsvr.; 10 uur plechtige Hoogmis voor de 
parochie. 
MAANDAG: 7 uur 1-1. Mis voor Johan
na Vugs te Vught overleden; 8 uur H. 
Mis voor Mei. Maria Emerentia Banens. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor de Eerw. 
Moeder Cortila; 8 uur H. Mis voor bijz. 
intentie (E). 
WOENSDAG: 7 uur mndst. voor Ge
rardus van den Akker; 8 uur jrgt. voor 
Ardina van den Broek-van Genuchten. 
DONDERDAG: 7 uur irgt. voor Anna 
Maria van den Broek-v. Kas teren; 8 uur 
jrgt. voor Antonia Cornelia Muskens-v. 
I -l;i1Jeren. 
VRIJDAG: 7 uur irgt. voor Michiel van 
den Aker; 8 uur jrgt. voor de Familie 
Kempenaars-v. Rijsewijk. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Anto
nia Wilhelmina van Rulo; 8 uur jrgt. 
voor Wilhelmina van den Aker-v. Rooy. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL 
Zondag 6 Januari, Feestdag van Drie
koningen. Om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. 
Deze week Donderdag en Zaterdag: om 
8 uur Lof. 
ZONDft_G: om 7 uur H. Mis als jaar
getijde voor Johannes van Erp en Maria 
de huisvrouw; om half 9 voor de over
leden leden der familie. Henket; om 10 
uur voor het geestelijk en tiidelijk wel
zijn onzer weldoeners. 
WOENSDAG: om half 8 voor Doctor 
Theodorus Strengers. 

Missie Thuisfront 
Bij de uitvaart van Mej. Sars werd f 50 
opgehaald voor de Boxtelse Missienaai
kring. Van N.N. kwam een gift van 
f 25,- binnen. 

Opgehaald voor de missie-naaikring 
,,i\l\iad" op de bruiloft van v. Erp-Claas
sen f 7,51. 

Algemeen Nieuws 
GEEN PORTVRIJDOM VOOR 

MILITAIR EN MEER. 

Met ingang van 1 Januari is het portvrij
dom voor de verzending van briefkaar
ten in het binnenlands verkeer door 
Nederlandse militairen hier te lande, 
ingetrokken. 
Met ingang van diezelfde datum is ook 
het verlaagde tarief naar Nederlandse 
militairen in Oost en West niet meer 
van kracht, evenmin als het portvrijdom 
voor sommige stukken van militairen 
naar die gebieden. 
De bestaande regelingen echter voor het 
postverkeer 'met de militairen van het 
Nederlandse Detachement Verenigde 
Naties in Korea en de militairen aan 
boord van het oorlogsschip van de Ko
ninklijke Mat'lne, dat in de Koreaanse 
wateren vertoeft, blijven ongewijzigd. 

Gevraagd: Net Meisje, voor 
hele of halve dagen, flink loon, 
grote was buitenshuis. Bevra
gen Molenstraat 19. 

Gevraagd: voor Donderdag en 
Vrijdag een nette zelfstandige 
werkster. Brieven onder No. 
52, Molenstraat 19. 

Gevraagd: een Net R. K. Wie wil mii nog één plaats 
Meisje, niet beneden 18 iaar, verpachten in een van de ban
in gezin met vier kinderen, ken van de middengang van 
waarvan drie schoolgaand. de St. Petruskerk? H. C. v. 
Mevr. van der Ligt, Grote Breugel-v. Geel, Stationstr. 22. 
Beemd 1, Boxtel. Gevraagd: Nette Werkster, 

liefst Vrijdags. Adres te be- Te koop bii P. v. d. Made, 

vragen Molenstraat 19. Schiindelsediik 11, een guste 
zeug. 

Gevraagd: zelfstandig Dienst
meisje, voor dag en nacht. 
Hulp van werkster aanwezig. 
Mevr. Vosters, Bosscheweg 24. 

Verhuisd: van Gemondseweg 
5 naar Liempde, Kerkeind A 88 
K. C. v. Rulo.

Te koop: een toom zware big
gen, bij Fr. v. d. Meijden, 
Nergena 2. 

Te koop een kookfornuis, 
merk "Godin", in prima staat, 
breedte 1,28 m. Zeer geschikt 
voor groot gezin. Van Boeckel, 
Huize "Velder", Liempde. 

Mevr. Koning, Prins Bern
hardstraat 9, vraagt voor 1 
Febr. een R.K. Dienstbode, 
voor dag en nacht. Niet bene
den 18 jaar. 
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Te koop aangeboden: een 
Wegens omstandigheden een goed functionnerende geyser.
net Meisje gevraagd of een Te bevragen Molenstraat 19. 
werkster voor een paar dagen 
per week. Bevragen Molen
straat 19. 

Mevrouw v. d. Broek-Deckers 
Baroniestraat 39 

vraagt voor haar gezin van 
drie volwassen personen, zelf
standige Dienstbode, eenvou
dig kunnende koken. 

C. ESHUIS

BEEDIGD MAKELAAR 

EN TAXATEUR 
LEENHOFLAAN 6 BOXTEL 

ALLE VERZEKERINGEN 

Zaterdag· 5 Januari 50. jaar Drukkerij Firma J. P. Tielen te Boxtel 

In de loop van een halve eeuw uitgegroeid tot een vriJ groot en modern drukkersbedrijf 

In verband met 

Zaterdag 5 

dit Gouden 

Januari 

Jubileum .z1Jn drukkerij - kantoor 

en Maandag 7 Januari 

en boekwinkel op . 

GESLOTEN 



Nagekomen Nieuwjaarsadvertenties 
M. J. P. v. KESSELKleermakerij 

Rechterstraat 57 - Boxtel wenst allen een Zalig Nieuwjaar. 
C. v. HEEREBEEK
Gediplomeerd Coupeuse

wenst al haar klantenen kennissen een Zalig Nieuwjaar. 
TECHNISCH BUREAUADELAARS 

wenst zijn cliëntèle een voorspoedig 1952 

.,DE STER" Spoorstraat 2 
Uitleenbibliotheek Kousenreparatie Stofknopen- en Cespenstoffeerderij wenst allen een Zalig Nieuwjaar. 

Het Bestuur van de Kath. Metaalbewerkers bond "ST. ELOY", afd. Boxtel, wenst haar Geestelijk Adviseur, Leden en Vrienden een 
ZALIG NIEUWJAAR 

Banketbakkerij v. Duren,Schollen 
BREUKELSESTRAA T 

wenst allen een Zalig Nieuwjaar. 

zal voor de heer P. v. Lieshout te Boxtel, BIJ INSCHRIJVING VERKOPEN: 100 Canadabomen, staande bij de boerderijen van J. Heesemans te Esch en M. v. d. Steen te Boxtel, en langs de Bosscheweg nabii de brug bii v. Breugel; 36 eikebomen, staande bij de boerderijen v:::: ::leesemans en v. d. Steen voornoemd, verdeeld in kopen en massa's.Aanwijzing doen de heren Heesemans en v. d. Steen voornoemd. Inschrijvingsbiljetten met conditiën verkrijgbaar ten kantore 
van i,!noemde Notaris, .alwaar de biljetten moeten zijn ingeleverd uiterlijk op 8 Januari 1952. 

U koopt 

beter 
itl de 

Eindhoven • Amsterdam 

zal aldaar voor INZET op DINSDAG 8 Januari 1952 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 
PUBLIEK VERKOPEN: 

Enige koop. De twee huizen met erf en tuin te Boxtel, Nieuwstraat 132 en 134, kadaster sectie D nr. 2365, groot 12.40 aren, te zamen verhuurd voor f 4,- per week. Huurpenningen voor koper vanaf de eerste dag der week volgend op de betaling der koopsom. Lasten voor koper vanaf 1 Januari 1952. Betaling koopsom uiterlijk 15 April 1952. 

Luxe Autoverhuur 
M. v.d. Rijdt, Bosscheweg 17, Tel. 269
- Noteer het Telefoonnumm 0r in de Telefoongids 

NOTARIS P. MERTENS 
TE BOXTEL 

ADVERTEERDERS 1 
Binnengekomen brieven op advertenties moeten worden afgehaald op Molenstraat 19. 

Voor Vis en Kaas naar VOS, 
Blanke geweekte Stokvis 63 cent 500 gram zal aldaar voor de Fam. M. Veroude, in café J. de Louw, Lennisheuvel, voor INZET op WOENSDAG 16 JANUARI 1952 en voor TOEWIJZING WOENSDAG 23 JANUARI 1952 telkens nam. 5 uur 

van koop 1, kadaster sectie Fnrs. 706, 707, 708, 709 samengroot t. 16.90 hectare. Koop 4. Bouw- en weiland in Met Uw pijnlijke ,oefen de Reinen, kadaster sectie F nr. 836, groot 1.55.30 ha. 

Fijne Zare Haring 8 et., l01 en in glas. 
Volv. Kaas v.a. 28 et. 100 gr. En:z. en:z. 

PUBLIEK VERKOPEN: onder Boxtel 
Koop 5. Massa van kopen 1 en 2 groot 2.16.02 ha. Koop 6. Massa van kopen 1, 

NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT15 

Stationstraat 44, Tel. 527. 

Koop t. Landbouwerswoning met schuur, stal, varkenshok, paardestal, erf, bouw- en weiland aan de Mijlstraat 66 en 66a, kadaster sectie F nrs. 680, 681, 682, 685, 1128, 1683, 3013, 3014 samen groot 1,27,77 ha. Koop 2. Bouwland, zuidwaarts van koop 1, kadaster sectie F nrs. 4181 en 4183 samen groot 88.25 aren. 

2 en 3 groot 3.32.92 ha. Mediscb Gedipl. Yoetverzorgster Koop 7. Massa van kopen 1, Ook """ hui• te ontbieden 2, 3 en 4 groot 4.88.22 ha. 
Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

De generale massa is verpacht tot 1960 aan M. J. Veroude voor f 225, - per jaar. Pacht 

Koop 3. Weiland noordwaarts 

voor kopers vanaf Kerstmis 1951, naar evenredigheid van de koopsommen. Lasten voor kopers vanaf 1 Januari 1952. Betal.ing koopsommen uiterlijk 23 April 1952. 

:J3atans = 0� 
Máár ........ 

niet zo'n gewone opruiming! 
Deze keer reserveerden wij speciaal voor onze 
cliëntèle in Boxtel en omgeving 

KWALITEITS-KOOP JES 

• Winterjassen
• Costuums
• Demies
• Regenjassen
• Pantalons

Kom morgen eens kijken. 

fa A. F. Jansen & Zn. 
MARKT 59 's-BOSCH 

Een handige 

ZAKAGENDA 
is voor velen een onmisbaar boekje. 

Wij hebben deze voorradig 
in diverse soorten en prijzen. 
Laat ze U eens tonen, 

Diverse soorten kalenders. 

Verder: 
Kantoo r a genda's, Kantoor
boeken in alle liniaturen en 
formaten, winkelboeken, brief
ordners, enz. 

BOEKHANDEL Tielen 
Stationstraat 

lil brengt \Ie zegelboekles
zeven vo 

'den terug It.
en krijgt direç!, !.eve,!!. gu -

In December 
heeft deze 
huisvrouw 
veel bood

�..-!�� schappen bij 
De Spar ge

daan. Maar zij kreeg daar
bij een stroom van gratis 
Sparzegels. Nu brengt zij 
zeven volle zegelboekjes 
bij haar Spar-kruidenier. 
Zij krijgt 7 gulden terug. 
Zo kunt U ook sparen bij 
De Spar. 
Vergeet ook niet : 

Zo spaart U bij De Spar 

HIER ZUN E LOZE SPAR-��� DER TAI,. 
1 b k RDELEN1 e er Ap 1 1 pe stroop 55P&k Afatzena • • et.
lOOgr. Boterha�k· ••••• 23 et.1 Candy koek orrels 25 et. 

1 bl. Appebnoe�· ••••••• 52 et. 
100 gram Van.tu T

.. • • • • • 95 et.100 e otrees 27 gr. Variété ( Koekj et. es, 19 et.
BJerbU altijd 59 8P&rze&'eb d119 %9½ cent voordeeJ (lOO/o) 

f2.96 -

Bv elk pak ko/Jl,e 19 cent voordeel 
Btl elk pakje thee 8 cent voordeel 

voordeel op wat U

dagelijks 

nodig heeft 
Bi} elk pakje margarine 6 cent voordeel 

(dat Is !5-.+0 cent voordeel per week) 

Nat"urlfjk ook � 

elk artikel a/11ora

àerli/k 100/o voordeel 

� 

Wij gaan door! 
met onze 

• • 

opru1m1ng. 

MAAR IEDERE DAG 

GOEDKOPE. AANBIEDINGEN 

IN PRIMA KWALITEITS A RTIKELEN. 

't Is weer 

IN 

vos, 

J 

1 
---

Houtverkoping NOTARIS P, MERTENS 
NOTARIS P. MERTENS ra·Boxtel 

te Boxtel 

-
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 
Advertentieprijs: 10 et. ·p. kol. m.m. 
Blj contract speciale tarieven. 
Kleine advertentiën 7 et. per woord. 

KATHOLIEK· WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Drukkerij TIELEN jubileerde! 
Op 5 Januari rolde er goud van de persen ! 

Zaterdag 5 Januari j.l. tooide de fa. J. P. Tielen zich met de gouden 
feestkrans: Het was vijftig jaar geleden, dat de familie Tielen in Boxtel 
op bescheiden wijze een drukkersbedrijf begon. Wat bescheiden begonnen 
werd, groeide in de gouden reeks van jaren echter uit tot een gezond en 
welvarend bedrijf, dat zich nu in velerlei oozichten zelfs met de besten 
uit den lande kan meten. Groot was dan ook de belangstelling, welke van 
alle zijden voor het jubileum van de wakkere onderneming getoond werd, 
en waaruit ten duidelijkste de bewondering voor het bereikte resultaat 
sprak. 

In goede sfeer groeide 
wederkerige waardering. 
Reeds 50 jaar Drukkerij Tielen . . . . men 
ziet: er was alle reden tot vreugde j.l. 
Zaterdag. Ook echter reden tot dank
baarheid jegens de goede God, die Zijn 
zegen aan het werk geschonken had, en 
fegens de inmiddels overleden oprichter 
van de drukkerij. 
Daarom was de gehele familie en het 
voltallige personeel 's morgens in de 
St. Petruskerk aanwezig om de dag naar 
goede gewoonte in te zetten met de bij
woning van een Plechtig Dankoffer. 

JUBILEUM GESCHENK. 
Ofschoon de gouden dag vol geweest is 
van hulde en lof, in allerlei toonaarden 
bezongen en in velerlei mate toege
zwaaid, ging de huldiging door het per
soneel toçh vóór alles. 
Om half elf was het gehele personeel, 
de employé's van de Boekbinderij uit 
's HertogenboKh incluis, in de kantoren 
van de drukkerij bijeen om uiting te 
geven aan hun gevoelens van waarde
ring voor de firmanten en het door hen 
�epresteerde. 
De oudste medewerker van het bedrijf, 
de heer W. v. d. Kerkhof, die tevens 
het langst bij de jubilerende firma in 
dienst is, voerde op deze bijeenkomst 
namens zijn collega's het woord en prees 
daarbij de patroons, die behalve met 
vakbekwaamheid ook met enthousiasme 
en de nodige volharding hadden gewerkt 
om het ideaal van de oprichter J. P. 
Tielen z.g. te verwezenliiken en de zaak 
tot zulk • 'n grote bloei te brengen, dat 
deze een vooraanstaande plaats zou in
nemen in de drukkerswereld. 
Dankbaar memoreerde hij ook de goede 
verstandhouding, die steeds tussen de 
firmanten en het personeel bestaan had. 
Voor deze uitstekende verstandhouding 
was het personeel hen bijzonder dank
baar en het ve:heugde de heer v. d. 
Kerkhof dan ook namens zijn collega's 
een cadeau aan te kunnen bieden waar
uit deze waardering duidelijk sprak 
Het was een in hout uitgevoerd bas
reliëf van de Boxtelse beeldhouwer 
Frans van Amelsvoort, die in zijn kunst
werk een parallel getrokken had tussen 
de monnik-boekenschrijver en de druk
ker van het boek. Onder op het reliëf, 
dat een plaats zal krijgen in de boek
handel, stonden de woorden "In goede 
sfeer groeit wederkerige waardering", 
zulks om uitdrukking te geven aan de 
sociale band tussen firmanten en per
soneel. 

PLICHTSGETROUWE WERKERS. 
De heer Pieter Tielen, die vanaf het 
prille begin zijn beste krachten had ge
geven aan de jubilerende firma, sprak 
hierna een warm dankwoord tot zijn per
soneel, dat hem - en de mede-firmanten 
- bijzonder verrast had met het buiten
gewoon mooie jubileumgeschenk. 
Gekomen aan de 50e mijlpaal wilde hij 
graag nog eens terugblikken in het ver
leden, daarbij dankbaar memorerend 
het moeizame pionierswerk van zijn 
ouders z.g., daarbij niet vergetend met 
vreugde gewag te maken van de uitste
kende familiale samenwerking door de 
firmanten onderling, en daarbij ten
slotte vooral lof toezwaaiend aan de 
plichtsgetrouwe medewerkers van het 
met goud getooide bedrijf. 
Speciale woorden van waardering richtte 
hij tot de personeelsleden, die al een 
bijzonder grote staat van dienst hadden, 
waarvan W. v .d. Kerkhof 38 jaren, 
H. Traa 33 jaren, J. van Nistelrooij 31 
Jaren, W. van Meersbergen '17 jaren, 
W. Sleutjens '13 jaren en J. Lorist 19 
jaren. Ook de "veteranen" uit de Bos
sche Boekbinderij werd de verdiende lof 
niet onthouden. Onder hen waren het 
B. v. d. Broek en G. Ie Blanc (3'1 jaar in
dienst van de fa Tielen) die speciaal 
vermeld werden. 
Ook de overigen prees hij met bijzon
dere waardering om hun· plichtsbetrach
ting en hun medeleven met het wel en 
wee van de zaak. Hij sprak de hoop 
uit, dat de goede verstandhouding, die 
er altijd bestaan heeft, zou blijven voort
duren ook in de toekomstige bestuurs
periode van de jonge firmant, de heer 
Jan Tielen. 
Als blijk van waardering overhandigde 
de heer Tielen aan het slot van zijn toe
spraak alle personeelsleden een enve
loppe met inhoud. 

DRUKKE RECEPTIE. 
Overweldigende belangstelling viel de 
firmanten en hun familieleden ten deel 
tijdens de receptie. Honderden uit Box
tel en verre omtrek, uit de provincie, ja 

uit het gehele land kwamen hun opwach
ting maken. We zagen vele geestelijke 
en wereldlijke autoriteiten uit Boxtel en 
omstreken, even vele zakenrelaties, 
waaronder vertegenwoordigers van de 
grootste bedrijven uit het land, en ten 
slotte niet minder persoonlijke vrienden 
van de familie Tielen, die zich op dit 
uur bedolven zag worden onder een 
schat van bloemen en cadeaux. 

SERENADES OP FEESTAVOND. 

's Avonds waren de firmanten en het 
personeel met hun families weer bijeen. 
Toen echter in Hotel Riche, waar als 
slot van het feestbetoon een feestavond 
werd gegeven. 
Tweemaal moesten de feestenden ech
ter "opbreken". De eerste keer voor 
Boxtels Harmonie (de Gildenbonds gaf 
Zondag acte de présence), die een mu
zikale hulde kwam brengen aan de jubi
lerende firma in het algemeen en aan 
de heer Pieter Tielen persoonlijk, omdat 
deze nu eenmaal een heel goede beken
de is van Boxtels Harmonie. Hij is n.l. 
reeds meer dan 25 jaar bestuurslid van 
dit gezelschap .. . . . .  ! 
De tweede keer was 't het Gemengde 
Koor St. Petrus en St. Caecilia dat de 
aandacht opeiste voor een vocale sere
nade, waarin de beste wensen voor de 
toekomst te beluisteren vielen. 
De beste wensen voor de toekomst .... 
Wij zouden dit resumé van Tielen's 
gouden dag met niets anders willen be
sluiten en daarom bij deze de wens 
(door een der leden van het personeel 
op de feestavond reeds geuit), dat de 
finnanten van het reeàs 50 jaar oude 
bedrijf nog lang de vruchten van hun 
arbeidzame leven mogen plukken. 
Zo zij het 1 

Wijzigingen in 
Waterschapsplannen 
IN 195'1 NOG GEEN ZUIVERINGS-• 

INSTALLATIE IN BOXTEL. 
In de plannen van Watergraaf mr. Th. 
A. J. Vosters c.s. (welke wij vorige week 
voor onze lezers ontvouwden) heeft men 
enkele belangrijke wijzigingen moeten 
aanbrengen, nadat het hoofdbestuur van 
het Waterschap "Het Stroomgebied van 
de Dommel" zich over de kwestie zui
vering van 't water in het gehele stroom
gebied had uitgesproken. 
Op de tweede vergadering van het Wa
terschap-hoofdbestuur nu werd de be
grotingsbehandeling aan de orde ge
steld en daarmee óók de vraag of men 
al of niet accoord zou gaan met de post 
van één millioen tweehonderdduizend 
gulden voor de bouw van zuiverings
installaties in St. Michiels-Gestel en 
Boxtel. 
De hoofdbestuursleden opperden nogal 
wat bezwaren. De voornaamsten hielden 
in, dat het weinig of geen nut had om 
het Dommelwater in Boxtel en St. Mi
chiels-Gestel te gaan zuiveren, voordat 
er bovenstrooms (voornamelijk rondom 
Eindhoven) iets voor de zuivering werd 
gedaan. De leden wilden bovendien niet 
gaarne in zee gaan met een gedeelte der 
plannen, terwijl zij nog geen overzicht 
hadden van de kosten der totale zuive
ring van het stroomgebied. Bij de sub
sidieaanvragen zou men immers met 
cijfers voor de dag moeten komen. 
De hoofdbestuursleden lieten deze be
zwaren echter grotendeels weer varen, 
nadat Watergraaf mr. Vosters verklaard 
had, dat ook het dagelijks bestuur liever 
met de grote steden was begonnen, doch 
dat men hiervan had moeten afzien van
wege onoverkoombare technische moei 
lijkheden. Toen hij ook nog met klem 
betoogd had, dat de zuiveringsstations 
in Boxtel en St. Michiels-Gestel nood
zaak waren geworden, kwam de verga
dering bijna overeen de begroting toch 
maar goed te keuren. Bijna, want alvo
rens tot stemming werd overgegaan 
bracht een hoofdbestuurslid nog een 
compromis-voorstel ten berde. In dit 
voorstel lag nog wel de goedkeuring voor 
de bouw van een zuiverings-installatie in 
St. Michiels-Gestel voor f 350.000,-, 
doch niet de aanvaarding van de plan
nen voor Boxtel. Wat deze betrof werd 
voorgesteld de bouw van een zuiverings
installatie te verschuiven naar het grote 
plan. 
Hiermee verklaarde de vergadering zich 
zonder stémming accoord, zodat in 1952 
wel in St. Michiels-Gestel, doch niet in 
Boxtel begonnen zal worden met de 
bouw van een zuiveringsinstallatie __ Als 
alles naar wens verloopt zal Boxtel nu, 
evenals de plaatsen Geldrop, Eindhoven, 
Best, Tilburg en Goirle, in 1953 aan de 
beurt komen. 

Plaatselijk Nieuws 
UITZENDING HOOGMIS 
OVER K.R.O. OP to FEBRUARI. 
Door onjuiste informatie berichtten wij 
in ons blad van vorige week, dat door 
de K.R.O. a.s. Zondag een in de H. 
Hartkerk op te dragen Hoogmis zou 
worden uitgezonden. Deze uitzending 
zal echter eerst plaats hebben op Zon
dag 10 Februari a.s. Voordien hopen wij 
onze lezers omtrent een en ander nader 
te kunnen inlichten. 

K.A.B.-ONTWIKKELINGSAVOND 
Volkshuisvesting 1 
Op Woensdag 16 Januari zal het Twee
de Kamerlid F. van Vliet uit Eindhoven 
voor de leden van de K.A.B., afd. Box
tel, komen spreken over de kwestie 
,,Volkshuisvesting". Het lijkt ons over
bodig om de "K.A.B.-ers nog aan te spo
ren Woensdagavond naar het Vereni
gingsgebouw op de Burgakker te komen, 
want de kwestie is actueel en belangrijk 
genoeg om iedereen te doen besluiten 
acte de présence te geven. Aanvang van 
de bijeenkomst 8 uur. 

EMIGRATIE-AVONDEN. 
Door de Plaatselijke Emigratiecommissie 
te Boxtel worden in Schijndel en Boxtel 
CANADA-avonden georganiseerd. 
In Schijndel op Woensdag 16 Januari 
's avonds om 8 uur in de zaal van het 
Patrona�t, Kluisstraat. Toegang 50 et. 
In Boxtel op Donderdag 17 Januari, 
's avonds om 8 uur in het Verenigings
gebouw, Burgakker. Toegang 50 et. 
Beide keren zullen films worden ver
toond, die de Zeereerw. Pater Th. v. d. 
Elzen tijdens zijn reis in Canada heeft 
opgenomen. 
Als sprekers treden op de Zeereerw. Pa
ter -Th. v. d. Elzen, de Weleerw. Heer 
Kapelaan F. Verhagen en de Heer van 
Puijenbroek. Verder zal in een vraagge
sprek mej. Zr. A. v. Esch uit Schijndel 
over haar ervaringen als verpleegster in 
Canada vertellen. 

-0-

Door het Gewestelijk Arbeidsbureau te 
's Hertogenh05ch 7.al 0p 23 J�nuari a.�. 
een emigratie-voorlichtingsavond wor
den gegeven in Hotel-Cafe-Rest. ,,De 
Postzegel", N.V. Karrestraat 29-31 in 
Den Bosch. Hier zullen speciaal films 
over Australië en Nieuw-Zeeland wor
den vertoond. Aanvang 8 uur. 

EXAMENAVOND SIHO-CLUB. 
Geslaagde cursus, geslaagde avond. 
Onder grote belangstelling hield de 
SIHO-Club Maandagavond haar exa
men-avond. De avond werd geleid door 
de Heer Mart. v. Geffen, docent van de 
SIHO-cursus "Spreken fo het Openbaar". 
Deze gaf bij de opening nogmaals een 

uiteenzetting over het doel van deze 
SIHO-leergang, waaraan naar alle waar
schijnlijkheid nog een vervolgcursus voor 
de geslaagde cursisten zal worden ver
bonden. Ook een nieuwe cursus werd 
in het vooruitzicht gesteld. Over het 
eindresultaat van de examenavond was 
de Heer v. Geffen niet ongerust en de 
aanwezigen zouden z.i. wel kunnen con
stateren welk 'n grote vooruitgang sinds 
de gehouden familie-avond gemaakt was. 
De Heer v. Geffen moest jammer ge
noeg mededelen, dat de Directie niet op 
de examen-avond aanwezig kon zijn, 
maar de heer v. Dorp - de directeur -
had medegedeeld de diploma's gaarne 
zelf te willen uitreiken. Dit zal nu ge
beuren op Maandag 21 Januari a.s. om 
8 uur in Hotel Bekkers. 
De volgende cursisten vervulden op de 
examen-avond met goed gevolg een 
spreekbeurt: A. Gemen, C. v. Schayk, 
J. Hekkens, H. de Kroon, H. v. Eyck, J. 
Gemen, M. v. Meersbergen, J. Tielen, 
J. Thijs, A. Verhagen, C. v. Grinsven, A. 
v. cl. Nosterum, Alph. Link. 
Tot besluit werden nog enkele cursisten 
naar voren geroepen om te spreken over 
een onderwerp, dat hen niet bekend was 
en waarop zij zich vanzelfsprekend ook 
niet hadden kunnen voorbereiden. 
Al met al bleek op deze avond, dat de, 
cursus een groot succes geworden was. 
De docent werd door een der cursisten 
dan ook hartelijk bedankt voor de leer
zame en prettige wijze, waarop hij "Spre
ken in het Openbaar" bevorderd had. 
Wij willen onze lezers gaarne attenderen 
op de propaganda-avond, die a.s. Maan
dag gehouden wordt en waarover de bij
zonderheden zijn opgenomen in een 
advertentie, elders in dit blad. 

HERWONNEN LEVENSKRACHT. 
Bij de 4de nationale loterij van Herwon
nen Levenskracht is op de volgende 
nummers een prijs gevallen: 002643, 
002775, 002311, 002909. De gelukkige 
winnaars zullen binnen enkele dagen in 
het bezit zijn van de gewonnen prijs. 

CORRECT EN VEILIG RIJDEN. 
J. A. Veraa, chauffeur bij Wasserij Crols 
ontving van het Verbond voor Veilig 

- Verkeer de O!'.?ders�heid:ng •;oor correct 
en veilig rijden. 
Deze onderscheiding wordt door ge
noemd verbond uitgereikt aan beroeps
chauffeurs, die gedurende drie achter
een volgende jaren geen enkele verkeers
overtreding hebben begaan en niet zijn 
betrokken geweest bij verkeersonge
vallen. 

ESCH 
,,MET AMORPHOSE". 
Door de toneelvereniging "Vriendschap 
Onder Ons" is het toneelstuk "Meta
morphose", van J. Verhoeven in studie 
genomen. De opvoering zal begin Fe
bruari plaats vinden. 

Een .eeuw blindenschrift 
HET MAAKTE VELE BLINDEN WEER 

TOT VOLWAARDIGE MENSEN. 

Elke groep in de maatschappij heeft ver
ering voor zijn grote voormannen, de 
leiders of weldoeners. De blinde mens
heid echter heeft meer dan welke groe
pering ook reden om dankbaar te zijn 
jegens Louis Braille, die ontelbaren on
der zijn mede-slachtoffers der vreselijke 
blindheid van een maatschappelijke dood 
heeft gered door zijn blindenschrift. 
Juist dezer dagen is het een eeuw ge
leden dat deze scherpe denker de laat
ste adem uitblies nadat hij nog het ge
noegen had mogen smaken de eerste re
sultaten van zijn levenswerk uit de dank
bare klank van jonge blindenstemmen 
te horen. 

Louis Braille kon zelf ook niet meer zien. 
Hoezeer het braille-schrift kon bijdragen 
tot de geestelijke en materiële verheffing 
van blinden besefte de vinder van dit 
prachtige hulpmiddel zelf ten volle. Op 
driejarige leeftijd immers verloor hij 
reeds het licht uit zijn ogen. Hij speel
de toen met twee priemen uit de zadel
makerij van zijn vader. Plotseling viel 
hij zo ongelukkig dat een der priemen 
zijn beide ogen raakte, waardoor hij 
voor het laatst het zonlicht had aan
schouwd. Toch genoot de nooit moede
loze Louis nog vrij goed onderwijs op 
een speciale school voor blinden, waar 
hem de letters en cijfers werden duide
lijk gemaakt met behulp van uit dikke 
stof bestaande letters, die op papier wer
den geplakt en wel zeven cm groot 
waren. 
Op latere leeftijd werkte hij met enge
lengeduld tal van systemen en codes uit 
om verbetering te brengen in dit "blin
denschrift'', doch aanvankelijk met wei
nig resultaat. Een Frans militair, Char
les Barbier, bracht tenslotte uitkomst. 
Deze had een aantal tekens ontworpen, 
met behulp waarvan militairen in het 
donker zouden kunnen lezen. Toevallig 
kwam Braille dit bericht ter ore. Hij 
stelde zich in verbinding met Barbier, 
vertelde hem van de mogelijke bruik
baarheid van dit systeem voor blinden 
en daarmee waren de eerste stappen 
(lezet op de weg naar meer ontwikkeling 

voor duizenden ongelukkigen in de ge
hele wereld. 
Braille's vinding vond tijdens zijn leven 
maar weinig waarderin_g. Men had nu 
eenmaal een primitief systeem en de 
aanpassing aan iets nieuws, dat ondanks 
de verbetering toch nog veel tijd vergde, 
voltrok zich zeer langzaam. Bovendien 
was de zorg voor blinden in die dagen 
nog maar zeer gering. 

De doelmatigheid van het nieuwe schrift 
kreeg tenslotte vanzelf de lauweren; 
waarop het recht had, door de blinden, 
die het door onderwijs van de vinder 
hanteerden en de lof ervan zongen in 
alle landen. 

In Azië nog onbekend. 

Momenteel telt de wereld zeven millioen 
blinden, waarvan er plm. 5.000 in Ne
derland wonen. Zii allen dorsten naar 
kennis, naar mogelijkheden om een be
staan voor zich zelf te vinden en dik
wijls ook nog voor een gèzin. De mees
ten van hen zouden het zover kunnen 
brengen, indien het brailleschrift en het 
onderwijs daarin overal te verkrijgen 
zou zijn. Dit is helaas nog niet het ge
val. Velen kunnen de opleiding niet be
kostigen en de staatszorg is in verschil
lende landen nog op een laag niveau. 

Vooral in Azië weten velen nog niets 
van de mogelijke zegeningen van het 
brailleschrift. 

En juist daar wonen de meeste blinden. 
Intussen zit men in het meer ontwikkel
de deel van de wereld niet stil. 

Het brailleschrift is geperfectioneerd, 
maar er zijn tal van varianten, die een 
goede verspreiding belemmeren. Een 
speciale unesco-conferentie heeft reeds 
getracht hierin meer unificatie tot stand 
te brengen om de vermenigvuldiging te 
bevorderen. De practische resultaten 
daarvan moeten worden afgewacht. In
tussen is er bijna geen belangrijke taal 
of het brailleschrift komt ermee in aan
raking. Jammer is dat de boeken nog 
vrij duur zijn en zo omvangrijk. Een 
woordenboek Engels-Nederlands (vice 
versa) bestaat uit niet minder dan 26 
dikke werken. 

OMGEVING 

Onder de loupe 
Schijnwinst of Schijnvertoon. 

Het vorige jaar reeds kregen we enige 
opmerkingen te horen van de zijde der 
P.T.T. over op handen zijnde tariefs
verhoging. Ook het nieuwe jaar werd 
ingezet met enkele opmerkingen in die 
geest door de heer Neher, de directeur; 
generaal van dit staatsbedrijf. 
De heer Neher heeft opgemerkt, dat de 
P.T.T. op papier in 1950 wel winst heef� 
gemaakt, maar in wezen verlies boekte, 
want het waren slechts schijnwinsten. 
Het wordt steeds fraaier in Nederland; 
Wanneer een staatsbedrijf winst maakt, 
dan bedoelt men verlies. Wij geloven 
dat dit argument om een tariefsverho
ging er door te jagen wel erg naïef 
klinkt. Men voert een boekhouding of 
niet en het goede koopmansgebruik eist 
meer dat de gepubliceerde cijfers wat 
aan de voorzichtige kant zijn, dan dat 
men een overdreven gunstige voorstel
ling van de stand van zaken geeft. . 
Wij krijgen de indruk, dat de verhoginR 
van post- en telefoontarieven minder 
noodzakelijk is dan wordt voorgesteld_. 
Aangezien het gehele volk moeite heeft 
om de eindjes aan elkaar te knopen 
zouden wij een dergelijke gedragslijn bij 
de P.T.T. ook willen aanbevelen. 

Natte hielen. 
Nauwelijks zijn de woorden van de heer 
Neher, directeur-generaal der P.T.T., 
over komende en wenselijke tariefsvei:
ho�ing bij dit bedrijf in de ijle ruimte 
verklonken of de president van de N.S. 
begint het tweede nieuwjaarscouplet te 
zingen van de tekorten-klaagzang. De 
spoorwegen zijn het afgelopen jaar met 
de hakken over de sloot gekomen, zei 
de heer F. Q. den Hollander. ,,De hielen 
zijn zelfs een tikje vochtig" voegde hij 
er aan toe. Binnenkort kan men dus de 
electrische treinen snuivend en kuchend 
over de rails zien snellen, omdat zij ver
kouden zijn tengevolge van die natte 
nieuwjaarshielen ! 
Wij zien de spoorwegen nog lang nièt 
aan de rand van een faillisement. 
Wij zien niets dan nieuwe electrischc 
lijnen met modem materiaal in het Ne
derlandse landschap. Wij· zien een mo
dern vervoerapparaat ontstaan, dat een 
vooroeeld wordt voor Europa en waarop 
wij in veel opzichten trots mogen zijn. 
Wij zijn blij, dat dit alles kon worden 
gebouwd met geen ander begrotingste
kort dan een paar natte hielen en wij 
hooen dat de spoorwegen niet verder 
verkouden zullen worden. Veel particu
liere zaken en middenstanders kunnen 
hun bedrijfs- en huishoudelijke outillage 
tegenwoordig niet vernieuwen en halen 
nochtans elke week of maand een paar 
natte voeten of zelfs natte benen. Daar
om zouden wij liever zien dat de tarie
ven bij de N.S. niet werden verhoogd. 

Zelfs steno-typist. 
Mede door de werking en de mogelijk
heden die 'het brailleschrift biedt kunnen 
tal van blinden worden oggenomen in 
het arbeidsproces. We treffen hen aan 
als telefonist(e), wever, inpakker van 
fotomateriaal in donkere kamers en 
sinds 1951 onder meer ook als steno
typist. 
Deze laatste betrekking werd vooral ge
maakt door een combinatie van de brail
Deze laatste betrekking werd vooral mo
gelijk gemaakt door 'n combinatie van de 
braille- met de gewone schrijfmachine. 
Deze vinding schrijft 'n brief zowel in 
brailleschrift als in gewone letters, ter
wiil op de doorslag alleen het normale 
schrift wordt afgedrukt. 't Enige verschil 
met 'n gewone type-machine is nu nog 
dat de doorslag naar de geadresseerde 
wordt verzonden, terwijl 't origineel in 
handen van de blinde typist blijft. Hij kan 
deze brief nu zelf lezen en opbergen, 
zodat hij even zelfstandig werkt als zijn 
collega's, die niet hun gezichtsvermogen 
hebben verloren. Men hoeft niet te vra
gen hoezeer hierdoor- de levensvreugde 
en het gevoel van eigenwaarde voor de 
blinden wordt versterkt. 
Trouwens in meer opzichten zijn blin
de werknemers de gelijken of zelfs de 
meerderen van normale krachten. Zij 
werken aan draaibanken, boren en fre
zen. Zij doen alles op het gevoel en de 
arbeidsconcentratie is groter dan van 
anderen. Daardoor zijn ze in staat ei;n 
eerste klas product af te leveren van 
een kwaliteit, die een ongekende stabili
teit vertoont. 
In de· technische vakken is er sprake 
van een snelle ontwikkeling, zodat men 
door vakliteratuur op de hoogte moet 
blijven van de gang van zaken in zijn 
branche. Gelukkig kan ook hier het 
brailleschrift zorgen dat de blinden de 
nodige theorie onder "de vingers" krij
gen. 
Braille heeft in een wereld van duister
nis het licht der arbeidsvreugde en de 
lamp der wetenschap weer volop laten 
schijnen. In zijn geboorteplaats Coup
vray zal zijn borstbeeld in deze maand 
met vele kransen worden omhangen, af
komstig van blinde vrienden. Maar ook 
wii, die zo graag iets van al het goede 
dat de aarde biedt, in het leven der blin
den willen laten doordringen, brengen 
met eerbied een saluut aan deze grote 
Fransman. 



Oudersavond in St. Petrusparochie 
OUDERS, DEZE KANS MOOGT GE 

NIET MISSEN! 
Al wie Regent Bannenberg kent, komt 
héél zeker luisteren. Zijn naam is aan 
de meesten goed bekend. En toch zullen 
velen niet beseffen, welk een voorrecht 
het is, hem te horen spreken over "de 
toekomstmogelijkheden van onze jeugd". 
We menen dan ook de volgende ouders
bijeenkomst voor de Sint Petrusparochie 
niet beter te kunnen aanbevelen, dan 
door U wat naders te vertellen over de 
spreker: Regent Bannenberg. 
Indertijd werd pastoor Mutsaerts uit Til
burg benoemd tot Bisschop van Den 
Bosch. Hij moest toen afstand doen van 
-zijn parochie. Dat was een zwaar offer 
voor hem. Want hij had de Theresia
parochie zelf gesticht. ,,Maar", had mon
seigneur gezegd, ,,ik zal zorgen dat jul
lie een zeer goede pastoor· als mijn op
volger krijgen". Iedereen was natuurlijk 
benieuwd, wat daar wel voon 'n pastoor 
-zou komen. En toen hij dan eindelijk 
benoemd werd, stond daar niemand ver
wonderd over. De keuze was op de 
Eerwaarde Heer Bannenberg gevallen. 
Want hij was alom bekend. Hij vervul
de vele functies. Zo kon het gebeuren, 
dat de parochianen van de Theresiapa
rochie in Tilburg hun nieuwe pastoor 
dikwijls in militair tenu zagen. Want hij 
had de zeer moeilijke post van verbin
dingsofficier tussen de Nederlandse bis
schoppen en de militaire instanties. Dat 
was in 1945. Pastoor Bannenberg was 
toen tegelijkertijd ook nog voorzitter 
van de Nederlandse Katholieke Jeugd
commissie. En wat hij in zijn "vrije tijd" 
nog deed. Wel, dan ging hij naar Nij
megen om rechten te studeren en docto
raal examen te maken. 
Dit klinkt allemaal nogal geleerd. Maar 
Re hoeft U niet te laten afschrikken. 
Want zo schreef H. Fortman bij het zil
veren p_riesteriubilé van de pastoor: 
;,Het is moeilijk te zeggen wat we in 
hem het meest bewonderen, zijn won
derlijke werkkracht, zijn scherpzinnig
heid, zijn bestuurstalenten, zijn brede 

Een manco 
bij de Postdienst 
De loketbediening aan het postkantoor 
is wel in orde, dat kan eenieder consta
teren, die het lokaal binnenkomt en aan
sluit in de rijen van wachtenden om ein
delijk geholpen te worden. 
De een na de ander komt aan de beurt. 
Hetzij voor afgifte van een expresje, in
leg of uitbetaling op spaarbankboekje, 
aankoop van postzegels, briefkaarten, 
luchtpostpapier, dan wel aanvrage van 
formulieren voor ziekte- of ongevalsaan
ftifte, of wat dan ook. 
Tussendoor komt dan nog een of ander 
aan de beurt die met geduld uitgelegd 

--- -moet worden waar een handtekening 
moet worden geplaatst of hoe een for
.mulier moet ingevuld zijn. 
Een enerverende dienst, die loketbedie
ning, waarbij het voor het personeel ge
raden is, maar niet op te zien naar het 
,'OI ongeduld wachtende publiek. Meni
Reen staat zich te verbijten om het !an
.ge wachten, terwijl zijn tijd zo kost
baar is. 
Geen tijdrovender boodschap is denk

. baar dan die moet worden gedaan op 
het postkantoor te Boxtel. Wie daarheen 
moet, hetzij in voor- of namiddag of 

. voor welk onderdeel van de dienst, mag 
2:ich prepareren op een zware gedulds
oefening. 
Hoe kan het ook anders! 
Wat moet hier aan twee loketten al niet 
worden verwerkt. 
Boven het ene zien we niet minder dan 
acht rubrieken: Ouderdomswetten, On
ftevallenwetten, Zegelverkoop, Spaar
bank, Aantekenen, Expresse, Pakketpost, 
Luistervergunningen; en boven het an
dere: Postwisseldienst, Postchéque- en 
Girodienst, Quitantiën, Telegraaf en Te
lefoon, Belastingbetalingen, Rijksverze-

• keringsbank, Ouderdomsrente, Pensioen
betalingen. 
Indertijd is al eens gewezen op de toe
name van de hulpdiensten aan de post, 
als die voor inning van belastingen, di
verse uitkeringen ingevolge sociale voor
zieningen enz. enz., terwijl in al de 
jaren van het_ bestaan van het postkan
toor de twee loketten zijn gebleven, of
.schoon onze bevolking welhaast met 40 
percent is toegenomen. 
Het publiek wordt door de achterstand 
in bedieningsmogelijkheid sterk gedu
peerd door tijdsverlies. 
En dan laten we nog buiten beschou
wing hoe spaarders niet zelden bloot 
staan aan indiscretie van opdringende 
nieuwsgierigen. 
De P.T.T.-directie late zich eens voor
lichten hoe in de hiervoor gesignaleerde 
situatie verandering kan worden ge
bracht. 
·Mogelijk zou door het construeren van 
een derde loket en bediening daaraan op 
drukke uren of voor bepaalde onderde
len van de dienst een voor het publiek 

kijk of zijn eenvoud en vriendelijke har
telijkheid tegenover iedereen". 
In zijn "militaire tijd" is BannenbetR een 
poos in Boxtel gelegerd geweest. Ook 
zijn er vele oud-leiders van de jeugd
beweging, die vroeger zijn echt hartelijk 
en bezielend woord hebben beluisterd. 
We kunnen ons nog hennneren het 
Eucharistisch Congres van twee jaar ge
leden, hoe het daar ook weer Bannen
bi;rg was, die in klare en enthousiaste 
taal de jeugd in het Sint Paulusjeugdhuis 
toesprak. 
,,Van vrijwel alle instellingen en stich
"tingen voor de katholieke jeugd was hij 
,,de oprichter of lid of secretaris of voor
"zitter. Het is onmogelijk, om daarvan 
"een opsomming te geven. Wanneer eens 
"de geschiedenis van het Katholieke 
,,jeugdwerk sinds 1930 zal worden ge
"schreven, zal men op iedere bladzijde 
"daarvan zijn naam noemen. Hij was er 
"jaren lang de ziel en de motor van. De 
,,oorlog had zijn werkkracht niet ver
,,lamd, maar eerder geprikkeld. De S.O. 
"nam hem een verhoor af en sloot hem 
,,op als gijzelaar. Maar Drs. Bannen
,,berg gebruikte zijn gevangenistijd goed: 
,,als een gelegenheid tot verdere bezin
,,ning en studie. Na de oorlog kwam ge
"heel zijn energie los. Hij verstond de 
"kunst om vele dingen tegelijk èn goed 
,,te doen." ,Dux). 
Nadien is hij tot hogere functies geroe
pen. Hij heeft de zorg gekregen voor de 
opleiding van de toekomstige priesters 
van ons bisdom. Hij is regent en kanun
nik geworden. Wij hoorden, dat hij nog 
wel eens in Boxtel komt vanwege de 
heemkunde. Want de cultuur van Bra
bant gaat hem zeer ter harte. 
Ouders: als deze man over de toekomst 
van de jeugd gaat spreken, heeft hij 
U allen veel te leren. Laten wij dank
baar zijn, dat we deze gelegenheid krij
gen. Zo'n oudermiddag is kostbaar. Als 
allen eens wisten, welk een voorberei
dingen het kost en hoe hard het nodig 
is: wel, dan bleef niemand thuis. 

• Zondag a.s. 13 Januari om hallf 4 in de
zaal op de Burgakker. 

wenselijke verbetering te brengen zijn. 
Met het vorenstaande formuleerden wij 
een klacht van het Boxtelse publiek, en 
wij verwachten dat met redelijke ver
langens rekening zal worden gehouden. 
De toestand zoals geschetst bestaat al 
lang genoeg, veel en veel te lang! 

SPORT-NIEUWS 
STAND DER DERDE KLAS'SERS. 

Afd. A. 
Schijndel 16 13 2 1 28 59-21 
v.s.v. 15 8 6 t 22 34-14 
Taxandria 14 9 3 2 21 33-15 
St. M. Gestel 15 8 1 6 17 25-22 
Boxtel 14 6 2 6 14 30-28 
Tongelre 15 5 3 7 13 31-3'.i' 
S.C.B. 15 6 1 8 13 28-35 
Deurne 15 6 1 8 13 33-40 
Blauw Geel 15 5 3 7 13 35-43 
w.v.v.z. 15 5 1 9 Il 24-30 
Geldrop 15 4 t 10 9 25-44 
Budel Schoot 16 2 2 12 6 22-51 

Afd. B. 
Baardwijk 15 12 t 2 25 33-16 
Reusel Sport 15 Î 1 1 3 23 59-24 
O.D.C. 14 8 3 3 19 47-19 
Dongen 14 9 0 5 18 36-23 
Oss 15 6 4 5 16 25-33 
W.S.C. 15 5 5 5 15 26-26 
Bladella 15 6 2 7 14 32-31 
Gudok 16 4 6 6 14 25-31 
Heusden 15 3 ·4 8 10 16-30 
0.).C. 14 3 3 8 9 25...:...34 
Conc. S.V.D. 15 2 4 9 8 19-39 
Korvet 15 3 1 11 7 16-54 

R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 
O.D.C. - W.S.C. 4- 1. 
Deze wedstrijd waarin de O.D.C.-ers 
voor hun nog steeds bestaande theore
tische kans op het kampioenschap voch
ten, is een verdiende 4-1 overwinning 
geworden. 
Het zeer talrijke publiek heeft anderhalf 
uur lang kunnen genieten van een harde 
en spannende match, waarin beide par-

. tijen alles gaven. Het was jammer dat de 
W.S.C.-ers op het einde van deze strijd 
bij een twijfelachtige beslissing van de 
scheidsrechter zichzelf te buiten gingen, 
door hierop eigen rechter te gaan spelen, 
wat aan de wedstrijd, die voordien hard 
rr.aar toch sportief was verlopen, enige 
afbreuk deed. 
In hoog tempo werd de wedstrijd begon
nen en een meerderheid van de een of 
andere partij was uitgesloten, daar de 
aanvallen om beurten op en neer flitsten. 
Wel bleek weldra dat de ODC-aanval
len gevaarlijker van opzet waren. Adel
berg moest in zijn doel dan ook spoedig 
zijn kunnen tonen en hii deed dat met 
bravour. De ODC-verdediging liet al 
bij de eerste aanvallen van WSC zien, 
dat het deze middag een onoverkome
lijke struikelblok zou worden. De afdek-

Kleermakerij F. YERHAGEN wordt overgeplaatst 1 
van nr. 25 in de Clarissenstraat naar nr. 11, 
waar hij over een grotere atelierruimte beschikt, 

en 

Schoenmakerij A. H. TEN BRAS 
betrekt de winkel in Clarissenstraat nr. 25, waarin hij een 

schoenenverkoop kan inrichten naast de reparatie van schoenen. 

De clläntèle van belde zaken gelieven met deze adreswijzigingen, met 
Ingang van 15 Ja�uarl, rekening te houden. 

Beleefd aanbevelend 
KleermakerlJ F. Verhagen, Clarissenstraat 11 
Schoenmakerij A. H. Ten Bras, Clarlssenstraat 25 

king der spelers was zeer goed en hier
door kregen de WSC-ers weinig schiet
kansen. De kanthalfs van ODC stelden 
met verre trappen op de beide vleugels 
telkens hun voorhoede aan het werk en 
hierdoor werd de WSC-verdediging wel 
zwaar op de proef gesteld. Toen Berg
werff wederom een bal kreeg aange
speeld, werd deze zeer scherp voór het 
WSC-doel geplaatst. Keeper Adelberg 
dacht het leer te kunnen onderscheppen, 
maar vergiste zich in de snelheid van de 
kleine v. Dijk, die hem een seconde 
voor was en met een listig tikie de bal 
naast de verbouwereerde doelman prikte 
1-0. Door deze voorsprong kwamen de
ODC-ers pas goed los. Van de Bogaard 
l_oste op een verre afstand, uit een goede 
pass van Bergwerff, zulk een formidabel 
schot, dat iedereen reeds juichte, maar 
de faam van Adelberg werd· door de
wijze waarop hij deze kogel uit het doel
plukte, bevestigd. Even daarna nam 
Bergwerff uit een corner door Schalks 
genomen de bal ineens op zijn slof, maar 
nu bracht de deklat redding. Tevergeefs 
probeerde de WSC-ers met verre trap
pen 't spel te verplaatsen, maar de ODC
ers wisten van geen wijken. Aanval na 
aanval werd met voorbeeldige steun v.an 
de halflinie naar het Waalwijkse doelge
bied gestuwd, doelpunten bleven echter 
door het goede verdedigen van de WSC
achterhoede uit. 
Na de thee ging het er even gevaarlijk 
uitzien voor de ODC-ers. De WSC-ers 
ontplooiden zulk .een aanvallende activi
teit, dat de rood-wit-blauwen zich ge
dwongen zagen om een meer verdedi
gende houding aan te nemen. Met een 
onwrikbare Wagenaars aan het hoofd 
wisten zij echter elke aanval met succes 
af te slaan. Ook een onverwacht hard 
schot van Bliilevens werd door Snijders 
op magnifieke wijze gestopt. Toen uit 
een bliksemsnelle aanval der ODC-ers 
de bal bij Be�erff belandde, resulteer
de hieruit wederom een gevaarlijke voor
zet, welke door de WSC-keeper nog net 
onder de lat werd gestuit, maar niet .vol
doende, want de geroutineerde Schalks 
stond op zijn olaats om de terugkaatsen
de bal met een harde kopstoot onbereik
baar voor Adelberg in het net te plaat
sen 2-0. Onmiddellijk reageerden de 
Waalwijkers met een harde schuiver. 
welke door Snijders niet voldoende werd 
gekeerd en langzaam het doel in rolde. 
Voordien had de scheidsrechter echter 
een overtreding geconstateerd, "Zodat dit 
doelpunt niet werd toegekend. Direct 
daarop wist de WSC-midvoor met een 
prachtige kopbal weer bijna het ODC
doel te vinden, maar de deklat stond 
hem nu in de weg. De terugstuitende bal 
werd echter onmiddellijk weer ingescho
ten, doch toen bracht de staander red
ding. Deze tegenslag was de WSC-ers 
teveel; zij gingen nu meer op de man 
spelen en Scheepers was de eerste die 
hiervan de dupe werd. Hij werd vervan
gen door Peijnenburg, die direct voor 
het WSC-doel een gevaarlijke situatie 
schiep. Een misverstand in de achter
hoede werd door hem op de juiste wijze 
uitgebuit en hierdoor kreeg Bergwerff 
gelegenheid om een schot in te zenden, 
dat doel trof en met donderend gejuich 
door het enthousiaste publiek werd be
groet 3-0. Tot slot werd een zeer goe
de aanval van de WSC-ers met een 
prachtig doelpunt beloond 3-1. Een paar 
minuten later maakte de linksback van 
WSC bij een ODC-aanval hands. De 
toegestane penalty werd door Schalks 
rustig benut 4-1.
Programma voor a.s. Zondaa: 

Desk 2-O.D.C. 2 
Deze wedstrijd is voor de ODC-reser-

ves van het allergrootste belang, daar 
een overwinning hen weer dichter bij de 
kampioenstitel zal brengen. Toch zullen 
zij zich tot het uiterste moeten inspan
nen willen zij beide puntjes mee naar 
huis nemen. Maar .wij hebben in deze 
ploeg, welke zich zo schitterend houdt, 
alle vertrouwen. Aan hen de eer om dit 
vertrouwen niet te beschamen. 

O.D.C.-Jumoren. 
Zaterdag:

3 uur: Tico 6-ODC 10 
half 3: Wilhelmina 15-ODC 11 
3 uur: ODC 12-Wilhelmina 14 
half 4: ODC 13-Boxtel 7 

Zondag: 
12 uur: Schijndel 5-ODC 5 

t uur: ODC 6-Emplina 3 
12 uur: ODC ?-Wilhelmina 9 
12 uur: ODC 8-RKJVV 4 

R.K.S.V . .,BOXTEL". 

Budel Schoot !-Boxtel 1 3-0 
Boxtel 2-Wilhelmina 4 3-0 
Rhode 3-Boxtel 4 1-4 
Het arsenaal verrassingen van Boxtel 
schijnt nog lang niet uitgeput te zijn, on
danks 't feit, dat de roodwitters er bi_jna 
elke voetbal-Zondag gretig gebruik van 
maken. Werd vorige week· het nog on
geslagen V.S.V. onbarmhartig de les ge
lezen, j.l. Zondag lieten de Boxtelsen 
zich klop geven door de lantaarndrager 
Budel Schoot. De vraag hoe Boxtel van 
het ene uiterste in het andere is geval
len, valt moeilijk te beantwoorden. Ge
zegd kan worden, dat de Budelsen het 
terreinvoordeel volledig hebben uitge
buit en dat ze een wedstrijd speelden, 
waar de geestdrift als het ware in von
ken uit spatte. Niettemin hebben ze 
toch slechts een geflatteerde zege be
haald om niet te spreken van een over
winning bij de gratie van Vrouwe Por• 
tuna. Want Boxtel mag Zondag j.l. dan 

. niet in blakende vorm verkeerd !tebben, 
de ploeg toonde zich desondanks toch 
nog altijd goed genoeg voor een zélfde 
aantal doelpunten als de gastheren 
scoorden. Dat dit niet gebeurde vindt 
zijn oorzaak enerzijds in een grove on
oplettendheid van de 23e man op het 
veld en anderzijds in de assistentie, die 
paal en laat op beslissende momenten 
aan de doelman van de thuisclub ver
leenden. Per saldo mag het Boxtel niet 
aangerekend worden, dat het de scheids
rechter ontging, dat de Budelsen de bal 
tweemaal in het beruchte gebied met de 
hand speelden en dat dit eenmaal zelfs 
gebeurde door een speler, die, staande 
op de doellijn, geen ander middel meer 
wist om het leer uit het net te houden. 
Hierbij zij ingesloten het tweetal keren, 
dat een doorbraak van de roodwitters op 
alleszins laakbare wijze door de 'gast• 
heren ongevaarlijk werd gemaakt. Ook 
kan men het de roodwitters niet euvel 
duiden, dat zij enkele schoten niet met 
millimeter-trefzekerheid wisten af te 
vuren en dat deze zodoende door paal 
of lat gekeerd werden. Wél echter is het 
op de spelers van Boxtel te verhalen, dat 
alleen na de rust met voldoende werk
lust gespeeld werd en niet voor de rust, 
toen men zich de voetbal-luxe meende 
te kunnen veroorloven om de kat uit de 
boom te kijken. Dat nu is hen op een 
2-0 achterstand komen staan, 'n • achter
stand die na de rust (bij verrassing ver
groot tot 3-0) mede om reeds genoem· 
de redenen niet meer kon worden teniet 
gedaan. Budel Schoot heeft Boxtel ge
leerd, dat het spreekwoord "de eerste 
klap is een daalder waard" altijd be
waarheid kan worden, hoe verschillend 
de verhoudingen soms ook schijnen. Mo
gelijk zal Boxtel in de toekomst tonen 

de harde les begrepen te hebben. 
Het tweede elftal deed precies het tegen-• 
overgestelde van het eerste. Het zorgde 
- ondanks een doelpuntloze eerste 
helft - voor een 3-0 overwinning op 
het bezoekende Wilhelmina 4. 
Boxtel 4 zorgde ook voor de volle winst 
en keerde met een royale 4-1 zege op 
�hode 3 uit St. Oedenrode terug. 
Programma voor a.s. Zondag:
Boxtel 1-S.C.B. 1 2.30 uur 
Boxtel 3-R.K.S.V.A. 12 uur 
Boxtel heeft Zondag de mooie kans voor 
een dubbele rehabilitatie te zorgen. Op 
de eerste plaats kan revanche genomen 
worden voor de destijds op onfortuinlijke 
wijze geleden nederlaag tegen S.C.B., 
tussen haakjes 'n goede bekende voor 't 
Boxtelse publiek. En op de tweede plaats 
kan men terugkeren van de misstap, die 
j.l. Zondag in Budel gezet werd. 
Voor de Boxtelse sportliefhebbers staat 
a.s. Zondag -dus een interessante en ze.er 
zeker spannende ontmoeting in het St, 
Paulus-Sportpark te wachten. 

,,BI Z I MANA" 

VERRASSEND GOEDE 
MISSIE-SPEELFILM. 

Dat het voor Satan geen kermis is als 
een nieuwe missie gesticht wordt, zal 
iedereen best kunnen begrijpen! Dat hij 
het land, waar sedert eeuwen zijn rijk 
gevestigd is, zo maar zal prijs geven, 
moet men ook niet van hem verwachten. 
In zijn naam en met· zijn wapens zullen 
�ijn trawanten, de tovenaars, de strijd 
ontketenen: een strijd op leven en dood, 
de strijd tussen duisternis en licht . . .  , .. 
Zo ook in de missie-speelfilm van de 
Witte Paters van Afrika "Bizimana!� 
waarvan vorige week in het Verenigings
gebouw voor genodigden de première 
ging. .,Bizimana" is 'n speelfliin, waarin 
op boeiende en populaire wijze de strijd 
is weergegeven, die de missionarissen 
soms te voeren hebben alvorens er ·een 
missie gesticht kan worden. De film, die 
gemaakt is door vier missionarissen, allen 
Witte Paters, en bijna uitsluitend ge
speeld wordt door inboorlingen, onder
scheidt zich in velerlei opzichten van de 
missiefilms, waarmee men tot nog toe 
trachtte in de thuisfront-gelederen enig 
enthousiasme los te "draaien". Het 
scenario is eenvoudig maar boeiend. Het 
camera-werk is uitstekend. En de spel
leiding is subliem, getuige de ongekun
stelde vertolking van het gegeven. 
Alles bijeen genomen kunnen we voor
spellen, dat een missie-avond met de 
film "Bizimana" het grote succes - dat 
bij een goede missie-propaganda nodig 
is - niet zal behoeven te ontberen. Het 
publiek (in de ruimste zin van het 
woord) zal er een waarachtig genoegen 
aan beleven. 

20 °Jo korting 
op alle confectie 

bij SPIERINGS 
Reed• 40 jaar bekend 

BREUKELSESTRAAT88 

Tien jaar zinken munten 1 rijksdeel, ma4r zelfs iedere stad z'n 
eigen zinken noodmunten te slaan. Zo
bestaan er series ronde, langwerpige, 
achthoekige en doorboorde muntstukken 
beurtelings getooid met krijgshaftige 
leuzen, voorstellingen en reliëf, de oor
log en de arbeid (men lette op de com
binatie!) behelzend, ofwel heel beschei
den althans voor Duitse begrippen een 
enkel cijfer, de waarde van de munt be
treffend. 

BEZETTINGSGELD 
GAAT VERDWIJNEN. 

Het verhaal gaat, dat tijdens de bez.et
ting51aren een overijverig Winterhulp
c0llectant in een· onzer grootste steden, 
op z'n enthousiast bellen, tot z'n pani
sche schrik een grote zinken teil van be
slist fors formaat voor z'n voeten ge
smeten kreeg vergezeld van de vriende
lijke vraag van de bezitter: .,Kunt u wis
selen?" Wat er van deze historie ook 
waar moge zijn, het is in ieder geval, 
naast een uiting van hartgrondige afkeer 
voor de Winterhulp, tevens een duide
[ijk bewijs, dat het Nederlandse volk nu 
niet bepaald gek was op de zinken gru
weltjes, die de heer Rost van Tonningen 
ons voor het goede oude zilvergeld in 
de plaats gaf. Kon men vroeger spreken 
van mank gaan aan te weinig geld, thans 
was het toepasselijk in het zelfde geval 
te zeggen, mank gaan aan te veel 
zink - (Want heeft er ooit één Neder
lander waarde aan deze rinkelende "vul
ling" gehecht?) 
Op 15 Januari is het precies IO jaar ge
leden, dat de zinken kwartjes, dubbeltjes, 
stuivers, twee en half en ééncentstukken 

hun lawaaige entrée maakten. Om dit 
alleszins heugelijke jubileum te vieren, 
heeft men onlanWJ besloten, de nog 
resterende zinken dubbeltjes en centen 
uit de circulatie te nemen, te bea:tnnen 
eveneens op 15 Januari. Tevens zullen 
op die dag de zilveren dubbeltjes en de 
oude garde van bronzen centen van het 
(rollend) toneel 2aan verdwijnen. Onze 
lezers kunnen dus reeds hun spaarpotten 
na gaan zien om straks een gedeelte 
van het "slijk der aarde" in te wisselen. 
Een eresaluut aan dit laatste, altijd be
trouwbaar gebleken rollend materieel is 
hier zeker op z'n plaats, over het ver
dwijnen van hun zinken collega's zal wel 
niemand rouwig zijn. Hoezeer echter de 
munten destijds als een der vele speci
fieke "zegeningen" der bezetters werden 
uitgekreten, de historie wijst uit, dat 
reeds lang voordien de zinken munten, 
speciaal in tijd van nood, aan de orde 
van de dag waren. 
Klassiek werden de geldstukken, gesla
gen tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Toen in diverse streken van het toen
malige Duitsland de grondstoffen uitge
put raakten, begon niet ongeveer ieder 

Tegen de tijd dat men zelfs munten van 
steen en hout begon uit te geven, en de 
postzegels bedragen van 2 milliard mark 
vermeldden, bleek eindelijk dat er toch 
niets meer te redden vier ...... Duitsland 
stortte financieel, economisch en politiek 
bezien, in. 
Is het een wonder dat men het verschij
nen van de zinken munt op 't laatst is 
gaan zien als een voorbode tot een ko
mende catastrofe en is het dan ook nog 
te verwonderen, dat toen in 1941 in Ne
derland berichten doorkwamen van het 
bezette Polen, dat de Duitsers daar de 
zinken munt hadden ingevoerd, men 
zich als "broeder in de nood" angstig 
afvroeg: .,Wanneer wij?" - En om pre
cies te zijn, dit gebeurde voor ons nau
welijks enige maanden later: op 15 
Januari 1942. Nu 10 jaar geleden. 

Denksport 
HORIZONTAL: 1. rubber. 5. dierenverhaal. 9. stad uit de oudheid 
(bijbel). 10. doodslag m. voorbedachte rade. 11. onmeetbaar 2etal. 12. 
schadelijk insect. 13. oude wijnmaat. 14. boksterm. 16. ran2telwoord. 
18. titel. 19. plaats in Gelderland. 21. hon�drank. 22. rund. 23. vo2el
woning. 25. hoofddeksel. 26. Jap, munt. 27. vis. 28. hoeveelheid. 31. 
dierenvacht. 34. telwoord. 35. voorzetsel. 37. 2esteente. 38. maanstand. 
39. mist. 41. voegwoord. 42. lomp, zwaar. 43. iiezet. 44. pers. voorn . 

. woord. 46. platte steen. 47. per expresse. 48. effen. 49. provincie der 
Z . .Ahk.ianse Unie. 
VERTICAAL: 1. Jonae kip. 2. slede. 3. struisachtiiie v02el. 4. stam
symbool. 5. zin. 6. lnd. gewoonterecht. 7. selderij. 8. bediendenkledi112. 
15. lofzang. 17. elasticiteit. 18. grap. 20. plaats in Duitsland. 22. keu
kengerei. 24: moment. 25. drinkgerei. 28. deel v. Gelderland. 29. 
eikenschors. 30. Buliiaarse zilvermunt. 32. riviertje in En2eland. 3_3. 
metaalslak. 35. ijskegel. 36. oorzaak. 39. rekeniJl2. 40. kleur. 45. land
bouwwerjtui,g. 47. bloedverwant. 

Oplossing vorige puzzle 
HORIZONTAAL: 1. Visioen, made. 2. Aden, ree, ever. 3. min, 
kant; toga. 4. poot1 koren1 re. 5. lon1 ieder, dot. 6. Eten 1 le2er1 µu.

·7_ Roede 1 rede, d.i. 8. Serie 1 onager. 9. Treem1 n.n.1 melk. 10. Rein 1 

odol, lam. 11. Onaeval 1 anno. 12. Oder1 el1 laars. 13. Pen, 2riet1 t.a.t. 
VERTICAAL: t. Vampier, stroop. 2. Idioot, oer1 ende. 3. Sen, oneer; 
eigen. 4. Inkt; indien, erg. 5. Orakel, Eem 1 over. 6. Een 1 ode1 ro11d1 
Ali. 7. Net, regen 1 nolle. 8. Meter; Edam 1 laat. 9. Avond, reael 1 �t.
to. De; grond1 elan1 ra. tt.·I;:ra 1 etui, R.K.1 most. 

• 



* De folklore vierde j. 1. Zondag hoog
tij in Boxtel, toen er de Oosterse wijzen 
- zowel overdag als 's avonds - niet
slechts gedrieën, maar zelfs bij tiental
len de ster volgden. Het was een fleurig 
gezicht en 'n warm geluid, de rijk uitge
doste koningen met kleurige lampions en 
lantaarns door de straten të zien trek
ken en aan elke deur hun reisverhaal 
te horen zingen. Ze hebben nergens een 
Herodes ontmoet, want het was over het 
algemeen een erg gulhartig Boxtel, dat 
de zingende magiërs begroette. Toen het 

_ einddoel van de reis bereikt was, kon 
althans gerust gezegd worden, dat de 
koningen met geschenken beladen in 
Bethlehem aankwamen. (Zie elders in dit 
blad). * Maar niet overal verspreidde
de ster haar lichtend schijnsel. Niet 
overal was de weg goed en makkelijk 
begaanbaar. Neen, ook het lieflijke had 
zijn grenzen ...... Kom, laten we duide-
lijk en ernstig worden: Welnu, met een 

• gezicht vol serieuze plooien hebben we
her en der in Boxtel de werkzaamheden 
aan straten en wegens eens gade gesla
gen. Daarbij hebben we ons - ondanks 
alle bewondering voor de activiteit waar
mee men zich achter de verbetering van 
het Boxtelse wegennet of de verwezen
lijking van het rioleringsplan heeft ge
plaatst - toch nog laten overvallen door 
de angstige gedachte, dat op een of 
ander donkere avond de diepe, brede 
sleuven niet gezien zullen zijn of gezien 
zullen worden. Wat steviger afrastering 
en wat degelijker verlichting zou een 
boel gevaren wegnemen! * Over ge
varen gesproken: Wat we vorige week
schreven over die flikkerlichtinstallatie 
bij de spoorwegovergang op de Oir
schotseweg, is niet helemaal juist ge
weest. Sinds kort is 't in verband met een 
wijziging in het wegenverkeersreglement 
n.l. niet meer zo, dat het veiligheidssein
door witte lichttekens wordt aangegeven, 

doch door groene. Voorts willen wij er 
ook en vooral de aandacht op vestigen, 
dat het ingevolge art. 11 sub b van het 
Alg. Regl. van Dienst strafbaar is door 
te rijden, wanneer het rode flikkerlicht 
de komst van een trein aankondigt. 1" 
We blijven nog even in de gevaarlijke 
dingen roeren: Over een tijdje zal 
Boxtel een levensgevaarlijk verkeers
manco minder tellen. U moet n.l. weten 
dat ze in Onrooy bezig zijn met het 
bouwen van een nieuwe brug over het 
afwateringskanaal. ,,Goed nieuws!" zou• 
den we zeggen. i,.. En wat te zeggen van 
het feit, dat de bijdragen voor de Fa
tima-Buurtkapel binnenkort een vreug
dedansje maken om het bedrag van dui
zend(!) gulden? Wie maakt de kring 
van deze ronde-dans nog wat groter? 
Wie?? * Nu we in een tijd leven, dat
Koning Winter elk moment zijn ijzige 
hand naar ons kan uitstrekken, willen 
we nog even een beroep doen op Uw 
liefde voor de dieren. We willen U vra
gen het leven van de dieren in dit barre 
jaargetijde niet nodeloos te verzuren; 
we willen U méér vragen, en wel of U 
wat -extra zorg aan hen wilt besteden. 
Of U als de vorst zijn intrede doet b.v. 
al vast wilt beginnen met wat dierenlie
vende aandacht te schenken aan de 
vogeltjes. Een voederhuisje is gauw ge
maakt, Uw goede hart is gauw getoond ... 
* Dè wijsheid van de week lazen we bij
Vincent van Gogh, die eens gezegd 
heeft: ,,Hoopvol uitzien naar betere tij
den, moet niet alleen louter 'n gevoel 
zijn, maar moet een gevoel zijn, dat 
zich omzet in een dadelijk doen." 

Fatima-kapel 

Vorig saldo 
Wekelijkse bijdrage 
Wekelijks kwartje 
Offerbusje 

/950,
" 10,75 

0,25 
1,72 

Totaal f 962,72 

Met grote vreugde geven 
wij U kennis van de 

voorspoedige geboorte van ons 
dochtertje en zusje 

Per 1 Februari af later ge
vraagd zelfstandige Dienst
bode, boven 20 jaar, liefst voor 
dag en nacht. Baroniestraat 87. 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

LEENTJE 
dat bij het H. Doopsel de 
namen ontving vaf! 

Helena Maria 
T pon van der Horst, 
Jo van der Horst-Donders 
Albertje 
Willemke 

Boxtel, 9 Januari 1952. 
Rechterstraat 41. 
••••••••••••••••••••••••••• 

: Op 19 JANUARI a.s. ho- : 
: pen onze geliefde Ouders : 
; M. v. ESCH : 
: en : 

Te koop aangeboden een in 
goede staat zijnde fornuis
kachel en een broodsnijma
chine, bij Wed. J. Bekkers, 
Kalksheuvel 39. 
Te koop: 15 weken drachtig 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT 15 

ledlsc� Gedlpl. Yoetmzorgster 

Ook aan huls te ontbieden 

N.L. varken. J. v. Rosmalen,
d Kasteren B 31, Liempde. Voor e nieuwe cursussen 

Te koop bij Jos. Vervoort, 
Boomstraat 5, Gemonde, een 
houten keet, geschikt voor 
bergplaats, kippenhok e.d. 

Knippen, Naaien, enz. 
kunnen zich nog steeds 

leerlingen opgeven bij 

Mej. J. van Dam 

DEZE ·wEEK 

COUPONS 
aan ongekende prijzen 

Ziekenfondsleden 
Wij geven nog steeds 

20 °/0 korting 
F. P. v. LANGEN 

STATIONSTRAAT 62 

Erkend Ziekenfonds-leverancler. 

Afslag! Vrijdag en Zaterdag 
aan het vanouds bekende adres 

voor prima zult: 

1 kg. Zult f 1,00 
PROFITEERT VAN ONZE LAGE VLEESPRIJZEN: 
Poulet f 1,25 p. 500 gr. Biefstuk f 2,00 p. 500 gr. 
Riblappen f 1,80 ,, ,, ,, Gehakt f 1,40 ,, ,, ,. 
Rosbief f 1,90 ,, ,, ,, Verse worst f 1,50 ,, ,, ,, 

Ho8everancicr 

ZAANSE MOLEN 
100 gram .•.. 17 et 

Albert Heijn's Biscuit$, 
�o vers L1it de oven, 

heerlijk  croquant, 
voedzaam en verruk

kelijk van smaak. 

; A. v. ESCH-ROVERS : 
: hun 40-Jarig huwelijksfeest : 
: te vieren. : 
: Dat zij nog lang gespaard : 

Te koop wegens Emigratie: 
ledikant met matras (1 pers.), 
kamerkachel als nieuw, kap
stok, bloemtafeltje, rijbroek, 
mantel, fiets, enz. Bevragen 
Julianastraat 4. 

Bosscheweg J • Boxtel Fa.Jan van Lievenoogen 0VAL MARIE 
100 gram .... 20ct

--�mogen blijven is de wens : • • • van • 
: h·unne dankbare Kinderen : 
: • en Kleinkinderen : 
• •; Boxtel, Jan. 1952. : ; Molenstraat 81. :
••••••••••••••••••••••••••• 

H artelijk dank aan H.H. 
winkeliers en fabrikan

ten, die onze Kerstavond van 
de Katholieke Arbeidersvrou
wen mede hebben doen slagen. 

Namens bestuur en leden. 
H artelijk dank voor de 

vriendelijke blijken van 
belangstelling welke ik ontving 
bij het vertrek naar mijn 
nieuw vaderland. 

PIETER VAN DE LAAR, 
Rotorua, 
New-Sealand. 

Boxtel, 4 Januari 1952. 
Net meisje 15 jaar b.z.a. voor 
dag of dag en nacht. Adres 
bevragen Molenstraat 19. 
Te k9op: Wegens plaatsge
brek, een volledige baby-uit
zet met nieuw beklede wieg 
en toebehoren; ook nog twee 
kinderledikantjes met bedje en 
'n hobbelpaard. Te bevragen 
's avonds tussen 8 en 9 uur 
van Ranststraat 18. 
Te koop: twee tomen biggen 
N.L., waarvan gemerkt voor
stamboek. J. Megens, Essche
baan 15. 
Te koop: Raskonijnen en 9-
delig konijnenhok, bij P. van 
Roosmalen, Kinderbos 18, 
Boxtel. 
Biedt zich aan net R.K. meisje 
voor burgergezin. Dufour
straat 38. 
Voor jong gezin te koop ge
vraagd woning in Boxtel, di
rect te aanvaarden. Brieven 
-onder no. 75 bureau van dit
blad. 
Te koop: zwaar schaarhout,
waaronder veel boonstaken. 
Paardenhaam, zadel met ligt 
z.g.a.n. Vermulst, Mijlstr. 64. 
Arbeider • zoekt eenvoudig
kosthuis (liefst bij boerenmen
sen). Aanbieding en inlichtin- -
gen Molenstraat 19. 
Te· koop: Handwagen op ve
ren. Onderstel moterwielen 
met banden en veren, geschikt 
voor shetlandse pony. Bank
schroef. Een beste -kalfvaars, 
t.b.c.-vrij. G. v. Boxtel, Vrilk
hqven D 61, Liempde. 
Te koop : qngeveer 2000 bouw
stenen_ f 55,-. Te pevragen: 
.Molenstraat 19. 

-------- FELLENOORD 2 BOXTEL 

Alg. Jaarvergadering 
van de 

Varkensfokvereniging N.L. 
op DINSDAG 15 JANUARI 
om 7 uur In- Café H. v. Rooij. 
AGENDA: 
1. Opening. 2. Notulen.
3. Jaarverslag. 4. Rekening en
Verantwoording 1951. 5. Be
noeming Kascontrole. 6. Be
stuursverkiezing, aftr. A. v. d. 
Pasch (herkiesbaar), vacature 
H. v. d. Pasch. 7. Regeling
inleg- en dekgeld. 8. Medede
lingen. 9. Rondvraag. 
In verband met de belangrijke 
mededelingen trouwe opkomst 
dringend gewenst. 

C. ESHUIS
BEEDIGO MAKELAAR 

EN TAXATEUR 
LEENHOFLAAN 6 BOXTEL 
ALLE VERZEKERIMGEN 

Te koop 
Het op gunstige stand ge, 
legen en prima onderhouden 

WOONHUIS 

Molenstraat 38. 
Huur f 25,56 p. maand. 

Te bevragen bij 
Makelaar ESHUIS, alhier. 

't Anker 
waarborgt kwaliteit 

Choc. Hagelslag 60 et. 250 gr. 
en 10 extra zegels 

Choc. Schaafsel 65 et, 250 gr, 
en 12 extra zegels 

Roomboter f 1,08 per 250 gr.
Fijnste Vleeswaren 

Unox, Zwanenberg, 
Meester enz. 

C. de Jong-v. Kempe·n
v. Hornstraat 12

BOXTELSE CARNAVALS::CLUB 

Algemene Vergadering op Dinsdag 15 Januari 
a.s. in hotel Bekkers, Stationsplein, te 20.30 uur.
Aller opkomst dringend gewenst i.v.m. be,
spreking a.s. carnaval en verkiezing bestuur.

Heropvoering Bonte Avond 
door leden van de R.K J.B. 
met medewerking van de leden van de R.K.B.B. 

Wegens grote teleurstelling voor velen wordt 

a.s. Dinsdag 15 Januari
voor de 3e en laatste maal een opvoering gegeven
in DE ARK. Aanvang 7 uur. 

Kaarten vanaf heden '1erkrijgbaar aan de zaal en bij 
de bestuursleden van beide verenigingen. 

Na met groot succes de eerste cursus 

Spreken in het openbaar 
beëindigd te hebben, houdt de 

SIHO==Club een propaganda-avond 
tot het vormen van een nieuwe cursus, op 
Maandag 14 Januari e.k. in Hotel Bekkers 
Stationsplein, Boxtel. Aanvang 8 uur. 

Velen hebben zich reeds gemeld. 
KOMT OOK U Il

Rijkssubsidie voor Schilderwerken 
U kunt 20°/o subsidie krijgen 

op Uw schilderwerk, 

uit te voeren vóór 31 Maart a.s. 

Uw schilder kan U hierover nader inlichten. 

De plaatselijke Schilderspatroons, 

Over opruiming gesproken 11 
Dames Interlock Directoirs van f 2,25 voor f 1,45 
Dameshemden 

• van f 2,69 voor f 1 ,85
Kinderhemden, tot 12 jaar f 0,98 
Kinderdirectoires . f 0,98 
Kinderborstrokken nu vanaf f 0,89 
Schortenbont, koopje, per meter f 1,00 
Pracht lakens, geborduurd, 

schrik niet - per stel 1 1 2,50, dus 2 stuks. 
Manufacturenhandel 

Klein maar Dapper 
Rechterstraet 67 

,. 

PETIT BEURRE 
20ct100 gram .... 

CR0QUETTE 
20ct100 gram .... 

WINDS0R 
20ct100 gram .••. 

HIPP0DROME 
23ct100 gram .... 

Deze 6 verrukkelijke 
BISCUITSOORTEN 
gemengd, 250 gram 

van 50 voor 

43ct 

Deze Hnbieding g 

'n Advertentie in Br :tbants Centrum 

de beste reclame ! 

na'4g,p,yu. 
met bovendien nog 

10% 
Cheque,korting 

MOLENSTRAAT 1 

�. . ' -·-·. :_<, ��:),i>,:· t:--:':;t:i 
- vÀ·N> .1-1 () U'lt>
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NOTARIS P. MERTENS 
te BOXTEL 1:al aldaar voor de Fam. M. Veroude, in café J. de Louw, Lennisheuvel, voor INZET op . WOENSDAG 16 JANUARI 1952 en voor TOEWIJZING WOENSDAG 23 JANUARI 1952 telkens nam. 5 uur 'PUBLIEK VERKOPEN: onder Boxtel Koop 1. Landbouwerswoning met schuur, stal, varkenshok, paardestal, erf, bouw- en weiland aan de Mijlstraat 66 en 66a, kadaster sectie F nrs. 680, 681,682,685, 1128, 1683, 3013, 3014 samen groot 1.'.27.77 ha. Koop 2. Bouwland, zuidwaarts van koop 1, kadaster sectie F nrs. 4181 en 4183 samen groot 88.25 aren. Koop 3. Weiland noordwaarts van koop 1, kadaster sectie F nrs. 706, 707, 708, 709 samen groot 1.16.90 hectare. Koop 4. Bouw- en weiland in de Reinen, kadaster sectie F nr. 836, groot 1.55.30 ha. Koop 5. Massa van kopen 1 en '.l groot 2.16.02 ha. Koop 6. Massà van kopen 1, '.2 en 3 groot 3.32.92 ha. Koop 7. Massa van kopen 1, '.2, 3 en 4 groot 4.88.2'.l ha. De generale massa is verpacht tot 1960 aan M. J. Veroude voor f 225, - per jaar. Pacht voor kopers vanaf Kerstmis 1951, naar evenredigheid van de koopsommen. Lasten voor kopers vanaf I Januari 1952; Betaling koopsommen uiterlijk '.23 April 1952. 

NOTARIS P. MERTENS 
te BOXTEL zal aldaar voor TOEWIJZING op DINSDAG 15 Januari 1952 in het café van de heer v. d. Meijden, Nieuwstraat, nam. 

5 uur PUBLIEK VERKOPEN: Enige koop. De twee huizen met erf en tuin te Boxtel, Nieuwstraat 132 en 134, kadaster sectie D nr. 2365, groot 12.40 aren, te zamen verhuurd voor f 4, - per week. Ingezet op f 1900, - . Huurpenningen voor koper 

8ALA 

Beziet regelmatig onze etalages 

• 

DOXTEL 
WONINGINRICHTING vanaf de eerste dag der week ����������������������������volgend op de betaling der -koopsom. Lasten voor koper vanaf 1 Januari 1952. Betaling koopsom uiterlijk 15 April 1952. 

Adverteert in 

!.Bca6ant' .s ûntaun 
1

1

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

schrijft mevr. v. H. uit Ha-arfem 

.Jk lees zo dikwijls in de krant, wat andere huisvrouwen 

voor hun cassabons hebben gekocht. Maar ik ben ze geloof 

ik allemaal de baas .. Luxe kan er met mijn grote gezin 

niet at daarom wissel ik eens per jaar de bons in als 

de kolen komen. Ik kreeg 56 gulden terug, juist (Joor 

8 mud kolen als ik door mekaar stook. Is dat niet fijn? 

Wat zie ik toch veel vrouwen tobben, die moesten ook maar 

voor de kolen sparen! Kan U dat niet in de kran zetten? 

Hier staat 'f dan in de krant? Als overtui
gend voorbee·ld voor diè huisvrouwen, die 
nog niet beseffen hoeveel De Gruyter's 10% 
korting per jaar voor 'n groot gezin uitmaakt? 

e 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 ALTIJD een
gulden terug voor tien gulden aan bonS'.

520IIO 

Magazijn "DE BIJENKORF" 
BOXTEL A. VAN KOL SCHIJNDEL 
STATIONSTRAAT 55 

MARKT 14 

HOOFDSTRAAT 141 

Zaterdag 12 Januari a.s. begint onze 

OPRUIMING 
die duurt tot en met 26 Januari 

JJ.,r,ofiteu liiewan! :Ret is de moeite waacd ! 

Op al ons Glas-, Porselein- en Aardewerk geven 

wij gedurende deze 14 dagen 

10°/o 10°/o KORTING 10°/o

E "Il K 
. compleet 

maI e • e u k e n u I t zet spotkoopje 47.50

OP AL ONZE KEUKENUITZETTEN
zoals DRU-keukens, BK-keukens, EDY-keukens, Kompas-keukens

EVENEENS 10 % KORTING
EMAILLE EMMERS, wit en reseda
OPWASBAKJES, wit 
NESTEN GASPANNEN, 5-delig
NESTEN SCHALEN, 5 delig
VERGIETEN, reseda 
GOOTSTEENVERGIETEN
KOEKEPANNEN, 26 cm
KOEKEPANNEN, 22 cm
NACHTPO'S 
EMAILLE MELKKANNETJES
EMAILLE MELKKANNETJES

van 4,95 voor 2,70
van 4,30 voor 2,30

thans 19,25
van 6,50 voor 5,40
van 3,50 voor 2,30
van 1,75 voor 1,25
van 3,95 voor 2,70
van 2,90 voor 1,90
van 2,15 voor 1,85
van 2,50 voor 1,50
van 2,95 voor 1,95

3 ROLLEN CLOSETPAPIER 39 CENT 

Wij brengen voor deze opruiming een pracht gebloemd 
THEESERVIES, 15-delig voor 14,95 min 10 %
BIJPASS. ONTBIJTSERVIES, 16-delig voor 15,50 min 10 %
BIJPASSEND GEBAKSTEL, 13-delig voor 7,95 min 10 %

't Is altijd weer "DE BIJENKORF" 
heeft meer, ook in de OPRUIMING 

STATIONSTRAAT 55 

MARKT 14 

BOXTEL 

BOXTEL 

Goe�e lekkere i..uxe Autoverhuur
Drogist Drop .. 

M. v.d. Rgdt, Bosscheweg 17, Tel. 269
koopt U bij ons. ::.--� Noteer het Telefoonnumm�r in de Telefoongids

M. Oliemeulen
Drogisterij "De Molen" - - - • - - -

Zeer voordelig ! ! 
1 Uw gulden is meer waard 1: 

bij 

�e� i1�l,!:���r�r��D �;1:� 1 BOV E 11...1 D E. E R T 1 versterkte voet, slechts 1� 

f 1 35 
KI. . . .  ' Schoenhandel naast Gemeentehms . 

H Ë
e

lJ
1

JJ A �rs I Zie ONZE prijzen in de ETALAGES 1
Breukelsestraat 63 - - - • - - -.. 

Maak U ·geen zorgen 
al komt Uw k i n d  erb ij s Ia g wat laat 

Onze opruiming 
duurt de gehele maand. 

desgewenst reserveren wij alle goederen 

OOK DE EXTRA KOOPJES 
tot U de kinderbijslag ontvangen heeft. 

dat doet alléén 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 
Advertentieprijs: 10 et. p. kol. m.m. 
Bij contract speciale tarieven. 
Kleine advertentiën 7 et. per woord. 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

De kogel IS door de kerk. 
We hadden al een artikel klaar liggen 
over de te verwachten overeenstemming 
tussen de K.V.P. en de groep-Steen
berghe, welke in overleg waren getre
den over de grieven en wensen van de 
zogenaamde rechtsgerichten" in ons ka
tholieke volksdeel. U zult zich deze 
kwestie nog wel herinneren uit onze 
artikelen van de vorige maanden. 
Deze overeenstemming is nu bereikt en 
het voorlopige resultaat der besprekin
gen is dezer dagen in de pers bekend 
gemaakt. 
Het artikel dat wij klaar hadden han
delde over de -vraag welk gezag - vol
gens ons tenminste - de K.V.P. als ge
heel, mag hebben ten opzichte van ons, 
katholieken. 
Volgens ons gedroeg de K.V.P. zich te 

autoritair, te bazig zouden wij willen 
zeggen. Het leek er op alsof men ver
onderstelde dat wij maar verplicht wa
ren op de K.V.P. te stemmen en dan 
maar ons hoofd nederig te buigen had
den onder wat de K.V.P.-besturen en 
-raden en -kamerleden goed dachten te
doen. )jet gezag van de K.V.P. werd
wel wat te hoog: aangeslagen. Overigens
is dit te begrijpen. Als onderdanen van
de Katholieke Kerk zijn wij gehoorzaam
heid verschuldigd o'p geestelijk terrein
en ook op alle terreinen voor zover deze
het geestelijke raken, aan het kerkelijke
gezag. Ditzelfde leek men te willen af
leiden ten opzichte van de K.V.P. Maar
met de K.V.P. is het niet zo. Van de
K.V.P. zijµ wij geen onderdanen, en de
K.V.P. is geen gezag, over ons aange
steld; de K.V.P. is een lichaam dat ons
moet vertegenwoordigen. fn als wij één
k_atholieke partij wensen - en dat wen
sen wij inderdaad - dan moet die ene
partij ook de · vertegenwoordiging zijn
op ,i)olitiek terrein van het hele
katl)olieke volksdeel. En wanneer de
K. V.P. ons vertegenwoordigt dan heeft
deze· niet te bazen over ons, maar dan
heeft de K.V.P., op haar terrein n.l. in 
het landsbestu_1�r, uit te dragen wat er 
in ons volk aan politiek inzicht leeft,
m.a.w: de K.Y.P. heeft te zijn het poli
tiek werk- en spreekorgaan van ons ka
tholieke volk en niet een over ons ge-

. steld gezag.
Het was onze bekommernis - en ook 
van zeer vele anderen, o.a. zo goed als 
van alle zelfstandigen - dat de K.V.P. 
in het overleg met de groep van oud
minister Steenberghe (van welke groep 
professor Duynstee in de pers de gang
maker is geweest) weer te veel op haar 
gezag zou gaan steunen en als het ware 
zou eisen dat erkend werd dat de partij 
nooit verkeerd gehandeld heeft, nooit 
naar links was afgeweken, en wij ons 
maar weer allen gewillig achter haar 
moesten scharen. 
M_aar deze bekommernis begint nu af 
te nemen. 
Er is inderdaad een overeenstemming 
bereikt die ons is meegevallen. Het is 
nog maar een begin, maar dit begin is 
heel aardig. 
De bekend gemaakte punten van over
eenstemming beantwoorden �rij goed 
aan wat wij ons hadden voorgesteld. Wie 
onze artikelen in de vorige maanden 
heeft gevolgd, weet, dat wij tot ophef
fing van de eenzijdigheid in de K.V.P. 

Plaatselijk Nieuws 
GEMEENTERAADSVERGADERING. 

V aststellillJ? be2r.otinj! 195'.2. 
Dinsdag ·22 Januari a.s. zal de Raad der 
gemeente Boxtel des namiddags om 3· 
uur in openbare vergadering bijeenko
men. Op deze vergadering zal de ge
meentebegroting en de bedrijfsbegrotin
gen voor 1952 ter vaststelling worden 
aangeboden. Verder zullen er diverse 
voorstellen ter tafel komen betreffende 
grondtransacties of aangaan<k woning
bouw door particuliere_n. 
Ook zal behandeld worden het verzoek 
van het bestuur der St. Petrusschool om 
beschikbaarstelling van gelden voor de 
uitbreiding _van het school_gepouw met 
twee lokalen. 
Voorts zal de Raad het voorstel worden 
voorgelegd om B. en W. te machtigen 
over te gaan tot verkoop der op Kalks
heuvel in aanbouw zijnde woningen aan 
eventuele gegadigden. 
Tenslotte zal de Raadsleden om goed
keuring gevraagd worden voor de onder
handse aanbesteding van de bouw va_n 
20 woningen op Kalksheuvel, ter com
pletering van het complex woningen, 
dat daar reeds in aanbouw is. 

BONDSJUBILEUM. 

,,St. Joris", dat is de R.K. Bond van per
soneel in Voedings- en Genotmiddelen
bedrijven, waarin de Boxtelse Slagers en 
Bakkers tezamen hun vakbelangen be
hartigen, vierde Donderdag 10 Ja_nuari 
het 25-jarig bestaansfeest. 
Het feest werd ingezet r_net een H. Mis 
door de Geestelijke Adviseur Rector Dr. 
J. Janssens, opgedragen in de wijkkapel
De Burcht.
Daarna zaten de leden aan ter koffieta
fel in De Ark en werden de jubilarissen
gehuldigd, N. v. Haaren, A. v. Buel, H.

een grotere invloed wensten van de 
meer rechtsgerichten door de mogelijk
heid open te stellen dat zij ook in de 
besturen kunnen komen en in de fractie 
om volledig hun standpunt mee te kun
nen laten spreken in de politieke koers 
die de partij volgt, en in de nieuwe pe
riode na de aanstaande verkiezingen gáát 
voeren. 
De voornaamste punten, uit het overleg 
voortgekomen en ondertekend door bei
de groepen, zijn: 
1. Instelling van een college van per
sonen uit onze verschillende katholieke
groepen, welk college alle wetsontwer
pen zal ontvangen en hierover adviezen
zal geven aan onze kamerfractie.
2. Vooigesteld wordt om het dagelijks
bestuur van de K.V.P. uit te breiden zo
dat hierin alle groepen van ons katholie
ke volksdeel zitting kunnen hebben.
3. Het partijbestuur zal bevorderen,
dat ook de katholieke kamerfractie in
zijn samenstelling meer zal beantwoor
den aan de verscheidenheid van ons ka
tholieke volksdeel.
Inderdaad is dit alles hoopgevend. Na
tuurlijk komt alles aan op de uitvoering
van deze punten. Maar het begin is er 
en dit begin is goed. Het goede van dit 
begin zien wij vooral in het feit zelf, dat 
er overeenstemming is bereikt, en ook 
dat deze overeenstemming is vastgelegd
in werkelijk veelbelovende punten.
De kogel is dus door de kerk. Als nu
goede uitvoering van deze .riunten volgt
zal de K.V.P. met vertrouwen het hele
katholieke volk achter zich zien, omdat
iedereen zich dan voldoende vertegen
woordig_d weet O.l? de plaats waar de wet
ten worden gemaakt, besproken en aan
genomen of verworpen, op de plaats
waar ons volk, volgens democratische
beginselen, zichzelf heet te besturen.
Jammer is dat de Verbondsvoorzitter
van de K.A.B. op hun raadsvergadering
van 14 Januari j.l. al zo bitter heeft ge
reageerd op de resultaten van dit over
le1r van K.V.P. en groep-Steenber_ghe.
Hij sprak smalend over deze "heren" en
roept daarmee de tegenstelling op tus
sen de mannen "met de pet" en de zo
genaamde "heren". Hij vraagt zich af 
of deze heren nu alles in hun gewenste
richting willen l(a.1n lt:i<len er. liii vi·aagt
partijbestuur en partijraad 9m met deze
"heren" voorzichtig te zijn. Hij dreigt al
met een eigen politieke arbeidersorgani
satie, zoals ze in hun K.A.B. inderdaad
zo'n uitstekende sociale organisatie heb
ben. Hij benadrukt de naam Katholieke
Volkspartij op een manier, alsof dit een
partij is vooral van het "g�wone" volk,
zonder de zogenaamde "heren.". Hij ver
geet dat katholieke volkspartij wil zeg
gen: de partij van het hele katholieke
volk, ook van de meer rechtsgerichten
dus.
Het is geen aangenaam geluid wat de
v9orzitter de I\ruyn laat horen. Hij ver
geet dat de groep-Duynstee-St_eenberghe
even goed op de bres staat voor de ar
beiders als voor de zélfstandigen, qmdat
deze groep op de bres staat voor de
onverbogen beeinselen • van onze katho
lieke maatschappijleer.
Moge de verdere gang van zaken bewij
zen, d;!t de poging tot behoud en ver
sterking van de eenheid, niet vergeefs
was. T.

van Kasteren, A. Queens .en P. Queens, 
die allen 25 jaar lid van de bond zijn. 
's Middags recipieerde het afdelingsbe
stuur van 12 tot 1 uur in De Ark. waar 
vt;len kwamen. feliciteren. De Burge
meester, de besturen van de Ba_k�ers- en 
Slagerspatroonsbonden, de directie van 
de N.C.B. en de besturen van- de diverse 
Vakbonden in Boxtel. 

•• 

Een uit 4e St. Jorisleden benoemd feest
comité had voor de avond een gezellige 
bijeenkomst gearrangeerd voor de leden 
met hunne echtgenoten of verloofden. 
Het was een zogenaamde Bonte Avond, 
waarop afwisselende komische creaties 
op de lachspieren inwerkten. 
Ook de Adviseur Rector Janssens en het 
Hoofdbestuurslid de heer Dingjan kwa
men aan het woord om de feestenden 
in meer ernstige zin toe te spreken. 
Het geheel is een feestavond geweest, 
waaraan de leden een aangename herin
nering zullen bewaren. 

TONEELAVOND IN ORION. 
In de Lennisheuvelse "Orion" zal Zon
dagavond weer eens een "eigen" toneel
programma van stapel lopen. Lennisheu
vels Toneelclub zal voor het voetlicht 
treden met de' stukken "Strijd tussen 
vader en zoon" en "Haargroei". De vele 
repetities, die aan deze uitvoering voor
af zijn g_egaan, doen ons iets goeds ver
wachten. 
Nu l:,ennisheuvels Gemengd Koor bo
vendien voor een vocale omlijsting van 
het toneelprogramma zal zorgen, mogen 
we de bezoekers (en dat zullen er waar
schijnlijk vele zijn!) een genotvolle 
avond voorspellen. Voor nadere bijzon
derheden raadplege men de advertentie 
in dit blad. 

KAPEL OP STAPELEN. 
Op de begrafenis van v. Eindhoven 
haalde Fransje Wagenaars f 5, 10 op voor 
de kapel op Stapelen. 

E.H.B.O. 

Op 'n drukbezochte ledenvergadering, 
welke in Hotel Riche werd gehouden, 
kreeg de afdeling Boxtel van de Ver. 
van E.H.B.O. een nieuwe voorzitter in 
de heer W. v. d. Heuvel. 
Uitvoerig werden de financiële zorgen 
besproken, en er werd besloten te trach
ten steun van de Boxtelse bevolking te 
krijgen. Voor eventueel verleende hulp 
zal géén kostenvergoeding worden ge
vraagd. 
Voorts werd 'n commissie gekozen die 
belast wordt met de voorbereiding van 
we_dstrijden en het samenstellen van 
E.H.B.O.-teams. 
De datum van de officiële diploma-uit
reiking werd vastgesteld op Woensdag 
30 Januari. 

R.K. BOERINNENBOND. 
Zoals andere iaren, zullen ook dit jaar 
studiemiddagen gegeven worden voor de 
jonge leden v. d. Boerinnenbond. 
Voor afdeling Boxtel op 7 Februari, in 
zaal Voskens, Heuvel, Tilbunz. 
Deze middag zal geopend worden met 
een H. Lof om half twee. 
Rector v. Helden zal een inleiding hou
den over het onderwerp: ,,De jo112e 
boerin en haar ontspanning", waarna een 
gedachtenwisseling. Daarna volgt een 
deçlamatiewedstrijd. 
De onkosten voor deze studiedag be
dr;i.gen f 0, 50 per persoon. 
Oo 14 Februari zal in het Cenakel te 
TiÏburg een verdiepingsdag gegeven 
worden voor Moeders. 
Opening: 's morgens kwart voor 9 met 
een H. Mis. 
Onkosten bedragen f 3,50 per persoon. 
Opgaven voor studiemiddag en verdie
pingsdag tot en met 25 Januari bij de 
Secr. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 8 tot en met 14 Januari 195'.2. 
GEBOREN: Augustinus J. A. M. zoon 
van J. L. M. Bastings en M. C. G. Hu
bertus, Molenwijkseweg 9 - Helena M. 
dochter van A. S. P. van der Horst en 
J.. M. Fr. Donders, Rechterstraat 41 -
Adriana A. J. M. dochter van J. B. Jans
sens en M. J. Dankers, Baroniestraat 19 
- . Gnarclus A. P. C zoon var A. H. _
l]pelaar en A. J. E. Kappé, Stationstraat
99 - Alphonsus Fr. M. zoon van A. J.
van Heesch en A. H. van Boxtel, Rech
terstraat 71 - Adriana H. M. dochter
van J. A. van Doremalen en van M. B.
van Kasteren, Munsel 30.
ONDERTROUWD: Henricus A. Strij
bosch en Maria Th. van Hooff. 
GEHUWD: Adrianus M. Henskens en 
Odilia J. A. Kamoers - Johannes M. 
van den Nieuwenhuizen en· Maria M. 
van Logten - Martinus Solon en Ma
ria Keurentjes. 
OVERLEDEN: Bernardus M. Joannes 
Zuure oud 69 jaren, Witte Pater, Burg
;i.kker 17 - Maria van Leuven, oud 89 
jaren, wed. van J. v. d. Langenberg, 
Boomstraat 36. 

LIEMPDE 
GRATIS REIS NAAR BEAURAING. 
Toen de heer H. van Erp uit Kleinder
liempde dezer dagen de vergadering bij
woonde van de R.K. Fabrieksarbeiders
bond, trok hij het lot voor een gratis 
reis naar de bedevaartplaats Beauraing. 

Dr. Bernard Zuure W.P. t 

Zaterdag 12 Januari j.l. is na een lang
durig ziekbed in het St. Liduina-Zieken
huis, alhier, op 69-jarige leeftijd overle
den de ZeerEerw. Zeergel. Pater Dr. 
Bernard Zuure W.P. 

Wie Pater Zuure was, weet iedereen in 
Boxtel, weten zelfs ontelbaar velen in 
den lande, want Pater Zuure was op het 
terrein van de missie-propaganda lange 
tijd de meest naar voren tredende figuur. 
Meermalen zelfs overschreed zijn warme 
stem door middel van de Katholieke 
Radio Omroep de grenzen van ons land. 
In de 18 jaren, dat hij er onvermoeibar 
op uit trok om de Missie der Witte Pa
ters van Afrika in bijna alle hoeken en 
uithoeken van Nederland aan te bevelen 
in de milddadigheid der katholieken en ... 
niet-katholieken, heeft hij zich talloze 
vrienden gemaakt. Dat was niet moeilijk 
vnor hen�· Ziin vlotte 01ng<1n?.
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delijkheid, zijn tintelende vrolijkheid en 
fijne humor waren even zovele sleutels, 
die zelfs de meest gesloten harte11 en ... 
beurzen konden openen. Nu was het 
hem nooit op de eerste plaats te doen 
om "de centen". Missieken'1is en missie
liefde stonden bij hem op dt! allereerste 
plaats. Op zo'n echte missie-avond was 
Pater Zuure eigenlijk niet in de zaal. 
Dan liep hij over de kronkelpaadjes van 
Urundi, kroop in de hutten van zijn nik
kers, luisterde naar de doffe tam-tam in 
de verte, keuvelde met zijn zwarte pa
rochianen, zong met hen de negcrliede
ren.. .  Of - en dat ging bij hem boven 
alles - hij gaf catechismus, -e:at in de 
druk belegerde biechtstoel of deelde op 
honderden negertongen het Brood des 
Levens uit. Dát was Pater Zuure op zijn 
best! Behalve als spreker echter maakte 
de overledene ook grote naam als schrij
ver en geleerde. Overbekend en zeer ge
wild waren zijn "Vulpenkrassen" en 
,,Urundi-krabbels", later ook zijn boek
je "Naar de Vreemde Landen". Talrijke 
publicaties van zijn hand verschenen in 
de Nederlandse dagbladen en tijdschrif-

ten. Lange tijd gold hif dan ook als de 
beste missie-publicist in Nederland. Ook 
op wetenschappelijk terrein heeft Pater 
Zuure zijn sporen verdiend. Nog steeds 
worden zijn ethnologische en gods
c!ienstphilosophische werken over de vol
keren van Belgisch Congo hoog aange
slagen. De bekendste van zijn werken 
op dit gebied zijn "L'Ame du Murundi", 
,,Croyances et pratiques religieuses des 
Barundi" en "Le Dieu des Barundi" in 
Anthropos. 
Hieraan is veel voorbereidend werk 
vooraf gegaan, onzegbaar veel! Om U 
er enigszins een idee van te geven, zul
len we dit welhaast ontstuimige missio
narisleven even chronologisch indelen: 
-Dr. Bernard Zuure nu

0 werd 9 Juli 1882
te Oosterhout N.Br. geboren. Zijn lagere
studies maakte hij op het seminarie
fJpelaar, zijn hogere studies op het
Witte Paters-philosophicum te Boxtel. In
Sept. 1903 trad hij in het noviciaat der
Witte Paters te Algiers, in 1904 begon
hij zijn theologische studies te Carthago.
Na zijn ·priesterwijding te Carthago in
1907 trok hij naar Rome om aldaar te
doctoreren in de godgeleerdheid en
wijsbegeerte. Van 1909 tot 1911 doceer
de hij wijsbegeerte te Boxtel, van waar
uit hij in hetzelfde jaar naar de missie
van Urundi vertrok. Na negen jaar in
B_elgisch Congo werkzaam te zijn ge
weest, keerde hij in 1920 naar Europa
terug voor het volgen van de 30-daagse
retraite. Voor de tweede maal vertrok
hij naar de Binnenlanden in 1922. Dit
keer tot 1929, zodat hij in totaal gedu
rende 16 jaren in de vrijheid van het
missieland met zijn wijde horizonten en
z[in onafzienbare oogstvelden zijn beste
krachten heeft gegeven voor de vestiging
en de bloei van Gods Kerk in de harten
der zwarten. Hij had er nog wel 16 iaren
bij willen doen, maa.r de Voorzienigheid
vond het zo goed: er lag nog een taak
te wachten in het kleine Nederland. Een
taak, die hij met uitzonderlijke bekwaam
heid en met heel de rijkdÓm van zijn
veelzijdige ontwikkeling behartigde, zo
dat J-iij de naam en de zaak van de Witte
Paters eer aan gedaan heeft. Het was
dan ook een werk, waarvoor hij alle
kwaliteiten bezat, kwaliteiten die hij zó
zéér heeft uitgebuit, dat hij er vroeg oud
van is geworden.
Een kwaadaardige hartaandoening dwo:1g
hem in 1948 van alle activiteit af te zien.
Zijn laatste levensjare_n sleet hij op h�t
Sint Paulus-College te Sterksel te mid
den van de jeugd en de leraren, die m
vroegere jaren uit zijn bezielend woord
zoveel begeestering geput hadden voor
hun levensroeping!
Dinsdag 15 Januari j.l. is Pater Dr. Ber
nard Zuure begraven op het kerkhof
van het Missiehuis St. Charles.
De plechtige requiemmis, die aan de be
grafenis voorafging, werd in de St. Pe
truskerk opgedragen door de HoogEerw.
Pater-Provinciaal H. J. M. Hartman, met
ássistentie van de We!Eerw. Pater J.
Deltijd en de ZeerEerw. Pater F. Dirks,
Overste van het St. Paulus-College te
Sterksel.
De uitvaart van de alom bekende Pater
Zuure geschiedde met belangstellende
deelneming van de geestelijkheid uit
Boxtel en omliggende gemeenten, van
confraters uit de verschillende huizen
van de Sociëteit der Witte Paters, als
mede van vele vrienden.

De vervuiling van de Dommel. 
reeds thans medehelpen Je gemeensclnp
v:in dienst te zijn door .ille handelingen
achterwege te laten, welke de rivier on
nodig verontreinigen. Het is een sociale
plicht van ons allen hieraan passende
medewerking te verlenen.

Het volk in het offensief! 

Het Dagelijks Bestuur van het Water
schap "Het Stroom.gebied van de Dom
mel" te Boxtel deelt ons het volgende 
mede: 
Door de lozing van afval- en rioolwater 
in de rivier de Dommel, is deze rivier in 
de loop der jaren· in een volslagen toe
stand van vervuiling geraakt. 
Niettegenstaande de aanblik van een 
vervuilde rivier ·op zich al onaesthetisch 
is en op grond hiervan zuivering reeds ge
wenst zou zijn, van groter gemeen ge
vaar is, dat 'n vervuilde rivier 'n waar 
broeinest is van allerlei ziektekiemen. Hoe 
de vervuiling ontstaat is U allen welbe
kend. Tal van fabrieken en woonhuizen 
loz_en hwt afval- en rioolwater op de 
rivier, terwijl voorts veel bewoners er 
geen kwaad in zien om alles wat men 
kwijt wil zijn in de rivier te d.eponeren. 
Gedacht wordt hier onder met:r aan 2e
storven huisdieren en vuilnis; ja zelfs de 
inhoud van beerputten wordt zonder 
schroom in de Dommel 2eloosd. 
I1, het nu te veel gezegd, dat bij deze 
gana van zaken de eertijds gezonde 
rivier in luttele jaren een waar broeinest 
moest worden van allerlei schadelijke 
ziektekiemen? 
Het bestuur van het waterschap is zich 
zeer zeker bewust, dat er niet direct ge
sproken moet worden van kwaadwillig
heid, maar dat onbekendheid met de ge
v9lgen welke uit een vervuilde rivier 
kunnen voortspruiten in vele gevallen 
debet is aan dit grote euvel. Vim de 
andere kant moet toch eenieder wel be
grijpen, dat een rivier geen vuilnisbelt is.

Met een enkel voorbeeld mogen hier de 
heilloze gevolgen van een vervuilde rivier 
worden aangetoond, opdat ieder tot de 
overtuiging komt, dat het willens en 

wetens werpen van afval enz. in de ri
vier een zeer afkeurenswaardige daad 
is en van minder beschaafde opvattingen 
blijk geeft. 
In Amerika zijn tengevolge van besmet 
afvalwater in een tijdsbestek van 17 
jaren 500 epidemieën uitgebroken, waar
bij 1'.25.000 ziektegevallen zijn 2econsta
teerd, waarvan 1'.200 met dodelijke af
loop. U zoudt kunnen tegenwerpen, dat 
men Amerika niet moet vergelijken met 
Nederland, maar' om iedere illusie van 
"bij ons :Zal w iets niet 2ebeuren" te 
ontzenuwçn, is het wellicht nuttig te wij
zen op hef vaststaande feit, dat onder 
de Nederlandse 2rondwerkers de uiterst 
pijnlijke en besmettelijke darmziekten als 
een beroepsziekte voorkomen. Als U nu 
weet, dat deze beroepsziekte voor 90 % 
het 2evo!g is van vuil en besmet afval
water, dan zal het U toch zonder meer 
duidelijk zijn, dat én overheid én bevol
king- de dure plicht hebben alles in het 
werk te stellen om aan het euvel van 
een verontreinil!de rivier een drastisch 
eirule te maken. 
Wij willen hier nog. aan toevoegen, dat 
een vervuilde rivier een groot gevaar op
levert voor z.wemmers en dat bovendien 
het thans al ,zo ver gekomen is, dat vis
sen niet meer kunnen leven 111 het i?root
ste jl"_edeelte van cie sterk v.ervuilcle rivier 
de Dommel. 
Sinds kort is het· watersch.:p belast met 
het treffen v�n maatregelen tot ophef
fing of voorkoming van verontreini�ing 
van de onder zijn beheer staande wate
ren in het ganse stroom1<ehied van de 
Dommel. In verband Îliermede zullen 
zuiveringsinstallaties worden gehouwd, 
\saarin het afval- en rioolwater onschade
lijk zal worden gemaakt, In de loop van 
dit jaar zal de eerste zuiveringsinstalla
tie worden gebouwd. . U k1.1nt evenwel 

Voor hen die van mening zijn, dat zij
geen verplichtingen ten opzichte van
hun medemens hebben, wordt herinnerd
aan een der bepalingen, neergelegd in
artikel 48 van het "Reglement op de_
waterleidîngen in Noord-Brabant" (Prov.
blad 1906 nr. 29), op grond waarvan het
verboden is huisvuil en voorwerpeo, van
welke aard ook in de waterleidingen te
leggen, te werpen of te hebben.
Daarenboven is het krachtens het be
paalde in artikel 4, 1 e lid, sub b van de
verordening betreffende de waterhuishou
ding (Prov. blad 1943, nr. 57) verboden
middellijk of onmiddellijk faecaliën, ver
zout water, huishoud-. riool-, fabrieks-,
of afvalwater in de waterleidingen te
brengen, af te doen lopen of te doen ge
raken, of het water door het inbrengen
van vaste voorwerpen of stoffen of an
derszins te verontreinigen.
Het niet nakomen v;m deze bepalingen
is strafbaar gesteld. Wij doen evenwel
een drinli(.end beroep op allen het niet
op een strafrechtelijke vervolging te
laten aankomen.
Een dezer dagen zal aan de bewoners
der diverse percelen, welke afvalwater
op de rivier de Dommel en de Beerze
lozen, een formulier worden toegezon
den, welks inhoud voor zich zelf spreekt.
Met de meeste klem worden bedoelde
personen verzocht genoemd formulier in
te vullen en terug te zenden aan het
dagelijks bestuur van het waterschap.
Inwoners van Boxtel, helpt allen mede
het vraagstuk van de àfvalwaterzulve
rillJ? tot een aoed e4lde te brengen en
zodoende de rivier de Dommel in de
toestand te br�ën van weleer:
ZUIVER EN GEZOND.



Gouden Huwelijksfeest. 

Het echtpaar Gerardus Heykants en Johanna Corsten (Spoorstraat 7), dat 
Donderdag 24 Januari a.s. zijn S,?Ouden huwelijksfeest hoopt te vieren. 

EENHEID 
Deze week van 18-25 Januari wordt de 
Internationale Bidweek gehouden - de 
week van gebed voor de grote wereld
eenheid in geloof en liefde. 
Het is b_ekend dat deze gebedsactie voor 
de hereniging der Christenen, haar ont
staan dankt aan twee Anglicaanse gees
teliiken, n.L Spencer Jones, een Engelse
dominee, en de Amerikaanse dominee 
James Watson. 
Nog voordat James Watson terugkeerde 
tot de Moederkerk gaf de Paus openlijk 
zijn instemming te kennen met het initia
tief en sindsdien ontwaakte· ook in Ne
derland - in 1922 in Ma.astricht - meer 
belangstelling voor deze gezamenlijke 
actie en smeking om eenheid. 
Reeds in 1920 gaf de wereldconferentie 
van "geloof en orde", waaraan bijna alle 
gezindten meededen,· haar instemming te 
kennen met deze echt christelijke oefe
ning, zo<lat nu bijna de gehele christen
heid in een groots verlangen verbon
den is om aan de wens van Christus te 
vol<loen. 
Ook wij, katholieken van een godsdien
stig zo ver<leeld landje, knielel) dus weer 
in deze week neer om te bidden om 
eenheid. 
Meer dan ooit! Wij staan op een keer
punt der tijden. Men heeft dit reeds 
vaak herhaald. Wij ervaren het voort
durend. 

,,Dat allen één zijn gelijk Gij, Vader, 
in Mij en Ik in U. Mogen zij één 
zijn in ons opdat de wereld gelove, 
dat Gij Mij gezonden hebt!" 

Dat gebed is de uitdrukking van Chris
tus' meest innerlijke bezorgdheid. 
De .. christenen zijn jammer genoeg ver
deelct, all�reerst in-- datgene, waarin ze 
toch zeker één moeten zijn. De Chris
tenen zijn het niet e�ns over de gaven, 
die Christus ons gebracht heeft. 
Wij zijn een verscheurde christenheid 
en stoten af door onze hopeloze ver
warring. 

In deze toestand bidden wij om eenhei<l ! 
Het komt vooral aan op onze juiste ge
bedshouding, op de innerlijke gezind
heid des harten. 
En juist in deze week moeten wij niet 
zelfgenoegzaam prat gaan op ei_gen voor
treffelijkheid. 
Laat ons vooral niet met zekere min
achting de schuld der verscheurdheid 
van ons afschuiven. Dat zou een grov·e 
dwaling zijn. 
Er is ook een schuld van onze kant, van 
ons, katholieken. Wij persoonlijk zijn 
mede de schuld dat de verdeeldheid 
voortd u_urt. 
Zouden de andere christenen zich niet 
reeds lang in groten getale hebben be
keerd, als wij ons katholiek ideaal ten 
volle zouden beleven? Als de katholie
ken eens bekend zouden staan als de 
mensen die de naastenliefde beoefenen 
ook tegenover de vijanden. Ja, dat zij 
een voorbeeld zijn van diepe godsdien
stigheid en trouwe gehoorzaamheid aan 
Christus op elk terrein. 
Als ...... Maar wie durft, zelf zonder 
zonde, wie durft de eerste steen te 
werpen? 
Vormen onze geheime en openbare zon
den geen dikke laag, welke het licht van 
Christus verhinderen door ons naar 
buiten te stralen? Zijn wij het licht dat 
Christus op de kandelaar kan plaatsen? 
Zijn wij de stralende stad op de berg, 
waarheen ieder graag de ogen richt? 
Zijn wij het zout der aarde? 
Hoe staat het met de eenheid onder ons 
katholieken? Er ontbreekt nog veel aan 
onze verbondenheid met alle katholieken 
over geheel de wereld. 
Vragen wii ook in deze dagen om meer 
katholieke levenskracht, opdat onze lief
de de anderen duidelijk maakt, dat alleen 
d_e katholieke eenheid de eenheid is van 
Christus. 

Want anders zal het mms1e een lang 
financieel staartje krijgen ...... 
* Uitverkoo·p ! Opruiming!! Koopjes!!! 

* Die yan de- Mater Amabilisschool zijn In reuzeletters ziet U het zich toege-
ook niet va,n· vandaag of gisteren. Om- schr,eeuwd, ook in Boxtel. Ja, óók in 
dat de leerlingen van deze school van Boxtel,· waarde huisvrouwen,' al ver-
alle markten thuis behoren te �ijn, werd geet U dat maar al te vaak en bezint U • 
vorige, week een heuse mode-show ge-·, zich te weinig op de woorden: Koopt 
organiseerd. En Mater Amabilis-meisjes • elders niet wat eigen plaats U biedt! 
fungeerden -als mannequins. U had ze . * Terloops hebben we 'intussen iets ge- ·'' 
moeten zien coquettel'.en ! * Op Kalks- .hoord van de plannen om straks auto- .. 
heuvel staan ze voor niets. Als U daar car-treinen op de "dode" spoprlijn Box- • 
aJle rioleririgS"hind�missel)'.genomen hebt, tel-Gennip te laten lopen: Maar ter-·; 
staat U voor een huizenbouw, waarin de loops zullen we voorlopig een en ander 
bedrijvigheid fi_troe.f is. De vlag wappert , maar met �en korreltje zout nemen, 
al fier op 4è' �akspantervTh;lns .11ls het waar of niet waar (dat van die plannen 
tek_en van ·de vordering met de· werk- • bedoelen we). * De vei-lichte wijzerpla- • 
za.amheden, strak5 als het teken van ten op de St. Petrustoren blijken nog 
vèrwellêQmjng voor de . .eerste gelukkige �· last ,te hebben van kinderziekten. Ook 
bewoners . . .... Tot "zo lang" dan maar! shocks komen herhaaldelijk voor. De ' 
* Maar we zijn en blijven weg van die electrotethnische doctoren zullen het 
weg op Kalksheuvel, gewoonweg "we_g" ! ·: .. echter ·wel klaren. Er is geen r_eden tot 
Dat de wegopbreking daar het verkeer ,. 'ong_erustheid. En er is helemaal geen 
voor vc;ietgangers __ el). fie�er�, vooral bij , reden (spet;:iaal voor de St. Petrus-pa
avond; danig ·hirn,!ert, 'ifut·wilJen we, nog rochianen) om· 's Zondags weer de "be
nemep., 'ook • i'-1 kqn. be( 1,e,tir. Maar' dat • wuste" cent voor de dag t_e halen, in
het nu oóknpg möedéiden tot groté'ver- 'plaats van het dubbeltje ter bestrijding 
voersstrubbelingen, • dat wil er bii;- ons van de onkosten. 't Is maar, dat U weet 
niet in. * En toch' komt-. het herhaar- hoe laat het is ... : .. * Aan de H. Familie 
<lelijk voor, dat de grote trucks met op- w·erd Zondag j.l. in de St. Petruskerk 
leggers, die naar de ·z4ivelfabriek moe,� wat al te veel eer b.etoond. Op een ge-
ten, zó muurvast raken· irt de 'forigerse- S,(even moment was (onder de "9 uren 
straat of de Roondseweg (die thans als Mis") bij de kerstst<tl éen gehele kaar-
toegangswegen .tot Kalksheuvel dienst senbak aan het branden. Het werd vele 
do.en); dat ·he' L\>èrkeer urenlang gestremd schaapkes, zowel in stal als in kerk, te 
wordt. Intussen komt er helaas maar . warm bij de hoog oplaaiende vlammen! • • 
geen verbetering in de toestand. De •• * En morgen viert Prinses Margriet 
melkwagens en -karren dokkeren prompt • ha�r negende verjaard11g. Dus de vlag
iedere ¼g çle. �ndwegen verder kapot, gen uit, deze koninklijke olijkerd ter 
terwijl het weer er nog een schepje ·ere! * De wijsheid van de week: ,,De 
bovenop doet. Wanneer zal een en zwàarste beproevingen worden ons 'op-
ander (zij het op provisorische wijze) gele_gd do_o_r nietigheden. Zij overvallen
eiqdelijk eens in• behoorlijke banen g_e- ons da�eliiks, telkens aanhondend, en
leid worden? Naar we hopen vóórdat vinden ons meestal ongewapend". (Dou-
ook de nieuw, aa��,ele��.!! wegen � ,�e , wes Dekker). 
buurt van ·de Roond ztJll' stuk gereden. 

SPORT-NIEUWS 
STAND DER DERDE KLASSERS. 

Afd. A. 
Schijndel 17 14 2 1 30 59-22 
Taxandria 15 10 3 2 23 36-16 
vsv 16 8 7 1 23 35-15 
St. M. Gestel 15 8 1 6 17 25-22 
Boxtel 15 7 2 6 16 32-28 
Deurne 16 7 1 8 15 37-42 
Tongelre 16 5 4 7 14 32-33 
Blauw Geel 16 5 3 8 13 37-47 
SCB 16 6 l 9 13 28-37 
wvvz 15 5 1 9 11 24-30 
Geldrop 16 4 1 11 9 26-47 
B_udel Schoot 17 2 2 13 6 23-55 

Afd. B. 
Baardwijk 16 12 1 3 25 34-18 
Reusel Sp. 16 11 2 3 24 62-27 
ODC 14 8 3 3 19 47-19 
Dongen 14 9 0 5 18 36-23 
OSS 16 7 4 5 18 27-34 
wsc 16 5 6 5 16 29-29 
Bladella 16 6 2 8 14 32-33 
Gudok 16 6 2 8 14 25-31 
Heusden 16 4 4 8 12 18-30 
Conc.-SVD 16 3 4 9 10 25-41 
OJC 14 3 3 8 9 25-34 
Korvel 16 3 1 12 7 18-60 

R.K.S.V. ,,BOXTEL" 
Boxtel 1 - S.C.B. 1 2 - 0. 
Daar alle wedstrijden van de lagere 
s_enioren-elftallen waren afgelast, was 't 
j.l. Zondag enkel het eerste elftal van de 
rood �witters, dat voor • Boxtel de voet
bal-honneurs moest waarnemen. Dit ge
beurde in de ontmoeting met S.C.B. uit
Best. De Bata-lui werden in Boxtel warm
onthaald, zó warm dat hun t�chniek niet 
opwoog tegen het enthousiasme van 
Boxtel. Met dit wapen wisten de rood
witters de bezoekers op vrij gemakke
lijke wijze te verslaan, ook al moest men 
dan weer eens in onvolledige formatie 
uitkomen. Jl. Zondag was het n.l. mid
voor v.d. Plas, die verstek moest laten 
gaan. Vanwege deze aderlating was 
linksback W. v. d. Meijden tot aanvals
leider gebombardeerd, terwijl invaller B. 
v. Weert de Boxtel-gelederen kwam ver
sterken op de hem vertrouwde linksach
terplaats. 
Deze wijziging vulde het tekort goed 
aan: v. d. Meijden maakte het de S.C.B.
crack Pierrot danig lastig, terwijl B. v. 
Weert zich een moeilijk te omspelen 
d·efensieve kracht toonde. Overigens was 
het geen hoogstaande voetbalvertoning. 
De eerste helft was nog het meest attrac
tieve deel van de w·edstrijd. In deze 
periode velde Boxtel het oordeel over 
de bezoekers om tegelijkertijd het von
nis te voltrekken. 
Uit een van de -open aanvallen van de 
thuisclub resulteerde al vrij gauw het 
e�rste doelpunt, na een doorbraak op 
links (b_uitenspel !) gescoord door center
voor W. v. d. Meijden. Toen S.C.B. daar 
geen afdoend antwoord op vond en zich 
alsmaar eigen netten strikte met han
dige maar te ver doorgevoerle combi
naties, greep Boxtel de kans om het 
S.C.B.-moreel onherstelbaar aan te tas
ten. Het gebeurde. toen een goede com
binatie op het Ïnidc\enterrein besloten 
werd met een juist gerichte pass naar de 

naar buiten gezwenkte v. cl. Meijden. 
Deze pikte de bal juist vóór de achter
lijn op en dirigeerde hem onmiddellijk
naar zijn rechtsbuiten v. cl. Weijdcn, die 
zich van zijn tegenstander<; had losge
speeld en zijn kans feilloos benutte 2-0. 
Na de rust zocht S.C.B. het heil in de 
buitenspelval, die de geroutineerde Bata
verdedigers voortdurend openzetten en 
waar de Boxtelse aanvallers ook strijk 
en zet in liepen. Dit betekende voor de 
bezoekers slechts voordeel in betrekke
lijke zin, want _al was het aanvalsquintet 
van de roodwitters dan verlamd, de 
S.C.B.-aanval werd hierdoor niet ver
sterkt. Integendeel, de Bata-voorwaart
sen ontbeerden hun voedingsbodem, zo
dat de Bqxtelse vercledi,gers, met stop
per H. v. d. Meijden aan het hoofd, stee
vast elke aanval in di kiem wi�ten te 
smoren. Daar ook de vermoeidheid van 
beide ploegen zich met het. verstrijken 
van de tijd meer en meer deed gelden, 
was het reeds lang voor het eindsignaal 
een uitgemaakte zaak, dat Boxtel met de 
winst zou gaan strijken. Het publiek zag
dat al .[_auw in en een groot deel ervan 
wachtte het eind - dat was als van een 
nachtkaars - niet eens meer af, bekom
merde zich ook niet meer om de laatste 
kansen, die aan weer�,:_ijde grandioos ge
mist werden . . .... Het bleef 2-0! 

Programma voor a.s. Zondag: 
Blauw Geel 1 - Boxtel 1 2.30 uur 
Daar v9or de overige elftallen geen wed
strijden zijn vastgesteld, komt a.s. Zon
dag wederom alleen het eerste elftal aan 
bod. Het zal in Veghel de strijd aan 
moeten binden tegen Blauw Geel, dat 
zich in eigen huis altijd een lastig te 
kloppen tegenstander heeft getoond. 
Men zij du_s op zijn hoede! 

-o-

Supporters worden erop gewezen, dat in 
de bussen voor de reis naar Veghel nog
enkele plaatsen vrij zijn. Vertrek der
bussen half twee. 

R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 
Daar ook de competietiewedstrijd Desk
2-O.D.C. 2 te elfder ure werd afge
last, zat men in het O.0.C.-kamp deze 
week met een vrije competitiedag. 
De O.D.C.-ers namen deze te baat om
een oefenwedstrij<l te spelen tegen de 
tweede klasser Zwaluw:V.F.C. te Vught. 
Met een combinatie-elftal uit het eerste 
en tweede slaagden de O.D.C.-ers erin 
om het zeer matige Zwaluwenelftal een 
7-1 nederlaag toe te brengen. 
Voor a.s. Zondag staat voor het eerste 
elftal een thuiswedstrijd op het program
ma tegen Concordia S.V.D. uit 's Bosch. 
Nu in deze afdeling, vanwege de neder
laag van Baardwijk en het gelijke spel 
van Reusel Sport, de spanning volop is 
teruggekeerd, is de wedstrijd van Zon
dag a.s. voor de O.D.C.-ers van groot 
belang. De achterstand op de leiders is 
nu tot twee punten gereduceerd en het 
is dus voor de O.D.C.-ers zaak om in de 
running te blijven. Alhoewel de uitwed
strijd tegen de Bosschenaren in een ge
lijk spel resulteerde, verwachten wij a.s. 
Zondag toch een overwinning. Er zal 
echter voor de volle 100 % gewerkt 
moeten worden en voo�al de technische 
kwaliteiten zullen zeer zeker uitgebuit 

moeten worden. Ongetwijfeld zullen de 
Bosschenaren alles op alles zetten om
hun huid zo du_ur mogelijk te verkopen, 
daar zij zo spoedig mogelijk uit de ge
vaarlijke zöne willen raken. De 6-2 
overwinning van Zondag j.l. laat der
halve niets aan duidelijkheid te wensen 
over. In ieder geval zal het in het sport
park Molenwijk gedu_cht spannen. 
Voor het tweede elftal is geen wedstrijd 
vastgesteld. 

0.0.C.-Junioren. 
Bij niet doorgaan van wedstrijden in de 
B-klassen, wordt dit bij de heer War
merdam aan de deur bekend gemaakt. 
Men wordt dus verzocht niet aan te bel
len, maar tijdig aanwezig te zijn. 

Programma voor Zaterda,R: 
3 uur: ODC to-Concordia 10 

ODC 11-Wilhelmina 15 
OSC 5-ODC 12 
Schijndel 8-ODC 13

Zondag: 
12 uur: OJC 5-ODC 5 

BVV 8-ODC 6 
ODC 7-BVV 9 
Wilhelmina 10-0DC 8 

R.K. Leesbibliotheek 

Nieuwe boeken. 
W. v. d. Veer: ,,Wij bidden om de dage
raad" V 236 W. (Een boeiend, onopge
smukt relaas over het Nederlandse ba
taljÓn in Korea. Een getuige uit de vuur
linie, die zonder bombast of valse hel
denverering vertelt van de ontberingen, 
gevaren en de tragiek van de soldaat aan 
dit front). 
Johan Fabricius: ,,Charlotte's grote reis". 
F 102 C. Ontspanningslectuur: liefde, 
een romantische reis, quasie-ernstige· pro
bleempjes en een happy-end. 
Elizabeth Goudge: ,,Als de gentianen 
bloeien . . .  " G 635 A. Een naar asmosfeer 
en compositie fraai uitgebalanceerde his
torische roman, spelend in het geheim
zinnige Londen van h�t begin der 19de 
eeuw. E1:n aantrekkelijk en nobel ver
haal. 
P. Simeon O.F.M. Cap.: Sociologie. 
S 618 S. Een inleiding in het maatschap
pelijk vraagstuk, afgestemd op het be
gripsvermogen van belangstellende leken. 
Fannie Hurst: ,,De Sloof". H 935 S. Een 
sociale roman uit New-York in het begin 
van deze eeuw. Een goede vertaling van 
een suggestief en toch eenvoudig ge
schreven, warm menselijke roman. 
Jongensboeken: 
Max van Amstel: Het radium van de 
Noordpool. A 313 r. 
Frank Prisp: Piraten aan bakboord. 
C 437 p. 
Anton Beuving: De lading brandt 
(10-14 jaar). 
Meisjesboeken: 
F. de Clercq, Sietske (16-18 jaar). 
N. Meyboom-Veltman: Een nazaat van 
Marijke Men?. (16-20 jaar). 
J. Koek: De familie op het Arendsnest. 
(16-20 jaar). 

H iermede geven wij kennis 
van de geboorte van ons 

tweede zoontje en· broertje, 
die bij 't H. Doopsel de na
men ontving: 

Twee steppen te koop ge
vraagd. Aanbieding Molen
straat 19. 

Te koop: Een partij best ha

Mevr. Teppema, Clarissen
straat 6, Boxtel, vraagt een 
flinke zelfstandige R.K. Dienst
bode, liefst per 15 Februari. 

NOTARIS P. MERTENS 
te BOXTEL 

zal aldaar voor de Fam. M. 
Veroude, in café J. de Louw, 
Lennisheuvel, voor TOEWIJ
ZING OP WOENSDAG 23 
JANUARI 1952, nam. 5 uur 

Alfonsus Franciscus Maria. 
Wij noemen hem FONS. 

Ad. v. Heesch 
Jeanne v. Heesch-v. Boxtel 

·,; Hans 
Boxtel, 13 Jan. 1952. 

Rechterstraat 71. 

-----------· .H iermede betuigen • wij 
aan allen onze har

telijke dank, in 't bijzon
der aan de Eerw. Pater 
Leonardus In 't Zand, voor 
de belangstelling, onder
vonden tijdens de ziekte en 
bij het overlijden van onze 
dierbare man en der kinde
ren,,:;:orgzame vad'er. 
Wed. M. A,. v. d. B�ek-· 

' • ·, Kronenbu!'II 
Kiri'deren en Kleinkinderen 
Boxt�I, Kerkstraat 5. 

verstro. F. van Boxtel, Nieuw- Te koop: 2 
straat 84. ·guste zeug, 

dragende 
bij H. 

en 
Vugs, 

Te koop: een partij aardappe
len, bestemd voor veevoeder. 
Rechterstraat 50. 

Te koop in prima staat ver
kerende keukenpomp, twee 
ramen met glas en één bui
tendeur. Wilhelminastraat 23. 

Te koop: een huis;lachtings
varkel) '(160 'kg) en .voederbie
ten. C: Vissers, Vorst 21a. 

B.z.a. R.K. Meisje voor hulp 
in huishouding. Bevragen Mo
I
_
enstraát 19. 

Biedt zich aan net R.K. meisje 
voor dag of dag en nacht. 
Bevragen Molenstraat 19. · ,1 

Te koop: een fomtii,�kach�I 
z.g.a.n. Adres bevragen Mo-
lenstraat 19. 

Te koop: Kalfvaars, t.b.c.-vrij; 
bijna aan telliqg. J. v. d. Kerk
hof, Tongere'J, 14. 

Esch 107. 

Te koop! ,,Weer"! Dames, 
Heren en Kinderrijwi\!len 
tegen zeer lage prijzen. Bos
scheweg 52. 

HET BESTUUR VAN DE 
Varkensfokvereniging N.L. 
�! a.s. DINSDAG 22 JAN.
van 9- 12 uur ZITTING 
HOUDEN Mi H. van Roói_ï; 
voor inning van de contr:i�tie. 
Daarna kan deze npg voldàän 
worden bij de Secretaris aan 
huis tot en met Zondag 27 
Januari. 
Na die datum zal men zonder 
uitzondering f 2,50 boete moe
'ten betalen. 

Secr. A. v. d. Pasch. 

Voor Uw Boekhouding �n 
Belasting zaken 

Accountant 

B.z.a. R. K. meisje voor hele 
dagen, zelfstandig kunnende 
werken, ook genegen in win
•kel behulpzaam te zijn. Brie
ven onder nr. 36 Molenstr. 19. Terstond gevraagd voor Boxtel 

en omstreken: Colporteur in 
Te koop: Een toom biggen, huishoudelijke artikelen, flinke 
alle borgen. H. Schoonens, provisie. Kleine boq(stelling 
Nergena 9. gewenst. Brieven onder nr. 

169 Molenstraat 1.9. 

KNECHT-EN 
VEG.HEL 

Lid v.d. Ned. Coll. v. Belast. Consulenten 
Spreekuur Vrijdags 11-l\\ur
Café H. VAN ROOIJ, ' • Heb woning in Eindhoven 

(Centrum) vrije bovenwoning, 
5 kamers met keuken en grote 

' zolder, huur f 6,- per week, 
. wil ruilen tegen huis in Boxtel. 
Brieven Stationsrestaur.jtie,

Boxtel.

'Flinke magazijnruimte in cen
_trum van Boxtel te huur. Brie
ven onder nummer 200 Mo
lenstraat 19. 

Te koop: partij appels (Jona
than) 20 -en 25 cent per kg. 
J. Schapendonk, Munsel 13. 

GEVRAAGD: 

Baroniestraat, Boxtel 
� •'·1. 

Vrwl. Kantoorbediende 
vpor halve dagen, met diploma steno,typen 
�n met enige kennis van boekhouden. 

Sollicitaties onder letter H in te zenden Molenstraat 19. 

PUBLIEK VERKOPEN: 
• • .. • onder Boxtel 

Koop 1. Landbouwerswoniµg
met schuur, stal, varkenshok, 
paardestal, erf, bouw- en wei
land aan de Mijlstraat 66 en 
66a, kadaster sectie F nrs. 680, 
681,682,685, 1128, 1683, 3013, 
�014 samen groot 1.27.77 • ha. 
Ingezet op f 2500, - . 
Koop 2'. Bouwland, zuidwaarts 
'van koop 1, kadaster sectt,FF 
nrs. 4181 en 4183 samen Rröót
88.25 aren. 
I�ezet op f 1700, - . 
Koop 3. Weiland noordwaarts 
van koop 1, kadaster sectie F 
nrs. 706, 707, 708, 709 �è:n
groot 1.16.90 hectare. 
I�et op f 1825, - . 
'Jèoop 4. Bouw- en weiland- ,tn
de Reinen, kadaster s�' F
nr. 836, groot 1.55.30 ha.· •
I�ezet op f 2175, - . 
Koop 5. Massa van kopen 
en ;2 groot '.l.16.0'.l ha. 
I� op f 4500, - . 
Kooq 6. Massa van kopen. 1, 
2 en 3 • groot 3.32.92 ha.· 
ingezet op f 6375, - . 
Koop 7. Massa van kopen· 1, 
2, 3 en 4 groot 4.88.22 ha. 
�ezet op f 9300, - . 
De �ne_r11le m,assa is verpacht 
tot 1960 aan M. J. Veroude 
voor f '.225, - per Jaar.· Pacht 
voor kopers vana Kerstmis
1951, nàar evenredigheid van 
de koopsommen. Lasten voor 
kopers vanaf 1 Januari 1952. 
Betalina koopsommen uiterlijk 
23 April 1952. 

WI.J- GAAN DOOR!! 

Il Op al onze CONFECTIE 
• • 

geven WIJ 20°/0 KORTING 
Artikelen met vastgestelde verkoopsprijs vallen hierbuiten. 

F. J. WITTEVEEN - RECHTERSTRAAT 18 - BOXTEL

Ziet onze etalages. MANUFACTUREN EN CONFECTIE-=BEDRIJF Ziet onze etalages. 
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.. 
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Gildefeestin 'tverS'chiet 

G EMOND E MAAKT ZICH OP, 
DE 450 JAAR OUDE "GULD" 

TER ERE 1 
Gemonde staat een Gildefeest te wach
ten, zoals men er si11ds mensenheugenis 
geen gekend heeft. In Juni - om pre
cies te zijn 22 Juni - zal n.l. het 450-
jarig bestaan van het Gilde St. Joris en 
St. Cathrien uit Gemonde gevierd wor
den. Het zal �ed gevierd worden, want 
eigenlijk zouden l)_Og enkele eeuwen meer 
aan het respectabele aant_al bestaans
jaren moeten worden toegevoegd. Het 
Gilde zou immers reeds in de twaalfde 
of dertiende eeuw zijn opgericht. Helaas 
is dit niet met zekerh_eid vast te stellen, 
omdat de oudste gegevens (waaruit de 
oprichtingsdatum te putten was ge
weest) nog niet zo lang geleden verlo
ren zijn geraakt. De oudste leden van 
de "Guld" weten er nog van te vertel
len, dat het oprichtingsdocument ge
schreven was in Midcjelnederlandse taal, 
en wel op zuiver perkament. Momen
teel beschikt het Gilde nog over een 
reglement, dat dateert uit 1502. Aange
zien dit "stuk" niet in Middelneder
lands geschreven is, doch aangepast lijkt 
aan de toen gangbare taalvormen, neemt 
men aan, dat dit reglement jaren na de 

' _oprichting is overgeschrevén van het 
originele. Wat er ook van zii, 450 jaren 
vormen een periode, die waard is be
kroond te worden met een klinkend 
Gildefeest. 
Welnu, daartoe heeft het bestuur van 
St. Joris en St. Cathrien reeds alle plan
nen klaar. Bovendien heeft de Kring 
Maasland, waartoe het Gemondse Gilde 
behoort, besloten om in 1952 de jaar
[ijkse Kringdag in Gemonde te houden 
en zodoende meer luister bij te zetten 
aan het jubileum van St. Joris en St. 
Cathrien. Inmiddels is ook goedkeuring 
verkregen voor het houden van een 
verloting (met prachti_ge prijzen!), wel
ke verloting ten doel heeft de gelden in 
te zamelen, die nodig zijn voor de aan
koop van een viertal nieuwe vendels. 
Vendels om het aanzien van de vereni
ging te verrijken, vendels ook om pracht 
en praal ten toon te kunnen spreiden in 
de Gildeoptocht, die straks zal trekken ... 
De loten zijn reeds verkrijgbaar en aan
gezien de prijs eryan billijk is gehouden, 
mag worden verondersteld, dat niet al
leen Gemonde, maar ook de bevolking 
van Schijndel, St. Oedenrode, St. Mi
chiels Gestel èn Boxtel de volle mede
werking zal verlenen aan het welsla
gen van deze actie. De trekking van de 
loterij zal plaats vinden uiterlijk 1 April 
a.s. door de Burgemeester van Schijndel. 
Bereids is van de vier gemeenten, waar
toe het kerkdorp Gemonde behoort, 
ook de goedkeuring gevraagd en verkre
gen voor het houden van een Vlaamse 
Kermis, die, zoals de traditie wil, de 
Kringdag een nog feestelijker tintje zal 
geven. Tevens hebben de Heemkunde
kringen van Boxtel en Schijndel reeds 
hun volle medewerking toegezegd voor 
het organiseren van de diverse festi vi
teiten. Alles wijst er trouwens op, dat de 
ge_flleenJeq Boxtel, Sçhijn<lel" , St ... Mi-. 
chiels Cestel en St. Oedenrode - die 
steeds alle vier een vinger in de Ge-

mondse pap willen hebben - de plan
nen voor dit grootse Gildefeest eensge
zind zullen schragen. Moge het zo zijn, 
opdat straks, als het hartje zomer is 
geworden, rond het feest van het 450-
jarige bestaa11 van het Gemondse Gilde 
St. Joris en St. Cathrien een feest zal 
losbarsten, dat eenieder ten volle zal 
weten t� bevredigen. 

Plaatselijk Nieuws 
BOXTEL'S HARMONIE 
25 JAAR ACTIE VOOR HET 
ZWAKKE KIND GESTEUND. 

Vijf en twintig járen heeft Boxtel's Har
monie de rondgang van Sint Nicolaas en 
zijne Pieterbazen, door Boxtel's straten 
met haar muziek opgeluisterd. 
Vele duizenden guldens zijn hierdoor 
voor het Zwakke Kind bijeengebracht 
waardoor velen in diverse herstellings
oorden hun gezondheid hebben weer
gevonden. 
Vijf en twintig jaren hebben duizenden 
kinderen genoten van Sint Nicolaas, de 
Zwarte Pieten en de muziek. 
Vijf en twintig jaren hebben zeer vele 
ouders op die dag genoten van de stra
lende gezichten hunner kinderen. 
Maar.. . . . .  in die vijf en twintig jaren 
hebben de instrumenten van Boxtel's 
Harmonie zeer veel geleden, ja zelfs zo
veel dat deze instrumenten broodnodig 
vernieuwd moeten worden. Hiervoor is 
in deze tijd zeer veel -geld nodig. 
Daarom meent Boxtel's Harmonie op U 
allen een beroep te mogen doen voor 
een bijdrage voor hare instrumenten. 
In de looo van de komende week zal 
dan ook een enveloppe huis aan huis 
worden bezorgd, waarin U Uw gift kunt 
deponeren. 
Leest allen met aandacht de circulaire 
in de enveloppe. 

VERGADERING 
BOXTELSE CARNAVALS-CLUB. 

Dinsdagavond j.l. heeft bovengenoemde 
club 'n vergadering gehouden in Hotel 
Bekkers. 
De opkomst was matig, doch de bij
eenkomst is ze_er geanimeerd verlopen, 
terwijl de besprekingen zeer vruchtbaar 
zijn geweest. 
Na de opening door de Voorzitter, werd 
het aftredend Bestuur herkozen, t.w. de 
2 commissarissen, welke zich niet meer 
beschikbaar stelden. Nadat de Voorzitter 
de vergadering enkele inlichtingen - had 
verstrekt over de werkzaamheden, die 
verbonden zijn aan het organiseren van 
een Carnavalsfeest, werd besloten, dat 
de nieuw benoemde commissarissen te
vens een ,,werkcomité" zouden vormen. 
Het te houden Carnavalsfeest werd 
daarna bepaald op Maandag 25 Febr. a.s. 
Daar het vorige jaar de viering van Car
naval een enorm succes is geweest, zal 
get.racht worden een gelijke werkwijze 
te volgen, doch de attracties tijdens de 
balavond te vermeerderen. 
Bij de rnndvraag �verd het plan geopperd 
om het volgend jaar iets te organiseren 
voor _de jeugd, waaraan alle Boxtelse 
iongens en meisjes zouden kunnen deel
nemen. 

De Voorzitter sloot de vergadering met 
de conclusie, dat de interesse van de 
leden groeiende is, terwijl dit eveneens 
het geval is bij de buitenstaanders, ge
tuige het aantal aanvragen voor het lid
maatschap van de Boxtelse Carnavals
Club. 

R.K. FABRIEKSARBEIDERSBOND 
ST. WILLIBRORDUS, Afd. Boxtel. 

Op de laatstgehouden propaganda-avond 
van de R.K. Fabrieksarbeidersbond "St. 
Willibrordus", afd. Boxtel, werden de 
leden en hun families verrast met een 
toneeluitvoering, verzorgd door het to
neelgezelschap St. Trudo uit Eindhoven. 
Opgevoerd werd het toneelspel van A. 
Feenstra en Kees Spierings "Achter de 
wolken schijnt toch de zon". leder van 
de aanwezigen vond i� dit stuk iets uit 
zijn eigen leven terug. En - waarom 
het vooral van belang was - het richtte 
zich op het hart van het volk, op c!_e 
waarde van het goede, eerlijke streven 
naar de rijkdom van beroeps- en stands
eer. 
Daar dit toneelspel (wegens ziekte van 
een der leden van St. Trudo) ondanks 
alle kwaliteiten toch slechts gegeven was 
in de plaats van het toneelspel "Als de 
kinderen maar eens groot zijn, hoopt de 
R.K. Fabrieksarbeidersbond binnen niet 
al te lange tijd laatstgenoemd stuk voor 
het voetlicht te laten brengen. 
Dat zal dan wederom gebeuren door het 
to[Jeelgezelschap St. Trudo uit Eindho
ven. Zo gauw de datum definitief be
paald kan worden, zal een en ander in 
dit blad nog nader bekend gemaakt 
worden. 

SJ.H.O.-CLUB. 

De in dit blad reeds aangekondigde 
avond van bovengenoemde club 
waarbij aan de cursisten het diploma 
zal worden uitgereikt door de directeur 
de Heer v. Dorp - is verzet van Maan
dag 2e Januari op Dinsdag 22 Januari 
a.s. des avonds om 8 uur in Hotel
Bekkers.
Alle belangstellenden zijn als steeds ook 
op deze avond van harte welkom.

GIFTEN VOOR 

Dr. HOEK'S VERENIGING. 
Door de Dr. Hoek's Vereniging, afd. 
Wit-Gele Kruis werd ontvangen van de 
Heer V. een bedrag van f 22,50, zijnde 
de opbrengst van wandelkaarten van het 
landgoed "Sparrenrijk" over het jaar 
1951. 
Tevens werd van de familie v. d. V een 
bedrag van f 25,- ontvangen. 

KATHOLIEK THUISFRONT. 

Bij de uitvaart van Wilh. v. d. Meyden 
werd f 7,50 opgehaald voor het Katho
liek Thuisfront (R.K. Militaire Ver
eniging). 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 20 JANUARI 

Dokter v. Groeningen 
Stationstraat 30 Tel. 484 

MAAK PLAATS VOOR HET VOORJAAR-! 

Onder deze . leus brengen WIJ

•;t fj ,·:' 

,. ·j ·, 1 

al onze meubelen fwelke als 
m,o�_el gediend hebben tegen 

S: p·o T PR IJ'Z E N'· 
•, •.. •,'.•·:,HUISKAMERS••• 

'l.c' ! .•••''" •• ,,.,.,'SLAAPKAMERS •••
• .: • • Z I T KA M E R S • • •• 

f 100.-,- , 1200;�,'- • ' f 300.- BENEDEN· KOSTPRIJS. 
' ·,·� ���:-�kis oooc u êij. ' 

·,,,·, Zièt daqelijAs. OlflU etalaq,es.
. ' ,, ' . . ' ' ' �

.Heer (25 jaar) R.K" zoekt. 

gemeubileerde kamer 
met pension 

_!nettestand. Week.cnds afwezig. 
• Brievcri onderlettersM.O. aan

Brabant's Centrum, Molen-
• straat )9.

'n Advertentie in 

< Brabants Cen-trum' 
: heeft altijd succes. 

RECLAME 

in 't Anker. 
DEZE WEEK 
Bil leder stuk fijnste Toiletzeep 

,,Marie France" van 39 et, 
1 stuk Huishoudzeep 

9 et. 
48 et. 

van 38 et. voor 
Samen 

Noorse levertraan p. fles 1,30 
met 25 zegels = 10 0/o korting 
Petit Bcure 250 gr. 33 et. 
Choe. Hagel 250 gr. 60 et 

en 10 zegels. 
1 groot blik Ie kwal. ,,Sleutel", 

dubbel sperciebonen 89 et.

Voor 
�Kinderschoentjes 

Meisjes= en 
Jongensschoenen 

TEN BRAS 
Clarissenstraat 25 

C. ESHUIS
BEEDIGD MAKELAAR 

EN TAXATEUR n.c.vasNoten 14 stuks à 25 et. 
Fijnste Snijworst 100 gr. 43 et. LEENHOFLAAN 6 BOXTEL 

ALLE VERZEKERINGEN Bij aankoop van 4 kg Siam, 

STATIONSSTRAAT 4◄ ·TEL.527 

Voor Koo-.s en �'.s 

rijst een grote zakdoek gratis. 
Grote afslag eieren. 

C. de Jong�v. Kempen
v. HORNSTRAAT 12. 1

Als het 9i!at over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Unieke a nbieding ! 

Pracht swagger in fant�e, 

ideaal voor Winter en Voor

jaar, in 4 kleur-dessins, 

maten 38 t/m 46 

5475 
u het: Uw gulden is

waard bij 

Eindhoven Rechtestraat :;o 
Amsterdam Kalverstraat 4:>-47 

Magazijn "DE BIJENKORF'� 
~stationstraat 55 ,. A. VAN KOL Markt 4 
Telefoon 406 BOXTEL Telefoon 489 

.": Profiteer• nog 8 dagen van c,nze 

VERLAAGDE. PR.IJZEN 
Dit d1iurt t.m. Za t e rd a g  26 Janua,ri 

·op al ons

GLAS-, PORSELEIN- en .-AARDEWERK-··· 
alsmede op SERVIEZEN 

10°/0 KORTING 
'Ook op onze Emaille Keuken-uitzetten 

10°/4 KORTING 

Wij brengen reeds een keuken voor 4 7 ,50 
Zie verder onze speciale OPRUIMINGS-KOOPJES 

I I I 

TOPI 
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/ 
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Wij hebben beslag gelegd 
op een partijtje Wij hebben GEEN OPRUIMING 
CORONA

SIGAREN maar gedurende d� opruimingstljd geven wij 
WIJ GAAN VERDER 

MET EEN van 20 cent
voor 12 cent

Per kist f 6.00
� Bertv.d.Braak i 

Op alle Dames-, Heren
en Kinder-onderkleding 

daverende 

j Baronlestr. 73, Tel. 450 (�-r.----� 10°/o KORTI NG 
Met Uw pijnlijke voeten Profiteer hiervan! 
NAAR 

Jo v. GrinsYen-v. Summeren J. M. van Geel- de Koning
MARKT15 
Mediscb Gedipl. Yoetmzorgster 

STAT IO NST RAAT 22 

Ook aan huis te ontbieden ========================================�============� 
* Benut deze gelegenheid ·om YOor de abnormaal lage -"schoonschip"� prijzen de prachtigste kw111iteiten ui 

�---------�-----r----------• kunnen kopen.
ORION • Lennisheuvel

Zondag 20 Januari om half 8 

Grote Toneeluitvoering 
door LENNISHEUVEL'S TONEELCLUB .

Opgevoerd wordt
,,Strijd tussen vader en zoon" en "Haarkuur"
Vocale medewerking

LENNISHEUVEL'S G EMENGD KOOR
ENTREE f 1.00 en f 0.75. 

Plaatsbespreken Zondag na de Hoogmis aan de zaal.

OPRUIMING 

PARTIJ STAALDRAADMATRASSEN 
Spotprijzen 

* 
EEN-PERSOONS MET GARANTIE 

VOOR SLECHTS 23,90

TWEE-PERSOONS MET GARANTIE 
VOOR SLECHTS 26,90

Woninginrichting
Rechterstraat 22-24 

Luxe Autoverhuur 
M. v. d. Rijdt, Bosscheweg 17, Tel. 269
-- Noteer het Telefoonnummer in de Telefoongids

DANSSCHOOL 
Eduard Grijsbach � Boxtel 

Nationaal en Internationaal gediplomeerdLid van de Kath. Bond van Dansleraren
Zaal Hotel Riche 

* 
Waarom toch elders gaan.als U in liw eigen plaats,s,,�n,sonderwijs kunt nemen

�-.-,,,.,. 1 

K Vraagt onze tevreden leer,' lingenover 'tgenoten dans�. • ondJrwijs, en ooit U zult- besJW.ten een cursus te
• .. •• •DANSSCHOOi. • . 

1· h l ,_; 'eJL . é ;·· . , , , vo gen aan .;nze se oo .
• • • ,'- • • lnschrij;ving VoorJaarsles•sen van.i·f heden .. Wij g�ven een c.ursus voor : 

8eglnnellngen 7 uur,-. Gevorderden 8.30.uur. 
Aanvang -rste lesavond Vrijdag 1 F'ebruarl 

' Inschrijvingen en,inlichtingen dagetij.ksin Hotel Riche,of schriftelijk aan Dansschool Grijsbach, Oisterwijk.
Talm dus niet maar schrijf spoedig in en wij zorgendat ook U tevreden bent. 
Toonaangevend onderwijs. Succes verzekerd . 

.._...__,...__....,.,,,_.._,..,..__,...___....____,____....,._ ___ ...,.,,.,�-

1 HONDERDEN gingen U voor, laat ook I> 
Uw voeten 

1 VAKKUNDIG BEHANDELEN 1 

1 bïi Pedicure WIES GEMEN 1
STATIONSTAAT 14 TEL. 296".. _________ _ 

Eerste klas pleet Wapen lepels 
Het originele wapen van Boxtel 
met St. Petrus 

Theelepel 
Suikerschep 

St. Petruskerk 

f 2.25 
f 3.25 

Theelepel f 2.50 
Suikerschep . . f 3.50 

Ziet onze etalages. 

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

WIE TEERST KOMT TEERST MAAlT 
Sleclits één enkele week 
hebben wU "oor dit "sclroons�hip" ·maken t,IUtguteld 

maar dan '1&0eten "V ook u,eg =IJn! 

'T IS WEER 

IN DEN OOIEVAAR 

---------, 100 gr. Toffees 1 et. 1 
.. 

200 gr, Echie Utrechtse Sprits 56 et. Sterk verlaagde pr1Jzen 
10 Maggi Bouillonblokjes 25 cl. 1 1 1 pak Honigs' Vermicelli 31 cl. 

nu Pracht-Heren sportschoenen 
Samenvoorfl,13 1 14_95 _ 15_95 -16.50-16.90 1

Vanaf Zaterdagmiddag bij 
I J A GEM EN Schoen- en Sporthandel 1Kees de Jong • . • ' 

v. Hornstraat 12 1 Stationstraat 14, BOXTEL. Tel. 29
�

6 

---�----

IEDERE DAG 

ontvangen de SPAR-klanten 

f.14.318 ..
• 

terug van de SPAR-kruideniers, 

dank zij de SPAR-zegels! 

U, krijgt altijd bij de Spar-kruideniers gratis Spar
Spaarzegels. Die plakt U In een spaarboekje.
Voor elk vol boekje krijgt U direct een gulden
terug. Zo sparen de Spar-klanten gratis gulden

. �a gulden.· Elke dag betalen d� Spar-kruideniers
f 14.318.- terug aan haar klanten, die met volle
zegelboekjes komen. U vindt bij De Spar alle
goede en bekende merken en artikelen met heJ
Spar-waarborg-merk, waarop Ul00/0 voordeel heeft.

Z, tJ/Xldl'I-U 6V· /)e �l'I 
. ., 

Zl-.hler enkele voorbeelden van. de 
Spar-voordelen 

onteilbare ·: ••·••••••••••••,••••••••••••••••••••:• •

l pot heerlijke jam _ . ___________ • . • . • . . • 6 2 et
1 roLbèschuit. ______ . ______________ 29 et
1 pak bakmeel - ___________________ . 48 et
1 pak custard . _ - .. - _ - _ . _ -· ____ -· _ - .; . _ - 31 et
1 pot choe� pasta -__ ... ____ • ____ •.• _ •. 90 et

• • • • • • 
: Bij deze artikekn ontvangt U : 

: 52 Sparzegels. dus. 26 et. be- : •• sparing. Dat is 10 pCt voordeel! : 
� . • • • • 
. -��� . 
•
•

••·•••••••••••••••• ccw· •••••••••• 

, . 

@ DE SPAR 
ZiLFSJANDIGI 

KRUIDENIERS 

',, 
,, 

~~~;~~!~:~.?.~~:b~~ 1 
vloot past, met waardetoren voor 0. 
prachtige geschenken, ~ 

per pak 52 cent § 
BOTERHAMWORST 100 gram 35 cent 1 
HEERLIJKE RUMBONEN 1~0 gram 3 2 cent • 1 

1 

_;; 

• ,.. . u1i ~ 

~ 
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!BcaS.ant' s Centcwn 

Oudervergadering R.K. H.B.S. 
Grote tevredenheid en warme waarde
ring: dat was wel de algemene indruk 
van de eerste Oudervergadering, die 
Zaterdagmiddag plaats vond in de foyer 
van de Ark 
Waardering voor het aftredende School
bestuur, die niet duidelijker tot uiting 
had kunnen komen dan in het spontane 
voorstel van de Heer Roeffen om dit 
voorlopig schoolbestuur zonder meer tot 
blijvend bestuur uit te roepen. 
Waardering ook voor diezelfde Heer 
Roeffen, want toen de onmogelijkheid 
van dit voorstel bleek, omdat volgens de 
statuten van O.M.O. een plaatselijk 
schoolbestuur uit slechts zeven leden 
dient te bestaan, terwijl dertien paar 
brede mannenschouders de verantwoor
delijkheid van de eerste stichting had
den getorst, stelde deze, in een mini
mum van tijd, een nieuwe lijst van 7 
leden samen, die toen met algemerré 
st�mmen aanvaard werd. 
Het aardige�vas, dat de naam "Pastoor" 
even aanleiding gaf tot een klein mis
verstand. In zijn ijver dacht de Heer 
Roeffen hier aan het ambt van de zie
lenherder, zodat de ZeerEerw. Heer van 
Besouw zijn grote verantwoordelijkheid 
nog bijna groeien zag. 
Zo heeft onze R.K.H.B.S. nu haar defi
nitief bestuur, gekozen door de leden 
van O.M.O. - d.w.z. de ouders van de 
leerlingen op de eerste plaats. 
De enige die bij deze verkiezing zonder 
een zweem van emotie achter de be
stuurstafel zat, was de Hoogeerw. Heer 
Deken I. Broekman, want als moderator 
nam hij zonder meer zitting in het be
stuur, volgens de statuten van O.M.O. 
De zeven herkozen leden waren: onze 
Burgemeester M. v. Helvoort, bij wie 
de voorzittershamer in vertrouwde en 
energieke handen blijft, de HoogEerw. 
Heer Pater Wiro van den Dungen, Pro
vinciaal van de Paters Assumptionisten, 
en de Heren P. Dorenbosch, .. W. v. Gent, 
P. v. d. Meyden, J. v. Oerle en Th.
Pastoor. Hieraan werden op voorstel
van de Voorzitter toegevoegd advise
rende leden uit de omliggende ge
meenten.
Gekozen werden de Heren Laurijssens 
en Steger, resp. burgemeesters van 
Liempde en Oirschot, voor Vught en 
andere plaatsen zullen nog nader advi
serende leden worden benoemd. 
Waardering voor Directeur en Leraren 
bleek ook uit de woorden van de voor
zitter, die ervan overtuigd was, zo zei 
hij, dat de leerlingen onder de moeilijke 
omstandigheden van de stichting, vooral 
wat betreft de beschikbare gebouwen, 
eerder gewonnen dan geleden hadden. 

De Directeur van de H.B.S., de Heer 
v. d. Ligt, die daarna het woord nam,
drukte ir zijn spijt over uit, dat hij op
deze eerste Oudersvergadering niet in
de gelegenheid was met de Ouders van
gedachten te wissen over belangrijke
problemen en zorgen, die er bij de
Ouders en Leraren rijzen bij de opvoe
ding van hun jongens.
Het was echter nodig gebleken een uit
eenzetting te geven van de mogelijkhe
den, die voor de jongens open.staan, als 
zij straks de H.B.S. verlaten. Bovendien 
staan zij weldra voor de keuze: H.B.S. A 
of H.B.S. B. 
Welke mogelijkheden biedt het diploma 
van de A-afdeling, welke dat van de B
afdeling van de H.B.S. en wat kan een 
jongen beginnen met een diploma 3-
jarige H.B.S.? 
Deze begrippen waren moeilijk voor vele 
Ouders. Maar jarenlange ervaring leert 
een leraar te spelen met moeilijke be
grippen en deze uiteenzettin� liet aan 
duidelijkheid dan ook niets te wensen 
over. 
Maar nu was het de beurt van de leer
lingen om hun deel van de waardering 
op te eisen. Ook zij kregen deze in 
ruime mate. Op enige tafels lag�n n.l. 
de tekeningen te bewonderen, die zij in 
hun vacantie (bravissimo jongens!) had
den gewrocht. Welk een verscheidenheid 
en wat een verrassende resultaten! Met 
rechtmatige trots kon de tekenleraar, de 
Heer v. d. Krogt, deze resultaten aan 
de Ouders laten zien en de prijswinnaars 
bekend maken. 
Intussen waren we van de foyer naar de 
toneelzaal verhuisd, waar de leerlingen 
hun "eersteling" voor 't voetlicht brach
ten: ,,Eoiphania" van Henri Ghéon, een 
originee-1 driekoningenspel. Natuurlijk 
waren onze verwachtingen niet hoog ge
spannen. U kent dat: het leven is voor 
die knapen wel eens een aanhoudend 
spelletje, maar in het spel voor het voet
licht verliezen ze soms alle gevoel voor 
natuurlijkheid en gratie. En toch zijn we 
meer dan eens aangenaam verrast ge
weest ... . . .  er waren talenten. die onder 
de bekwame leiding van Mijnheer van 
der Heijden zullen uitgroeien en ons 
straks zeker Shakespeare, Goethe en 
Racine zullen brengen·. Bovendien waren 
de costuums fleurig van kleur en goed 
van snit, zodat het een geheel werd, dat 
hoop geeft voor de toekomst. 

Met zijn vooruitstrevend schoolbestuur, 
zijn toegewijde en bekwame c:lirecteur en 

leraren, kan de H.B.S. van Boxtel en 

omstreken de toekomst met vertrouwen 

tegemoet zien 1 

Missie Thuisfront 

De Driekoningenster werd door enige 
groepjes rondgedragen voor de missie 
van de Witte Paters. 
Peter, Resi en Anneliesje v. Erp zongen 
een bedrag van f 7,29 bijeen; 
Cicil, Gerda en Marjo Witteveen voor 
Heeroom Frans f 7,50; 
Bernard en Jos Vekemans f 7,50; 
Bertus v. Etten, Gerrie en Dick Wen
tholt en Tokie Ophelders f 18,53. 
Nog een ander groepje waarvan de na
men niet werden opgegeven, heeft een 
rondgang gema�kt en het opgehaalde be
drag aan de Procure afgedragen. 
Alle kinderen die op het Driekoningen
feest hun missie-ijver zo spontaan heb
ben getoond, worden bij deze hartelijk 
bedankt. 

-o-

Op gehaald bij de uitvaart van Constant 
v. d. Broek voor de Missie van Pater
W. Meulendijk f 10,-.

-o-

Kaartliefhebbers, denkt U nog aan de 
rik-avond Zaterdag a.s. om half 8 in 
De Ark? U kunt zich nog opgeven of 
melden aan de zaal! 

Fatima-kapel 
Vorig saldo f 962,72 
Opgehaalç! bij feest van St. Joris " 18,40 
Wekelijkse bijdrage 11,23 
Wekelijks kwartje 0,25 
N:N., Kerkstraat 2,50 

Totaal f 995,10 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: 
Maandag 21 Januari van 10-12 uur v.m. 
Donderdag 24 Jan. van 10-12 uur v.m. 

HERLEVEND BOXTEL. 
Maandag 21 Januari a.s. in De Ark op
voering van "De wijze kater" (Heyer
mans) door het beroepstoneelgezelschap 
,,Puck" uit Den Haag. Aanvang 8 uur. 

RIJVERENIGING ST. MARTINUS. 
A.s. Zondag 20 Januari zal de derde
sterrit verreden worden naar Moergestel.
Vertrek om 12.15 uur bij J. van Kaste
ren, Mijlstraat.
A.s. Donderdag 24 Januari om half 8
algemene vergadering in café "De Ket
ting" (C. v. d. Aker, Bosscheweg). Be
spreking: Rijvaardigheidscursus. Aller 
opkomst gewenst! 

Avonturen van BIM 

DE STOFZUIGER 

Bim is aan de schoonmaak! Vol ijver is 
hij aan het vegen gegaan, maar de vloer
kleden zitten dik onder het vuil. Zo
doende waaien er telkens wolken stof op. 
"Neen", zucht hij dan, ,,daarmee houd 
ik maar op. We moeten een stofzuiger 

hebben". ,,Alles goed en wel" zegt Bam, 
u/Tlaar waar zul je die vandaan halen?" 
Nu toont Bim zich weer eens de grote 
slimmerik: Hij gaat naar het bos, waar 
liij een jampot vol mieten verzamelt. 
Dan zoekt hij de g_oedhartige mieren
eter op en samen wandelen ze naar 

Parochie-Agenda 
2de Zondast na DriekoninJ;?en, 
20 Januari 1952. 

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 
Henrica Stekelenburg-v. Duren; kwart 
voor 8 gel. H .Mis voor de gebroeders 
Antonius en Wilhelmus Schalks; z.a. gel. 
jrgt. voor Maria v. d. Langenberg-Hoze
wol; H. Hart-altaar gel. jrgt. voor Hen
drica de Bresser-v. d. Loo; H. Bloed
kapel gel. H .Mis voor Constant v. d. 
Broek v.w. vrouw en kinderen; 9 uur gel. 
H. Mis voor de Parochie; z.a. gel. H.
Mis voor Anna Maria v. d. Heyden
Verhoeven v.w. de kleinkinderen uit
Amerika; H. Hart-altaar geL jrgt. voor
Marinus Voets en Martina Vlemmings
de hsvr.; om half 11 Hoogmis, gef. gez.
irgt. voor Lambertus v. d. Besselaar.
Vandaag onder alle HH. Missen de 2e
schaal voor de bizondere noden v. d.
Bisschoppen ,welke wij in de milddadig
heid der gelovigen aanbev�Jen.
Het Kerkbestuur heeft besloten uit 

en BAM 

huis, naar Bam. Daar strooit Bim al de 
mieren uit over het kleed. De mieren
eter heeft het dan druk genoeg met ze 
allemaal op te zuigen. Als hij echter 
klaar is, heeft hij ook het kleed schoon
gezogen, zo schoon als de beste stof
zuiger het niet gedaan zou h.ebben ...... 

-r: 
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dankbaarheid voor het behoud v. d. 
toren het uurwerk te verlichten. 
Wij verzoeken onze parochianen vrien
delijk hun dankbaarheid te tonen en 
enigszins de grote onkosten te helpen 
bestrijden door voorlopig in plaats van 
een cent, een dubbeltje in de eerste 
schaal te werpen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
De meisjes uit onze parochie die willen 
deelnemen aan de retraite te Uden van 
8 tot 11 Februari, kunnen zich nog op
geven tot en met Zondag in de Sacristie. 
Deze week van 18-25 Januari wordt 
over geheel q� wereld de internationale 
bidweek gehouden tot bekering van alle 
niet-christenen en de vereniging van alle 
afgescheiden christenen in de ene, ware 
Kerk van Christus. 
Wij sporen de gelovigen en heel bizon
der de kinderen aan om gedurende die 
dagen zoveel mogelijk de H. Mis tot die 
intentie bii te wonen. 
Maandagavond om half 8 Congregatie. 
Woensdagavond om 8 uur Godsdienst
cursus. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje. 
Vrijdagavond om 8 uur H. Familie. 
Zaterdag 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. 
MAANDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Hendrina v. d. Loo-v. Oorschot; 
half 8 gel. irgt. voor Cornelis Peynen
burg; half 9 gel. H. Mis voor een bi
zondere intentie tot een zalige dood; 
z.a. gel. H. Mis voor overleden familie.
Hedenavond om half 8 Congregatie.
DINSDAG: kwart voor 7 gez. irgt. v.
Hendrina v. d. Eerden-v. Deursen; z.a.
gel. H. Mis voor Jacobus Vullings v.w.
de Bond v. h. H. Hart; half 8 gel. jrgt.
voor Francisca Peynenburg-v. Rulo; z.a.
gel. mndst. voor Marinus van Hal; H.
Hart-altaar gel. H. Mis ter ere van St.
Antonius; half 9 gel. mndst. voor Anna
Toemen-v. Asveldt; half 10 gez. Huwe
lijksmis.
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. irgt.
voor Franciscus • Verschuren.; z.a. gel.
mndst. voor Jan Strik; half 8 gel. H.
Mis v. Wilhelmina v. d. Anker-Brands;
half 9 gel. H. Mis voor Hendrica v. d.
Ven-v. d. Ven v.w. H. Bloed.
Hedenavond om 8 uur Godsdienstcur
sus.
DONDERDAG: kwart voor 7 gef. gez.
irgt. voor Johanna v. d. Besselaar-Don
kers; z.a. gel. mndst. voor Petronella
v. d. Boogaard-Smulder,; half 8 gel. jrgt.
voor Henricus Peynenburg; half 9 gel.
H. Mis voor Francina v. d. Laar-van
Liempt.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
VRIJDAG: kwart voor 7 gez. mndst. v.
Hendrica v. Laarhoven; half 8 gel. H.
Mis voor Henrica Voermans-Vervoort;
half 9 gez. mndst. voor Adriana v. Ges
tel; z.a. iz:el. H. Mis voor Hendrica v.
d. Ven-v. d. Ven.
ZATERDAG: kwart voor 7 gef. gez.

jrgt. voor de Fam. de Jong-van Beugen; 
z.a. gel. H. Mis voor Hendrica v. Laar
hoven; half 8 gel. H. Mis uit dankbaar
heid; z.a. gel. H. Mis voor een bizon
dere intentie; half 9 gel. H. • Mis voor
Dick Pijnenburg.
Het H. • Sacrament van het Huwelijk
wensen te ontyangen: Martinus Beek
mans uit deze parochie en Godefrida v. 
Hoof uit de parochie yan het H. Hart, 
waarvan heden de 2de afkondiging ge
schiedt. 
De gelovigen zijn ve[Plicht 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 
stuivers-schaal" voor de kerk; de twee
de gaat voor de Bijzondere Noden. 
Onder de HH. Missen van 7 en 8 uur 
is het algemene H. Communie voor 
Moeders en Ongehuwde Vrouwen van 
onze parochie. 
De Hoogmis is vandaag met Volkszang. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met ro
zenhoedje voor onze parochianen in het 
buit�nland en voor het behoud van de 
vrede. 
De Internationale Bidweek duurt tot en 
met a.s. Vrijdag. De intentie� zijn als 
volgt: 
ZONDAG: terugkeer der Anglicanen. 
MAANDAG: terugkeer der Lutheranen 
en ande_re protestanten van Europa. 
DINSDAG: Eenheid van geloof en on
derwerping aan de Paus, van alle chris
tenen van Amerika. 
WOENSDAG: terugkeer tot de HH. 
Sacramenten van alle slechte en afval
lige Katholieken. 
DONDERDAG: Bekering der Joden en 
Mohammedanen. 
VRIJDAG: bekering van alle heidenen. 
VRIJDAG - des avonds om half acht 
is het H. Familie voor meisjes in de ka
pel dér E. Z. Ursulinen. En om acht uur 
is het H. Familie voor Mannen in de 
Wijk-Kapel de "Burcht". 
ZONDAG: In de kerk: 
6 uur l.d. tot bijzonde�e intentie; 7 uur 
l.d. voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn der parochianen; 8 uur l.d. voor Jo
hanna Maria v. Zeeland-Boeren als over
leden lid van de St. Elisabeth-vereniging;
kwart over 9 Ld. voor Wilhelmus van
Eijndhoven-Kruijssen v.w. kaartclub;
half 11 HOOGMIS voor Theodorus v.
d. Steen v.w. de buurt.
In de Wijk-kapel de "BURCHT":
kwart over 7 l.d. voor Maria Sars-van
Eijndhoven als weldoenster der St. Eli
sabeth-vereniging; half 9 1.d. voor Hu
bertha Bontje v.w. de buurt; kwart v.
10 l.d. voor Wilhelmus v. Eijndhoven
Kruijssen van de buurt.
MAANDAG: 7 uur l.i. voor Josephus
Martinus v. d. Laar; kw. voor 8 l.d. v.
P_etrus Smetsers, Antonius v. Overdijk
z.e. en Maria de dochter; zijaltaar l.d.
voor Maria Sars-van Eijndhoven; half 9
l.d. voor Thomas de Bie.
DINSDAG: 7 uur gez. jrgt. voor Adria
nus v. Mensvoort en Cornelia v. Krie-

keri z.e.; kwart voor 8 l.d. voor Willem 
v. d. Langen berg en Adriana de dochter;
!ijaltaar Ld. voor Petronella van Oers;
half 9 1. mndst. voor Adrianus v. Ge
nuchten.
WOENSDAG: 7 uur l.d. voor Johanna
Maria v. Zeeland-Boeren; lnvart voor 8
1. mndst. voor Francyna Voets-Karsse
makers; half 9 Ld. voor Johanna de Bie
v. d. Nieuwenhuijsen; HALF ACHT:
WIJK-KAPEL l.i. voor Josina v. Grins
ven-v. Grinsven.
DONDERDAG: 7 uur 1. mndst. voor
Woutrina v. d. Broek-v. Run; kwart V.
8 1. mndst. voor Johan Hermes-Schüller;
zijaltaar 1. mndst. voor Adrianus van
Rooij-v. d. Steen; half 9 1. mndst. voor
Lambertus Cuijten-v. Eert; half 10 gez.
d. uit dankbaarheid bij gelegenheid van
Gouden Huwelijksfeest.
VRIJDAG: 7 uur 1. mndst. voor An
dreas Jurriëns-Rullen; kwart voor 8 gef.
l.i. voor Franciscus Voets en Catharina
v. d. Coevering z.e.; zijaltaar 1. mndst.
voor Gerdina Withoos-v. d. Steen; half
9 1. mndst. voor Theodorus v. d. Steen.
ZATERDAG: 7 uur gef. solemn. irgt.
voor Z. E. H. Antonius dé Kort, zijn
ouders, broer en zuster; kwart voor 8
l.i. voor Gerdina Scheepens-Smee_kens;
zijaltaar 1. mndst. voor Hubertha Bontie
Verdegaal; half 9 1.d. uit dankbaarheid 
(SI). 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 u _ur jrgt. voor Ma
rinus v. d. Schoot. 
MAANDAG: half 8 irgt. voor Lamber
tus v. d. Schoot. 
DINSDAG: hälf 8 jrgt. voor An toon v. 
Griensven. 
WOENSDAG: half 8 irgt. voor Joanna 
Maria, hsvr. van Antoon v. Griensven, 
DONDl;RDAG: half 8 jrgt. voor Adria
nus v. Griensven. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Theresia v. 
Griensven. 
ZATERDAG: half 8 irgt. voor de fami
lie v. Griensven-de Bever. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag tot Donderdag H. Mis als 
zevende voor Maria v. d. Langenberg. 
Vrijdag en Zaterdag H. Mis voor Wil
helmina v. Kempen, broederschap H. 
Bloed. 

NO!? zullen deze week geschieden: 
Maandag tot Vrijdag: H. Mis als zeven
de voor Wilhelmina v. Kempen. Zater
dag H. Mis voor Maria v. d. Langen
berg lid proc. Kevelaar. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

ZONDAG, 20 Januari, 2e Zondag na 
Driekoningen: om half 8 H. Mis voor 
Berta v. d. Schoot-Spijkerboer v.w. de 
Broederschap v. d. H. Eik; om 9 uur 
irgt. voor Johanna Bosch-v. Engeland; 
om half 11 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 repetitie van de zange
ressen in de school. 
Om half 3 Lof tot intentie van de Inter-

nationale Bidweek: terugkeer der Angli
kanen. 
MAANDAG: om half 8 mndst. voor 
Johannes Maas; om kwart over 8 H. 
Mis voor Berta v. d. Schoot-Spijkerboer, 
v.w. de kleinkinderen.
DINSDAG: om half 8 H. Mis voor de
leden v. d. godvruchtige vereniging ter
ere v. d. H . .  Theresia; om kwart over 8
H. Mis voor Johanna Renders-v. d. Moos
dijk.
WOENSDAG: om half 8 H .Mis voor
Franciscus v. Riel en A.driava v. Elderen
de hsvr.; om kwart over 8 H. Mis voor
Maria de Punder-Huige.
DONDERDAG: om half 8 H. Mis voor
de leden v. d. godvr. ver. ter ere van
de H. Theresia; om kwart over 8 jrgt.
voor Christiaan Peynenburiz:.
VRIJDAG 25 Januari, laatste dag van
de Internationale Bidweek: om half 8 H.
Mis voor de leden v. d. godvr. ver. ter
ere v. c!_. H. Theresia; om kwart over 8
H, Mis voor Henrica Renders-v. Kem
pen.
ZATERDAG: om half 8 H. Mis voor
de leden van de godvr. ver. ter ere v. d.
H. Theresia.

Gelegenheid om te Biechten: •
Dagelijks vóór de H.H. Missen en Zater
dagmiddag van 6 tot 7 uur. 
Katechismusles deze week op school: 
Klas A: vraag 228, 239. 
Klas B: les 28. 
Klas C: vraag 228, 232, 23 3. 

PAR. ST. JAN'S ON:rHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. m. voor Anna Mart. 
v. d. Ven als over!. lid proc. v. Keve
laar; 10 uur z. i. voor Maria Hendr. v.
d. Langenberg; 3 uur Lof, daarna meis
jes congregatie.
MAANDAG: 7 uur z. m. voor Ant. 
Pijnen burg te Oisterwijk overleden; half 
8 z. j. voor Theod. v.d. Boer; 8 uur 1. 7e 
voor Andries Aarts. 
DINSDAG: 7 uur 1. mndst. voor Ar
nolda Frans Kreyveld; 8 uur 1. mndst. 
voor Jgs. v. d. Velden; 9 uur z. huwe
lijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Anna Mart. v. d. Ven; half 8 z. j. voor 
Joh. Vissers; 8 uur 1. mndst. voor Wil
lem v. d. Velden. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Hendr. Quinten; half 8 z. j. v9or Mart. 
v. Kempen en Jordina de hsvr.; 8 uur
1. mndst. voor Hendr. Putmans.
VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Christ. v.
Dijk; half 8 z. j. voor de Weled. Heer
Godefr. v. Boeckel v. Rumpt; 8 uur 1. m.
Andries Arts als overleden lid van de
Retraite-penn.
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Wilhel
mina Christ. v. Dijk; half 8 z. j. voor
Hendrikus v. Rooy; 8 uur 1. m. voor
Anna Mart. v. d. Ven als overleden lid
v. d. Retraite-penn.
ZONDAG: half 7 1. mndst. voor Hub.
v. Aarle; 8 uur 1. m. tot welz. der par.;
10 uur z. j. voor Elisabeth Hendr. van
Rooy.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
M_aand<1g 7 uur I.m. tot bijz. intentie; 
Dinsdag 7 uur I.m. voor Wilh. Witlox; 
Woensdag 7 uur I.m. voor Corn. van 
Heerebeek; Donderdag 7 uur 1. m. voor 
Andries Arts als overleden lid: H. Cu
nera; Vrijdag 7 uur I.m. voor Joh. van 
Gerwen als overleden lid: 0. L. Vr. v. 
d. H. Eik; Zaterdag 7 uur I.m. voor Jan
v. d. Heyden v.w. de Kleinkinderen;
Zondag 7 uur I.m. voor Jan Sanders
v.w. de Kleinkinderen.
30e Ant. Pijnenburg te Oisterwijk over!.
7e Antonius Arts te Liempde overleden.
Op Zondag 20 Januari, zal aan de Kerk
deur gecollecteerd worden voor de
Kath. Medische Missie-Actie. Aanbe
volen.
GEDOOPT: Adr. Ant. Ger. Maria zoon
van Th. Sleutjens-v. Aarle; Ant. Maria
Alida zoon van Henr. v. Kroonenburg
de, Bruin.

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Biiz. Noden Episco
paat. Na de H.H. M-issen Äpostolische 
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 Vrijdag 's avonds 
<5m half 8 Lof v.w. de Internationale Bid
week. Na het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderenlvan het 4de, . 
5de, 6de en ?de leerjaar komen biechten. 
Woensdag onder de H. Mis van 7 uur 
zullen ze gezamen.l.iik communiceren. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-v. d. Laar; half 9 mndst. 
voor Johanna Maria van Rooy-v. d. 
Horst; 10 uur Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: 7 uur mndst. voor Anto
nia Wilhelmina van Rulo; 8 uur mndst. 
voor Cornelis Pieter Verhoef. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor de Eerw. 
Moeder Cortilia; 8 uur H. Mis voor 
Bijz. Intentie (E). 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Martinus 
van den Braak; 8 uur jrgt. voor Wilhel
mina van den Braak-v. d. Ven. 
DONDERDAG.: 7 uur jrgt. voor Petrus 
van de Ven; 8 uur jrgt. voor Adriana 
van de Ven-Konings. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Johanna van 
d�r Bruggen-Dominicus; 8 uur H. Mis 
voor Willibrordus van den Braak. 
Zaterdag: 7 uur H. Mis voor de beke
ring der zondaars; 8 uur H. Mis voor 
Mej. Maria Emerentia Banens. , 
Elders: H. iylis voor G�rardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 20 Januari. Tweede Zondag na 
Driekoningen. 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 van den Broek; om 10 uur tot bij
zondere intentie. 
MAANDAG: om 7 uur voor Petrus Ha
zenberg, te Boxtel overleden. 
WOENSDAG: om half 8 voor doctor 
Theodorus Strengers. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

GEB REK AAN BEGRIP 
Het accoord dat het K.V.P.-bestuur 
heeft gesloten met !ie groep waarvan 
oud-minister Steenberghe voorzitter was, 
heeft van enkele zijden nogal wat kritiek 
gekregen. Over de reactie van de voor
zitter van de K.A.B. schreven we reeds 
de vorige week.-
De scherpste reactie welke ons sindsdien 
is opgevallen, was het hoofdartikel van 
De Tijd van Zaterdag 19 Januari. 
Dit artikel sluit met de vaststelling dat 
de K.V.P. met het accoord voorlopig al
leen maar tegenstellingen heeft opgeroe
pen. Hierop antwoorden we direct dat 
de enige belangrijke tegenstelling welke 
ons bekend is, de tegenstelling is welke 
de K.A.B.-voorzitter opriep door zijn 
wantrouwen tegenover het accoord en 
tegenover de groep-Steenberghe, een 
wantrouwen dat zo sterk was, dat hij 
dreigde met desnoods een eigen politieke 
organisatie voor de arbeiders. Hiermede 
plaatste hij zelf de arbeiders tegenover 
het accoord en tegenover genoemçle 
groep. 
Het ontbrak voorzitter de Bruijn en ook 
de schrijver van het Tiid-artikel aan het 
juiste begrip omtrent de bedoelingen van 
de groep-Steenberg-he . 
De heer de Bruijn beriep zich op het 
getal van zijn arbeiders en vroeg: wie en 
hoeveel er achter Duynstee en Steen
berghe staan; de schrijver van De Tijd 
concludeert dat de groep-Steenberg-he 
niets achter zich heeft behalve "de ber
gen hoofdartikelen van prof. Duynstee 
en het accoord met de K.V.P." 
Beide heren begrijpen op dit punt weinig 
of niets van de zaak. Beide heren stellen 
aan de groep van dhr. Steenberghe de 
vraag: Wie staan achter U? Wie ver
tegenwoordigt U? Zij konden er van _op 
de hoogte zijn, als zij zich goed door de 
"bergen van hoofdartikelen" hadden 
heengeworsteld, dat het helemaal niet de 
bedoeling was een bepaalde georgani
seerde groep katholieken, of een be
paalde georganiseerde stand te vertegen
woordigen. De bedoeling van prof. 
D.uynstee was·: een poging om de juiste 
_en voiledige beginselen van onze katho
lieke maatschappijleer op de voorgrond 
te brengen; onder de aandacht te bren
gen van onze pqlitieke leiders en van het 
lezerspubliek, om aan te tonen dat de 
gang van zaken in de katholieke politiek 
dreigde af te dwalen, en om de K.V.P.
besturen er toe te brengen de mogelijk
heid te scheppen dat deze mening, die 
leeft in brede lagen van onze katholieke 
kiezers, haar invloed kan gaan uitoefe
nen op het politiek beleid van onze par
tij, door personen van deze richting op 
te nemen in de hogere organen van de 
partij. 
De bovengenoemde schrijver van het 
Tijd-artikel schrijft zelf, dat de arbeid 
van prof. Duynstee ( = zijn arti�elen) 
zulk een grote bijval vond, dat er een 
hele volksoploop achter hem ontstond 
van mensen die hem het materiaal wilden 
leveren om in de K.V.P. een rechtervleu
gel te vormen. Deze schrijver geeft hier
mee toe dat er toch wel velen het met 
prof. Duynstee eens waren toen hij ziin 
kritiek op de K.V.P. liet horen. Maar 
nogmaals: het gaat Duynstee en Steen
berghe en hun groep er helemaal niet 
om wie er achter hen staan of wie zij 
vertegenwoordigen; het gaat er om: wat 

er achter hen staat eQ wat zij vertegen
woordigen. 
Is dit woordenspel? Absoluut niet! 
Wat er achter hen staat is de onver
zwakte katholieke maatschappijleer, en 
wat zij vertegenwoordigen zijn de on
wrikbare en niet door slijtage aangetaste 
katholieke sociale beginselen. Hiermee 
vechten zij niet voor een bepaalde stand 
maar voor allen; niet voor een bepaalde 
politieke groepering maar voor ons hele 
katholieke, en zelfs ons hele Neder
landse volk. Niet alleen ook voor allen 
die het met hen eens zijn, maar even
goed voor hen die het niet met hen 
eens zijn. 
Het is hun niet te doen om groepsbelan
gen, maar om algemene belangen welke 
in het gedrang kwamen of dreigden te 
komen do.9r het volgen van een p_olitie
ke koers door onze K.V.P., die op de 
duur op socialistische toestanden moest 
uitlopen. Wie ingezien heeft dat het hun 
hierom te doen was, kan niet vragen wie 
of hoeveel er achter hen staan, tenzij de 
vraagsteller zo· vastgeroest zit in een 
bepaalde gedachtengang, dat hij dit niet 
meer kan of niet meer wil zien. Indien 
degenen, die aldus reageren op het ac
coord tussen de K.V.P. en de groep
Steenberghe, de hele gang van zaken 
goed hebben gevolgd, en de bedoeling 
hebben begr,epen, dan is hun kritiek niet 
anders op te vatten dan een poging om 
de invloed van de groep-Steenberghe zo
veel mogelijk tegen te houden, en hier
mede zoveel mogelijk de doorwerking 
van deze ideeën in de politiek van de 
K.V.P. te verhinderen. Dit laatste is hun
recht omdat ze van ander politiek stand
punt zijn, maar het is niet te prijzen dat
dit dan moet gebeuren door hun gebrek
aan begrip in spreekbeurten of artikelen
voor het publiek uit te stallen.
Het oproepen van tegenstellingen is al
dus helemaal niet de schuld van de
K.V.P. of van de groep-Steenberg-he,
maar de schuld van het verkeerd begrip
van zaken bij verschillende sprekers en
schrijvers, waarvan wij er in dit artikel
twee van de voornaamste hebben be
sproken.
De Tijd-schrijver spr,eekt ook smalend
van de "hypnose" die de groep-Steen
berghe zou toegepast hebben op het
K.V.P.-bestuur door de uitdrukking dat
zij "niet geteld m;iar gewogen wil wor
den". Hiermede zouden zij dan de
K.V.P. hebben willen suggereren hoe
groot en gewichtig hun groep dan wel is.
Zijn die K.V.P.-bestuurderen zulke
bloedjes dat zij hierin lopen, als dit in
derdaad de bedoeling ware geweest van
_de groep-Steenberghe?
Hun vraag om niet geteld maar gewogen
te worden, heeft - dit is, dunkt ons,
voor iedere oprechte beoordelaar zonder
meer duidelijk - g�en betrekking op
.de grootte van de groep, maar op de
waarde van het standpunt van de groep.
Deze vraag hoopt hiermee op de erken
ning dat de beginselen waarvoor deze
groep vecht juist zijn, en op de erken
ning dat hun standpunt daarom recht
heeft om langs adviescollege, partijbe
stuur en fractie doorgang te krijgen naar
de practische politiek van onze Katho
lieke Volkspartij; niet om hierin dan
alles alleen te vertellen, maar om ten
minste mee te kunnen spreken, en dit in
het belang van allen 1
Voor deze keer laten wij het hierbij.

T. 

Gemeenteraadsvergadering· 
FINANCIELE DOMPER OP 1952. 

Voor de eerste keer in 1952 kwam de Raad van de gemeente Boxtel Dins
dagmiddag in vergadering bijeen. Zoals elk jaar kreeg deze Raadsverga
dering ook thans een bijzonder tintje. Allereerst door de begrotingsbehan
deling, die nogal wat tijd in beslag nam, en ten tweede door het gemeen
telijke overzicht, dat de Voorzitter over het afgelopen "dienstjaar" gaf. 
Uit deze beide onderdelen van de agenda sprak ten zeerste de financiële 
nood, waarin onze gemeente verkeert en waarvoor ten spoedigste een op
lossing zal moeten worden gevonden, wil men ook in het allernoodzake
lijkste kunnen blijven voorzien. 

GRONDTRANSACTIES 
EN BOUWPLANNEN. 
Bij de opening van de vergadering, waar
op de leden v. d. Sande en v. Susante 
verstek hadden moeten laten gaan, wer
den door de voorzitter, zoals gebruike
lijk, de beste wensen voor het nieuwe 
jaar geuit, zulks vooral aan het adres 
van de raadsleden, naI1}ens wie deze 
door het lid v. d. Weyst beantwoord 
werden. 
Hierna gaf de voorzitter een uitgebreide 
béschouwing over het afgelopen jaar, van 
welke beschouwing wij elders in dit blad 
een uittreksel geven. 
Bij de behandeling van de agenda kwam 
als eerste punt in bespreking, het voor
stel tot ruiling van grond tussen de ge
meente en de heer A. J. de Leyer; een 
en ander ten behoeve van de verbetering 
van de Breukelse Brug. Dit voorstel 
werd aanvaard. Zo ook het ingelaste 
voorstel tot ruiling van gronden met de 
heer P. van Zogchel aan de Vicarius v. 
Alphenlaan, welke ruiling wenselijk werd 
geacht op grond van in vroegere tijd ge
maakte kadastriële fouten. 

Vervolgens werd goedkeuring gehecht 
aan het voorstel tot machtiging van B. 
en W. tot verkoop van bouwpercelen 
aan de Ons Doelstraat en de Mgr. Wil
merstraat, daar definitieve verkoopsbe
sluiten dikwijls nog niet kunnen worden 
genomen, terwijl toch wel spoed gewenst 
is. De Raad stemde ook in met het voor
stel 9m gedeeltelijk afstand te doen van 
het recht van opstal op de grond van de 
heer Rovers langs de Mijlstraat. Dit 
werd verzocht om de heer Rovers in 
staat te stellen hypotheek te verlenen 
voor de financiering van nieuwbouw op 
het betreffende perceel. 
Met even weinig woorden besloot de 
Raad een ogenblik later tot verweer in 
hoger beroep inzake de door de heer P. 
v. d. Boer tegen de gemeente in hoger 
beroep ingestelde rechtsvordering en wel 
betreffende een geschil over enkele me
ters grond, waarvoor de gemeente al
eens in het gelijk gesteld werd.
Het had wat meer voeten in de aarde, 
alvorens men zich accoord verklaarde 
met het volgende voo�stel, dat inwilliging 
betrof van het verzoek van het bestuur 

der St. Petrusschool om beschikbaar
stelling van de nodige gelden voor de 
uitbreiding van het schoolgebouw met 2 
lokalen. Blijkens advies van de Inspec
teur van het Hoger Onderwijs is het ge
bouw te klein gewordc;_n voor het nog 
steeds toenemend aant11l leerlingen. Daar 
overheveling naar de St. Paulusschool 
om practische redenen niet moge)ijk of 
althans zeer ongewenst is, moest voor
gesteld worden de bouw van 2 lesloka
len te steunen. 
Het lid v. d. Weyst stelde voor om de 
uitbreiding te beperken tot één loslokaal, 
wat volgens hem voldoende was, doch 
nadat de Raad de mogelijkheden hier
van getoetst had aan de wettelijke be
palingen, besloot men de uitbreiding met 
2 lokalen op de urgentie-lijst scholen 
bouw te plaatsen. 
Bij het voorstel tot het aangaan van een 
geldlening groot f 30.000,-, kreeg de 
voorzitter nog even de gelegenheid te 
benadrukken hoe gewenst momenteel elk 
middel tot bevordering van de woning
bouw wel is. Aangezien het hier een 
lening gold van het pensioenfonds van 
de fa. Van Susante, waarbij bepaald was, 
dat een gedeelte van de te bouwen wo
ningen zal worden toegewezen aan het 
personeel van deze firma, kwamen uit de 
vergadering - met name van het lid 
v. Nistelrooy - bezwaren lo·s tegen de
gestelde voorwaarde. Hierop betoogde
de voorzitter, dat door de gemeente in
deze financiële crisis-periode alle mid
delen zullen worden aangegrepen om
meer kapitaal los te m<J!.<en en zodoende
ook meer woningen te bouwen. ,,Als het
Rijk niet spoedig helpt", zo verklaarde
de voorzitter "zullen nog wel meerdere
noodsprongen gemaakt moeten worden".
Het voorstel tot het verstrekken van een
hypothecair crediet van J 10.000,- aan
de heer Ir. W. P. v. d. Laan, alhier ten
beh9eve van de bouw van een woning
aan de Leenhoflaan, werd door de Raad
na vele discussies ge!;teund, omdat het
hier een oude toezegging gold, die men
- moreel verplicht - gestand moest
doen. Men was het er echter over eens,
dat men na dit uitzonderlijke geval niet
meer zou moeten over:gaan tot het ver
strekken van hypothecair crediet, waar
het voor de gemeente ·zelf een steeds
groter wordende moeilijkheid is, de wo
ningbouw te financieren. (De verlening
van dit voorschot kan geschieden uit de
opbrengst van de verkochte Oostenrijkse
woning).
Voorts werden B. en W. gemachtigd ten
behoeve van de huisvesting van de
schoolarts, buiten bezwaar van het rich
ting-contingent en met een verzekerde
financiering, te houwen. Wel zal de
Raad nog gekend worden in de uitwer
king van de plannen. De mogelijkheid is
n.l. niet u_itgesloten, da.t inplaats van een
enkele een dubbele woning gebouwd zal
kunnen worden. Zelfs is het nog moge
lijk, dat, indien de schoolarts op andere
wijze gehuisvest kan worden, er een aan
tal arbeiderswoningen gebouwd zal
worden voor het door derden beschik
baar gestelde kapitaal.

ROND DE WONINGBOUW 
OP KALKSHEUVEL. 
Het voorstel tot verkoop aan gegadig
den der op Kalksheuvel in aanbouw 
zijnde woningen, werd geremd door het 
lid De Laat, die het nog niet helemaal 
eens bleek te zijn met het beleid va11 
B. en W. in deze.
Aanvankelijk was door de Raad n.l. be
paald, dat deze woningen in eigendom
zouden komen van de Woningvereniging
St. Jozef. Later - na het bekende bouw
conflict - waren er van de zijde van het
ministerie belangrijke wijzigingen aange
bracht in de financiering van de betref
fende bouw. Op een vergadering tussen
B. en W. en de betrokken woningver
eniging was gebleken, dat deze laatste
het practisch als een onmogelijkheid be
schouwde <le huizen in eigendom te
nemen.
Op dit oordeel was B. en W. in de ver
dere tijd te werk gegaan, wat tengevolge
had, dat de woningbouw geheel aan de
gemeente getrokken werd. Zou dit niet
door de gemeente gebeurd zijn, dan zou
de bouw eertijds geheel zijn stopgelegd,
wat nog fataler zou zijn geweest. Wat
de voorzitter echter een vanzelfsprekend
heid noemde, noemde het lid De Laat
een grove tekortdoening jegens de wo
ningvereniging, die zich nu plotseling
gesteld zag tegenover dit voorstel tot
verkoop. Over het "waar of niet waar"
van een en ander ontspon zich een ellen
lang dispuut tussen de voorzitter en het
lid De Laat, terwijl de overige raadsle
den zo nu en dan nog poogdên om deze
zaak tot in de finesses uitgeplozen te
krijgen. Dat was echter niet mogelijk,
gezien ook de iustitie nog altijd een vin
ger in de melk houdt. Om kort te zijn
kwam het hier op neer, dat de voorzit
ter zich onder normale omstandigheden
absoluut een voorstander van overgave
aan de betrokken woningvereniging zou
hebben verklaard, doch dat hij dit nu
ongerijmd vond omdat de financiering
van deze premiebouwwoningen voor de 
vereniging ten enenmale onmogelijk was.
Zou dit toch doorgang vinden, dan zou
de mogelijkheid tot verkoop aan particu
lieren (wat toch als ideaal beschouwd
moet worden) uitgesloten ziin, vanwege
de hoge bouwkosten. Het lid De Laat,
dat namens de St. Jozef Woningvereni-

ging sprak, zon op a11dere mogelijkhe
den. En hij betreurde het, dat de wo
ningvereniging door B. en W. zo weinig 
gekend was in het verloop van de ge
hele historie, zodat men nu bijna voor 
een voldongen feit stond, terwijl hij toch 
nog heil verwachtte van het Bureau van 
Volkshuisvesting. 
De voorzitter betoogde, dat door een 
dergelijke bemiddeling de verkoop abso
luut onmogelijk gemaakt zou worden. 
Niettemin wilde hij de beslissing over 
een en ander wel verdagen tot de vol
gende Raadsvergadering, en wel tot 5 
Februari a.s. Dan zal dus ook weer het 
voorstel tot verkoop van deze woningen 
à f 6500,- in behandeling genomen 
worden. 
Een volgend voorstel betrof de onder
handse aanbesteding van de bouw van 
20 woningen op· Kalksheuvel. Dit for
mele agenda-punt ging zonder op- of 
aanmerking· onder de voorzittershamer 
door. 
Vervolgens verzocht de voorzitter de 
Raad het benodigde crediet beschikbaar 
te stellen voor een algehele verbetering 
van het Zwembad, dus zowel voor de 
zuivering van het water als de verbete
ring van de accomodatie. Eerst was door 
de Raad n.l. besloten alleen tot verbete
ring van de accomodatie over te gaan, 
omdat de kans op goedkeuring door Ge
deputeerde Staten van 'n algehele verbe
tering te gering was. Nu meende de 
voorzitter betere perspectieven te kun
nen aankondigen, zodat de Raad besloot 
tot een credietverlening van f 8900,-. 
Als dit de goedkeuring van Ged. Sta_ten 
kan wegdragen, zal het Zwembad ten 
spoedigste worden verbeterd, d.w.z.: het 
bassin zal worden leeg gepompt, het z.g. 
strand zal door opspuiting worden ver
groot en · kleedkamers, plan ki ers e.d. zul
len worden verbeterd. 

RONDVRAAG. 
Bij de rondvraag bepleitte het lid 
Baayens levering door Boxtelse planten
kwekers aan de plantsoendienst. Dit ge
beurde volgens de voorz. reeds zo veel 
mogelijk. Voorts vroeg het zelfde lid om 
vuilnisophaling in Lennisheuvel. Dit zal 
overwogen worden. Het lid v. d. Weyst 
diende een klacht in over de riolerings
werkzaamheden· op Kalsheuvel, welke 
z.i. in een ongeschikte periode ter hand
waren genomen. De voorzitter verklaar
de, dat men dit niet in de hand had ge
had, gezien bijkomstighede11 als goed
keuring van een desbetreffend besluit en
de bouw van een brug over het Smal
water. Overigens zou er naar gestreefd
worden om de misère zo spoedig moge
lijk uit de Kalkheuvelse wereld te helpen.
Het lid v. d. Krabben bepleitte de verbe
tering van de weg naar Lennisheuvel. Dit
zal geschieden tegelijk met 4e aanleg
van waterleiding in Lennisheuvel, welke
voorziening binnenkort te verwachten is.
Het lid De Laat stélde vooi: om voor
werkzaamheden aan wegen en terreinen
een mechanische wals te huren. Hier
naar wordt gestreefd, aldus de voorzit
ter. Over het werken in D.U.W.-verband
was het lid De Laat niet te spreken. Hij
had de laatste weken wantoestanden ge
signaleerd, die tot ernstige ongeregeld
heden hadden geleid. Hiervan lag de 
schuld z.i. in de leiding, die niet steeds
voor beloning naar prestatie wist te
zorgen.
De voorzitter wilde hierover zijn mening 
niet zeggen alvorens 'n gegrond rapport 
te hebben ontvangen. De Wethouder 
van Sociale Zaken ,de heer Valks, kon 
mededelen, dat de betreffende zaak on
derzocht was, met als resultaat een her
ziene loonrege\ing, waarmee elk DUW
arbeider in staat gesteld wordt voor zijn 
prestaties een redelijk loon te verdienen. 
Het lid Oliemeulen informeerde naar de 
resultaten van de Burgerzin-lening, waar
op hij vernam, dat deze teleurstellend 
waren geweest. De bevolking zal in de 
op handen zijnde staatslenin_R echter ge
legenheid krijgen van z.g. ,,burgerzin" 
te getuigen. 
Het zelfde lid verzocht de aanplanting 
van canada-bomen in de bebouwde kom 
tegen te gaan. In vervolg hierop vroe�
het lid v. -Nistelrooy om de aanplanting
van eikenbomen stop te zetten, daar dit 
z.i. zeer oneconomisch was, aangezien 
het al te lang duurt voordat deze boom
soort kaprijp is. Het lid v. Nistelrooy 
vroeg ook om verbeterii:ig van het rij
wielpad in de Heistraat, terwijl hij ten 
slotte - voorzichtig - informeerde naar 
de eventuele bereiµheid om een kegel
huis te bouwen ten gerieve van de 
oudere sportbeoefenaren in deze ge
meente. 
De bereidheid bleek niet aanwezig te 
zijn. Het lid Kurstjens drong er op aan 
de verdere rioleringswerkzaamheden op 
Kalksheuvel te bespoedigen om de boe
ren van Tongeren en Luisel nu op hun 
beurt niet al te lange tijd voor vervoers
moeilijkheden te plaatsen. 

. BEGROTINGSBEHANDELING. 
Op de avondzitting behandelde de Raad 
de begrotingen voor het dienstjaar t 952, 
welke begroting een tekort vertoonde, 
dat men echter met een verhoogde uit
kering uit het Gemeentefonds hoopt te 
kunnen aanvullen. 
Aangezien door de Raad reeds een 
voor-onderzoek was ingesteld en daar-

OMGEVING 

Missie Thuisfront 

BRIDGE-AVOND. 

Op de Zaterdag j.l. gehouden rikwed
strijd, georganiseerd door de Boxtelse 
Missie-naaikring werçlen aan de spelers, 
die de "beste punten" hadd!!1_1 slechts 
troostprijzen toegekend. 
Dat was toch niet juist. 
De spelers, of liever de winnaars waren 
er best mee in hun sas en zij konden er 
zelfs groots op gaan, maar in aanmer
king genomen het doel van de wedstriid 
had de troostprijs de eerste moeten zijn. 
Het ging immers niet om het spel! 
Om de "spie", daar gaat het om. 
Nu dames, voor de bridg!!-avond oP 
Zaterdag 2 Feb_ruari, moet U dat eens 
anders begaffelen. 
Wie een troostprijs heeft verdiend krijRt 
de eerste, en omgekeerd, wie de eerste 
was in het spel krijgt een troostprijs. 
Als overigens het resultaat van de 
bridge-kaärtavond is zoals dat van de 
rikavond, dan is de thuisfrontactie bui
tengewoon spontaan geweest, 325 gld. en 
6 cent was de opbrengst. 
Bridge liefhebbers en missievrienden, als 
gij nog een kansje wilt wagen op een 
troost- of eerste prijs, _Reeft U dan nOR 
op, liefst per paar, aan een der volgen
de adressen: 
Mevr. Mertens, Rechterstraat 1; Mevr. 
v. Hout; Breukelsestraat 78; Mej. An
v. d. Laar, Molenstraat 92.
En • U weet wel, de kaartavond wordt 
gehouden in de foyer van De Ark Zater
dag 2 Februari, aanvang half acht. 

Opgehaald op de bruiloft bij Van den 
Broek-Pastoor voor de Missie van Pater 
Meulendijk f 10,-. 

Bij de uitvaart van Mej. Swinkels werd 
f 7,60 opgehaald voor de Missie-naai
kri� ,,Miad". 

over schriftelijk rapport was uitgebracht, 
bleven vele belangrijke begrotingson
derdelen onbesproken. 
Wij zullen onze lezers dan ook alleen 
in het kort de bèlangrijkstc besprel�in
gen-in-laatste-instantie voorzetten. 
Gezien het belangrijke aandeel dat de 
Plaatselijke E.H.B.O.-afdeling krijgt in 
de Burgerlijke Ve_i:dediging, werd de sub
sidie voor deze afdeling op een des
betreffend verzoek verhoog\! tot f 500,-. 
Het verhoogde bedrag zal worden af
getrokken van de post Burgerlijke Ver
dediging. 
Het lid v. d. W eyst bepleitte een sub
sidieverhoging voor het Wit Gele Kruis. 
De Raad verklaarde zich accoord met 
een verhoging van f 500,-, zodat de 
subsidieuitkering aan deze instelling 
thans f 3000,- bedraagt. 
Het lid De Visser opperde het plan om 
de tuintjes voor de nieuwe huizen aan 
de bewoners in onderhoud te geven. 
Dit zou z.i. een aanzienlijke kostenbe
sparing betekenen, terwijl daarmee ook 
het particulier initiatief een kans wordt 
geboden. 
De voorzitter stelde voor enkele proe
ven te nemen en de resultaten daarvan 
als maatstaf voor een definitieve be
slissing te nemen. 
De leden Kurstjens en Baayens bepleit
ten een hogere subsidie aan Fanfare St. 
Arnoldus uit Lennisheuvel. Dit werd met 
algemene stemmen aanvaard, zodat de 
subsidies aan muziek- en zangverenigin
gen thans bedragen: 

Boxtels Harmonie f 1000,-
R.K. Gildenbondsharmonie f 1000,-
Fanfare St. Arnoldus f 200,-
Fanfare St. Lambertus f 150,-
Harmonie De La Salle f 150,-
R.K. Boxtels Gemengd Koor f 125,
Koor St. Petrus en St. Caecilia f 125,-

Gekomen aan de bespreking van de 
bedrijfsbegroting van het Gemeente 
Slachthuis, liet de Raad zich nogal eens 
harde woorden ontvallen over het beleid 
daarvan. 
Speciaal het aantal overuren werd scherp 
onder de loupe genomen. 
En waar dit in het verleden geleid had 
tot misbruiken, werd de afkeuring over 
het beleid van de verantwoordelijke 
functionarissen niet onder stoelen of 
banken gestoken. Ook B. en W. ver
klaarde het niet helemaal eens te zijn 
met de gang van zaken in het verleden. 
Er waren dan ook reeds drastische maat
regelen getroffen om 'n gedeelte van 
de gemaakte fouten te herstellen, terwijl 
voor het nieuwe jaar een toeslagrege
ling is ontworpen, waarbij misbruiken 
zijn uitgesloten. 
Bij de besprekingen r _ond de posten Wa
terlossingen en Wagenonderhoud drong 
het lid Kurstjens tenslotte met klem aan 
op een nauwgezetter uitvoering van de 
werkzaamheden, waarvoor op de begro
ting het benodigde bedrag was uitge
trokken. 
Met de vast.stelling van de begrotingen 
voor t 952, kwam het einde van deze 
eerste vergadering in het nieuwe jaar. 
De tweede vergadering zal worden ge
houden Dinsdag 5 Februari a.s. 



Brief uit de Missie 
Het wordt stilletjes aan traditie, dat de 
Boxtelse missionarissen in het beain van 
·het nieuwe jaar in Brabants Centrum 
hun Nieuwjaarswense,g. komen aanbie
den. Zo kregen we ook . van Broeder 
Seraphicus v. d. Heuvel, de Capucijn
missionaris op W. Borneo weer zijn .iaar
(ijkse brief, die we onze lezers �ame 
ter lezina voorzetten. 

Pontianak, 26 Dec. 1951. 
BOXTELSE VRIENDEN, 
Zo stilletjes aan, gaat het oude jaar weer 
voorbij. 1951 heeft spoedig afgedaan. 
Voor ieder van U zal het wel een jaar 
zijn geweest van zorgen, maar naar ik 
hoop ook een jaar van zegen. Ik dank 
U allen voor Uw gebed voor mij per
soonlijk en voor ge Missie .hier in Kali
mantan Barat. Ik dank ook de weldoe
ners die via de Boxtelse Missienaaikring 
in 't afgelopen jaar wederom onze Missie 
bedacht hebben. 
In Brabants-Centrum van 5 October j.l. 
trof ik het legertje aan van Boxtels Mis
sionarissen. Het maakt werkelijk 'n_ mooi 
getal uit. Maar wat zouden wij kunnen 
doen, zonder de Boxtelse Missi�-liefde 
en gulheid? Hoe het in andere Missie
gebieden gesteld is weet ik niet, m;i,ar in 
lndonesia is 't levensonderhoud van een 
Missionaris duÜr. Voor alles; zelfs de 
kleinste noodzakelijke dingën, betaal ie 
hier prijzen, die in Holland slechts be
taald werden in oorlogstijd. Kleding en 
vo_�ding, twee belangrijke benodigdhe
den in 't leven van de Missionaris, zor
gen er voor dat zijn beurs niet te veel 
uitpuilt. Voor de Missionaris in 't bin
nenland, is dit nóg erger, omdat de ver
-zending vanuit de kustplaatsen meestal 
per boot moet geschieden en � prijzen 
van de vracht enorm hoog zijn. De 
vrachtprijs der goederen, die ons uit 
Nederland worden toegestuurd, ligt veel 
en veel hoger van de kustplaats tot de 
staties in 't binnenland dan van Neder
land naar Indonesië. 
Gelukkig is de Douane in IndQ.nesië nog
al tegemoetkomend, en behoeven wij 
tegenwoordig ·geen invoerrechten te be
talen voor Kerkèlijke goederen en arti
kelen ten behoeve van Missie-scholen, 
maar voor de rest be.talen wij dan ook 
,,behoorlijk". 

••••• 

*. Menig automobilist reed op de glad
d� wegen van de laatste gladde dagen 
een scheve schaats. Zo gebeurde het bij 
De Ketting op de Bosscheweg, dat 'n 
-auto zulk een pr;ichtige "sli<!ing" maak
te, dat het geval plotseling rechtsomkeer 
maakte en toen pardoes de sloot in 
-schoof. Dat was echt_er nog niet alles. 
Het was zelfs nog maar het begin, want 
-even later konden wij ter plaatse een 
'botsing tussen twee andere wagens no
teren en nóg even later een even on
heuse, wederzijdse bejegening van twee 
111ilitaire wagens .. Met de- per,;oonlijke 
,,schrammetjes" liep het echter nogal los. 
* Tja, als het gaat winteren, komen we 
,niet vaster op de benen te staan. We
.mogen er in dit ·verband nog eens op
wijzen, dat er in Boxtel nog altijd :i;o iets 
als een sneeuwruimingsverordening .be
staat, ,die .bepaalt; .dat ieder ingezetene 
v.an_ het goede Boxtel verplicht is 1de 
sneeuw voor zij!l woning "als sneeuw 
vçor de zon" te doen verdwijnen. Dus
a1s het gaat sneeuwen is het U gezegd. 
Oh 210 ! * En als 't gaat zomeren is 't U 
,Rezegd, dat de Gemondse grote �n 
kleine "1uyden" gaan feestvieren. Eerst 
ter ere van Pastoor van Doremalen, die 
in Juni 40 jaar pastoo_r van G_e,monde 
!hoopt te zijn. Tweedens ter ere van de 
-450 jaar oude "Guld", die n0g •geen 
week later naar de feest'krans zal grijpen. 
Met U dit té •vertellen, fopen we niet op 
de dingen vooruit, want naar alle waar
•schijnli:ikheid zal binnenkort •een beroep 
op Uw vrijgevigheid worden gedaan, ten
·einde Gemonde straks in schitterende 
·feesttooi te kunnen steken.* We komen 
even wat dichter ·bij huis: We hebben 
n.l. vernomen, dat Boxtels Toneel de
. camavalsneus al weer uit de watten en
de "sotscap" al waar uit de kamfer heeft 
gehaald. De traditionele Camavalsuitvoe
,ring behelst dtt keer de uitvoering van de 
zottemi_j in drie bedrijven "Amor is wis
pelturig" van P. Mossinkoîf. * De
zorg voor de muzikale vorming van de
ie-ugd 'breidt zich in de parochie van het
H. Hart steeds uit. Men is ,nu zelfs tot

·de stichting van '11 K(erke1ijk). M(uziek) 
-l(nstituut) gekomen, hetgeen ·o.a. in
·houdt, dat voor de jongens van het kerk
-koor gedurende de iaren van hun stem-
-breking .gezorgd zal worden, dat zij zich 
kunnen bekwamen in het bespelen van 
·een of ander muziekinstrument. * Het 
is al sinds enige tijd geen opvallende 
·gebeurtenis meer, dat jonge mensen (of 
mensen, die zich iong voelen) de biezen 
pakken en elders op de aardbol hun 
ie:v.enskansen ,gaan afwegen. Maar toch 
gaan onze meevoelende gedachten .met 
elke v-ertrekkende ev.en mee op de grote 
,trek ,en zo vormt zich dan onze hoop 
,voor ieder emigrant, dat hil de levens
·�tap in de goede richting heeft gezet. 
+:: De "w�jsheid" van de week, van -de
zoveelste ,kwakkelwinterige week, ge
.tuigt van een zekere zelfkennis: 
0 land van mest en mist, van vuilen, 

kouden regen, 
Doorsijperd stukske grond, vol killen 

dauw en damp, 
Vol vuns, onpeilbaar slijk en

ondoorwaadbre wegen, 
Vol jicht en parapluies, vol kiespijn 

,en vdl kramp! 
(De Genestet). 

Zondagsdienst der Artsen 
aitahaitend Yoor apoedgnallen. 

ZONDAGI 27 JANUARI 

DQkter F. F. M. KluiJtmans 
■•riet :releleoa aa4 

Sinds Jan. 1951 is hier niet veel veran
derd. In Kalimàntan Barat gebeuren geen 
grote dingen. Ook op Missiegebied 
niet. Toch is er wel goed nieuws te ver
melden. Schreef ik vorig jaar, d_at er 
plannen bestonden voor de bouw van 
een nieuw Seminarie, thans is het zover 
dat Mgr. van Valenberg op 6 Jan. h�t 
nieuwe gebouw zal inzegenen. Ook is 
de nieuw Chinese Middelbare School 
onder de kap, en de Chinees Engelse 
School wacht op de officiële openin� 
In 't binnenland zijn twee nieuwe staties 
verrezen. In BoJ}ok, een der pieuwe sta
ties, is voor 'n paar maanden terug de 
school, welke door Pater Hyachintus uit 
den Hout met behulp van de Kampong
bewoners was gebouwd, van_ de aardbo
dem weggevaagd door een wervelwind. 
De Kerk, welke op dezelfde !J!anier was 
gebouwd, heeft de proef gelukkig door
staan. 
Herman Jozef uit Drunen heeft dit jaar 
ook een nieuwe statie o�riçht, welke 
nu niet precies langs de grote weg ligt. 
De plaats is practisch alleen maar te 
bereiken per prauw (roeiboot), en van
uit de Statie Sangg-au is het ongeveer 
drie dagen roeien. Maar 't is een cen
trum van Daya's Kampongs_ en daarO!Jl 

' voor de Missionaris de meest geschikte 
plaats. 
De wegen in 't binnenland zijn in deze 
tijd van 't jaar slecht. De vele regens 
maken de wegen totaal onbereikbaar, 
en de weinige auto's die het wagen om 
d� wegen te berijden maken alles tot 
moes. 
Beste Vrienden, U ziet wel, dat Kali
mantan Barat nu niet juist een der meest 
vooruitgaande missiegebieden is. Zeker 
niet· op 't gebied van verkeer, maar de 
Missie werkt hard en. goed, en al gaat 
het hier niet met duizenden bekeringen 
per jaar gepaard, toch mogen we tevre
den zijn. We moi;ren zelfs zeggen, dat 
Gods Zegen '.t afgelopen jaar overvloe
dig is geweest. Alvorens te eindigen, 
vraag ik U allen, een extra ,2ebed voor 
on;z:e Missie en Missionarissen. En ten
slotte allen nog een Zalig e.n Voorspoe
dig 1952 en Gods rijkste Ze_gen. 

Capucijn-Missionaris 
Br. Seracl,.icus v. d. Hc-uvel, 

Kalimantan - Barat (West Borneo). 

Vermakelijkheidsbelasting 1951 
Als opbrengst van de vermakelijkheids
belasting in Boxtel werden op de j.l. 
Dinsdag gehogden gemeenteraadsverga
dering de volgende cijfers in het over
zicht gegeven: 

Bioscoop 
Sport 
Concerten 
Overige uitvoeringen 
Contributie 
Dansvergunningen 
Muziekvergunningen 
Afk0opsommen 

f 14.642,
f 1.490,-

f 102,-
f 754,
f 703,-' 
f 1.822,
f 67'5,
f 1.250,-

Toets der Crltiek 

DE WIJZE KATER.
Ofschoon de variatie in het ,programma 
van Herlevend Boxtel door de noodge
.dwongen ruiling van het Oostenrijkse 
Tirolergezelschap met de Haagse be
roepstoneelg.roep "Puck" ,wat vermin
derd is geworden, is de kwalitei.t van ,de 
cyclus culturele avonden niet verslech
terd, integendeel :v.erbeterd .. 
"Puck" bood voor het niet-optreden van 
het Tiroler.koor een co_mpensatie, zoals 
men · ,deze van .dit sympathieke en be
kwame toneelgezelschap van en voor 
jonge mensen mocht v.erwachten: Op 
.meer dan gave wijze brachten Cas 
.Baas c.s. in Boxtels Ark - die weer eens 
mudvol was - het .boosaardige .sprookje 
in drie bedrijven "D.e :wijze kater" van 
de ,bekende dramaturg Herman Heyer
mans. Het sprookje bleek niet zo boos
aardig als het heette te zijn, ook al gaf 
de kater -de ·ondankbare .mens z.o nu en 
dan een veeg .uit de pan om -katterig van 
te worden. Men heeft er zich - zoals 
Maandagavond het geval was .met 't tal
rijke publiek - uitbundig mee ·kunnen 
vermaken. De onstuimige lachsalvo's 
waren niet van Je lucht, en geen wonder, 
want het was alles zo ad rem en zo 

. geestig in gegeven en uitwerking, dat 
deze fleurige, met vaart en beweeglijk
heid gebrachte voorstelling een succes 
van formaat werd. 
Cas Baas zelf s_peelde de kater. Zulks 
niet alleen met de lenigheid en de sluw
heid, dit dier eigen, maar odk met de 
suggestiviteit, die . in ,dit stuk van dit 
,,personage" vereist wordt om .te domi
neren in het bonte geheel. En bónt was 
het. 'Egbert van Paridon was er, als de 
koning, een k�kelbont onderdeel van. 
Een voortreffelijk onderdeel echter, 
want het ma�.t houden was 'bij deze 
acteur 'n even grote kwaliteit als het 
scheppen van de meest komische situ
aties. Laten we ·de anderen( -waarvan de 
meesten in dubbel-rollen) echter niet te
kort doen en besluiten met ook onze 
waardering ·uit te ·spreken voor spelers 
als Wim Vesseur, Dick 'Scheffer, 'Paul 
van der Lek. Gerard Heystee en -Elly 
Venema, om slechts· enkelen te noe
men van de uitgebreide sta'f acteurs en 
actrices, die "De wijze kater" aan 'het' 
succes ·helpen, zoals dat 'behalve ïn ·Box
tel overal elders geoogst wordt. 

-o-

Het programma 1951-1'952 :van Her
•levend Boxtel zal op 6 Februari besloten 
worden met het .optreden van 1het Ballet 
der Lage Landen. 

TONEELAVOND IN ORiION. 
Bij een beschouwing ove� de toneel
avond, die Zondag in de 'Lennisheuvelse 
,,Orion" werd gegeven dient de recen
sent met andere maten te meten dan 
gewoonlijk. 
De spelers, die we Zondagavond voor 
1het voetlicht zagen verschijnen, waren 
nl. voor het merendeel debutanten, die 
tesamen met ·enkele, meer ,geroutineerd� 
toneelkrach.ten moesten :trachten ,te zor-

gen voor een genietbare vertolking van 
het drama "Strijd tussen vader en 
zoon" en het kluchtige spel "Haarkuur". 
Nemen we in aanmerking, dat door
gaans zonder leiding gerepeteerd l!loest 
worden, dan mag het geheel niet onbe
vredigend genoemd worden. 
De keuze van het drama was o.i. niet 
erg gelukkig en dit verhinderde de spe
lers dan ook hun beste kunnen te tonen. 
De klucht "Haarkuur" wa·s meer ge
eigend voor de Lennisheuvelse tonelis
ten, en hierin bewezen zij dan ook een. 
passend stuk tg_t een goed einde te 
kunnen brengen. Al met al geloven wij, 
dat er in de Lennish_euvelse toneelclub 
,,toekomst" zit, goede toekomst zelfs, 
wanneer men een kundig regisseur aan 
het gezelschap zal weten te binden ...... 
Er rest ons nog te vermelden, dat Len
nisheuvels Gemengd Koor op lofwaar
dige wijze de vocale omlijsting verzorg
de van deze toneelavond, di� bij het 
talrijke publiek zeer in de S!Jlaak bleek 
te vallen. 

Emigratie:::voorlichting 
Emigratie schijnt een steeds sterker aan
trekkend toverwoord te worden, hoe 
anders te verklaren dat de emigratie
avond, die vorige week door het plaat
selijk emigratie-comité werd gegeven, zo 
druk bezocht was. 
Vooral jonge lui waren het, die· de lezing 
met lichtbeelden door pater Van den 
Elzen gegeven, kwamen volgen. 
Wat zij zoal te horen en te zien kregen? 
Het is ongeveer in een paar woorden 
samen te vatten: Canada is een ontzet
tend groot land met veel werkgelegen
heid, dat plaats biedt voor harde wer
kers, die, vertrouwend op eigen kracht, er 
niet tegen opzien met doorzettingsver
mogen daar een levensbestaan te ver
overen. Evenwel, wie zijn plan op emi
gratie· trekt, moet tevoren ingesteld zijn, 
hij moet o.a. zijn vak goed verstaan en 
de taal aangeleerd hebben. 
Of het aantal gegadigden voor de trek 
naar de overkant van de oceanen even
redig is aan de belangstelling voor de 
voorlichtingsavonden? 
Voor zover geen avontuurlijke neigingen 
aanwezig zijn ziet eigenlijk iedereen er 
tegenop zijn geboorteland te verlaten, 
doch jonge mensen die de toekomstmoge
liîkheden van eigen land afmeten tegen 
die in het andere werelddeel, zullen zich 
toch wel ernstig willen afvragen of zij de 
stap maar zullen wagen. . 
Met de werkloosheid, zoals die reeds 
voorkomt, als zwarte tegenstelling van 
de productie-opvoeringsleuze, is er voor 
onze jonge mensen reden de toekomst af 
te meten. 
Terwijl zij hier de werkgelegenheid zien 
fokrimpen, moet zich bij onze jongens -
en meisjes - wel langzamerhand de zin 
ontwikkelen om zich veilig te gaan stel
len tegen -eventuele bestaansmoeilijk
:heden. En men kan zich voorstellen hoe 
de flinken onder hen met een blik in de 
toekomst de gevoelens voor de geboor
tegrond zouden willen onderdrukken om 
de kans te wagen in de wijde wereld 
-eèrf goedea plaats te veroveren. 
Wel zijn die gevoelens voor de geboor
tegrond sterk en hebben meer inhoud 
dan alleen maar gehechtheid aan zeden 
-en gewoonten van eigen streek, en aan 
-vriendschapsrelaties. De echte familie-
-geest is 'bij ons, Nederlanders, zeer sterk, 
·en om -de familiale verhouding door ver
trek naar andere werelddelen te verbre
ken, daar is nogal veel moed voor nodig. 
Daar tegenover staat evenwel de zeker
'heid dat zij ginds kunnen rekenen op
!hulp en steun van d_e Kerk. Deze toch 
strekt haar zorgen voor de mensen· :uit
tot· alle uiteinden der weréld. 
-OVeral • staan de priesters klaar om te
lhelpen. Zij -i,eizen de landen af en zoe
ken steunpunten op, gaan zich op ·de 
hoogte stellen van de mogelijkheden. Op 
hun voorlichting kan men aan, w .ant zij 
rekenen het zich tot een zware gewetens
plicht het alleen tuiste voor te houden. 
Zij moedigen de emigratie niet aan, doch 
staan de emigrerenden in alles bij. 
Deze ·houding was ook af•te leiden uit 
,de objectieve informaties, die op de emi
gratie-avond door pater Van den Elzen 
werden gegeven bij de vele lichtbeelden . 
Zij was ook te beluisteren uit het vraag
gesprek, dat ikapelaan Verhagen voerde 
met mejuffrouw A. v. Esch uit Schijndel, 
welke een paar jaar in Canada als ver
pleegst�r werkzaam is ,geweest. 

Plaatselijk Nieuws 
VERGADERING K.V.P.
Op Maandag 4 Februari zal de afdeling 
Boxtel van de K.V.P. in het Verenigings
gebouw, Burg-akker, een vergadering 
houden, waarop de heer N. Schuurmans, 
Wethouder van 's Hertogenbosch, zal 
spreken. 
Ook de candidaatstelling van leden voor 
de Tweede Kamer is een punt van be
handeling. 
Nadere bijzonderheden zullen volgende 
wee'5 worden gegeven. 

ENVELOPPEN-ACTIE 
BOXTELS HARMONIE. 
Vorige week werd in dit blad bekend ge
maakt, dat déze week een enveloppen
actie van stapel zou lopen ter onder
steuning van Boxtels Harmonie, die zich 
zoals U weet, vijf en twintig jaar lang 
achter de belangen v�n het Boxtelse 
Zwakke Kind heeft geplaatst. Welnu, op 
het moment dat dit bericht U onder de 
ogen komt, hebben de ingezetenen van 
Boxtel reeds een .enveloppe thuis gekre
gen en zijn ze zodoende in de gelege1;1-
heid gesteld hun dankbaarheid voor het 
liefdewerk van Boxt.els Harmonie te 
tonen. Verwacht mag wordên, dat ieder 
een het zijne zal bijdragen in het streven 
om het instrumentarium van Boxtels 
Harmonie zodanig te· verrijken, dat dit 
gezelschap Boxtel nog lang muzikaal 
leven zal kunnen inblazen. Steun dus 
naar vermogen, maar wacht hiermede 
niet, want morgen worden de en:velop
pen opgehaald. 

PATER VAN KAAM 
ZEGT M. A. VAARWEL 1 
Na drie jaren de geestelijke leidsman 
van vele Mater Amabili-sscholen in ons 
Bisdom (ook in Boxtel!) te zijn geweest, 
heeft Pater van Kaam (van de Paters 
van de H. Geest te Gemert) dezer dagen 
deze functie neer moeten leggen, in ver
band met zijn uitverkiezing door het 
Generalaat te Parijs @111 aldaar de 
levensgeschiedenis te schrijven van Pater 
Libermann, de stichter van de Co!}gre
gatie, die dit jaar haar eeuwfeest zal 
vieren. 
De Mater Amabilisscholen zullen haar 
sympathieke godsdienstleraar node mis
sen, maar zij zullen hem zijn v.erer.ende 
opdracht daarom niet misgunnen. In
tegendeel, menig vurig gebedje zal uit 
M. A.-kringen opstijgen om te verkrij
gen, dat God ook aan dit nieuwe werk 
van Pater van Kaam w.eer overvloedig 
Zijn zegen zal geven. 

40 DIENSTJAREN. 
Woensdag 31 Januari a.s. zal het veertig 
,jaren geleden zijn, dat de Wachtmeester 
te klas der Rijkspolitie K. L. Buisse, al
hier, in dienst trad bij het Rijk. 
Gedurende zijn 40-jarige diensttijd was 
Wachtmeester te kl. Buisse 20 jaren bij 
het 3e Regt. Veldartillerie, 10 jaren bij 
het Corps Rij\!ende Artillerie en 10 jaar 
-bij de Rijkspolitie. 
We geloven stellig, dat de collega's van 
deze sympatieke "marech_a.ussee" de 31e
Januari niet ongemerkt zullen laten voor
·bij gaan, terwijl ook van and.ere zijden 
wel de verdiende blijken van �aardering 
voor deze mooie staat van dienst zullen 
binnen komen. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 
ln de op Woensdag 30 Jan�ri a.s. te 
houden vergadering van de Heemkun
dige Studiekring, zal de heer Antoon 
van den Braak een lezing houden over 
Jacob Roelandsz. 
Jacob Ro,elands� was de zoon van een 
Boxtelse dominé fo • de 17e eeuw, die 

· tot ·de Katholieke Kerk overging, in de • 
orde der Jesuiten trad en als priester
missionaris in Brazilië werkzaam was: 
Het leven van Jacob Roelandsz en voor
al de gebeurtenissen rond zijn bekering 
verdienen de aandacht van ieder die be
langstelling heeft voor de plaatselijke 
geschiedenis. 
De led�n ontvangen nog een afzonder
lijke convocatie. 
Odk 'belangstellende niet-leden kunnen 
de vergadering bijwonen. 

GESLAAGD.
Voor het op 11 en 12 December 1951 
te Tilburg gehouden Praktijk-examen 
Boekhouden van de Nederlandse Asso
ciatie voor Praktijk Examens slaagde 
onze plaatsgenoot de heer D. v. Gijsel. 

Avonturen .van BIM 
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DIERENBAL. 
W:ie .doet ,er me.e? Wie do.et' er mee?, :z:o 
zingen Bim .en Bam, al dansend om de 
gramofoon. Zij -ge:v.en vandaag een bal 
,voor alle dieren. Dat ,zal een feest 
Re:v.en ! Helaas, als ze de iuamofoon 

neerzetten op ,de plaats 'waar ze willen 
gaan dansen, bemerken ze dat ze de gra
mofoonnaalden ver,geten hebben. Plot-

• seling ontdekt Bam de kleine egel, die 
rustig ligt te slapen. Hij sluipt er stil-
1.eties ,op a,f .en onverwachts trekt hij een 

E.H.B.O.-CURSUS. 

Het bestuur van de E.H.B.0. maakt bè
kend dat half Februari met een nieuwe 
cursus begonnen zal worden. Zij, die 
deze cursus nog willen volgen en zich 
nog niet opgegeven hebben, kunnen 
dit alsnog doen tot uiterlijk 30 Januari 
a.s. bij de heer Willockx, apotheek de
Dommel, de heer Gemen, Stationstraat 
14, mej. R. Doms, Parallelweg- Noord 8.' 
Degenen, die zich reeds opgaven krijgen 
nader bericht. Mocht het aantal cursisten 
te (.l"OOt worden, dan zal eventueel tot 
splitsing worden overgegaan. 

LIEMPDE 
DE GEHEIMZINNIGE DOKTER, 
De toneelgroep van de K.A.B., afd. 
Liempde, ,,Ontspanning na Arbeid", heeft 
in studie genomen het griezelspel in 3 
bedrijven "De Geheimzinnige Dokter X" 
door P. H. Fn:iithof en Harry van Baten
burg. De opvoering zal plaats hebben or 
16, en 17 Februari a.s. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: 

Maandag 28 Jan. 10-12 uur v.m. 
Donderdag 31 Jan. 10-12 uur v.m. 

».:

WERKTUIGENCOOPERA TIE D.S.S. 
Op Donderdag 31 Januari zal in 't R;K. 
Verenigingsgebouw op de Burgakker een 
mechanisatie-avond w.orden gege:ven. 
Aanvang 7 uur. 
Zie advertentie in dit .blad. 

Scholier als spion. 
in communistische kringen 

Politie van Montreal doet 
.opzienbarende onthullingen. 

MONTREAL, (K.N.P.,) Vier jaar 
geleden verliet de -vijftienjarige Mauric� 
Boyczum z'ijn ouderlijk huis, zijn iVrien, 
den, de Katholieke jeugdbeweging, en 
sloot zich onder een andere -naam aan 
bij de communistische jeugdgroep van 
Montreal in Canada. Enige dagen gele
den werd bekend gemaakt, dat Maurice 
B.oyczum de zoon is van politie-luite
nant John Boyczum, vice-commandant 
der afdeling van de politiemacht in Mon
treal, speciaal be)ast met de .bestrijding 
van ondergrondse acties. :rf;vens werd 
bekend gemaakt, dat de jongen vier jaar
lang in opdracht had gehandeld om de
communistische activiteiten aan het licht 
te brengen. 
De nu 19-jarige Maurice is weer thuis. 
Zi.in schuilnaam Morris Taylor ·behoort 
tot het verleden. En hij zal binnenkort 
naar de parochie.school van St. Aloysius 
teruggaan om zijn onderbroken studie 
weer op te nemen. 
Gedurende de afgelopen jaren maakte 
hij een snelle communistische carriêre 
en drong door tot in de hoogste gelede, 
ren. Hij was gaardoor in staat zeer 'be-

, Jangrijke gegevens aan de politie te v.er� 
schaffen. Nu dit bekeq� is geworden, 
heerst er in co_mmunistische kringen van 
Montreal grote nervositeit. Om Maurice 
tegen repressaille-maatregelen van de 
zijde van al te nerveuze .communisten te 
beschermen, houdt de politie een waak
zaam oogje op de jongeman. 
Het moeilijkste voor de jongen was ziiti 
bezigheid :voor z�in moeder en voor z�in 
broers en zusters geheim te houden. Al
leen zijn v.ader ·was ëi- van op de hoogte. 
,Het vieJ voor hem niet mee • om zijD 
vrienden en zijn schoolleven in een keer 
los te laten. Met ijzeren wilskracht slaag
-de hij echter, totdat hi:i 1kortgelede.o. 
werd ontde'kt. 
De jongen kwam op het iq_ee om het 
communistische kamp binnen te dringen, 
toen hij communistische 'literatuur door
neusde, die zijn vader in beslag had ge-

• nomen en 'bezig was te .l;,estuderen v.oor 
een eventuele gerechteHjke actie. Zijn
v.ader waarschuwde hem, dat het -:voor 

hem als onervaren jonW) gevaarlijk was 
dergelijke lectuur te lezen. Het eni_ge 
effect echter, dat de communistische 
brochures en geschriften op de jongen 
hadden, was, dat hij aan zijn vader zeide 
geheim a_gent te willen worden om zelf
de communistisch� gangen in zijn stad 
na te pluizen. 

en BAM 

stekel uit zijn rug: Nu hebben ze een 
goede, sterke naald en spoedig :is ieder
een heerlijk aan het dansen. Iedereen, 
behalve de egel, want die is erg boos; 
omilat ze hem zonder vragen een stekel 
hebben uitgetrokken....... 
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Brief uit de Missie 
Het wordt stilletjes aan traditie, dat de 
Boxtelse missionarissen in het b� van 
het nieuwe jaar in Brabants Centrum 
hun Nieuwjaarswen� komen aanbie
den. Zo kr�en we ook van Broeder 
Seraphicus v. d. Heuvel, de Capucijn
missionaris op W. Borneo weer zijn jaar
Ïijkse brief, die we onze le:z:ers Q"aame 
ter lezin,q voorzetten. 

Pontianak, 26 Dec. 1951. 
BOXTELSE VRIENDEN, 
Zo stilletjes aan, gaat het oude jaar weer 
voorbij. 1951 heeft spoedig afgedaan. 
Voor ieder van U zal het wel een jaar 
zijn geweest van zorgen, maar naar ik 
hoop ook een jaar van zegen. Ik dank 
U allen voor Uw gebed voor mij per
soonlijk en voor ge Missie hier in Kali
mantan Barat. Ik dank ook de weldoe
ners die via de Boxtelse Missienaaikring 
in 't afgelopen jaar wederom onze Missie 
bedacht hebben. 
In Brabants-Centrum van 5 October j.l. 
trof ik het legertje aan van Boxtels Mis
sionarissen. Het maakt werkelijk 'n_ mooi 
getal uit. Maar wat zouden wij kunnen 
doen, zonder de Boxtelse Missi�-liefde 
en gulheid? Hoe het in andere Missie
gebieden gesteld is weet ik niet, m;,.ar in 
lndonesia is 't levensonderhoud van een 
Missionaris duÛr. Voor alles; zelfs de 
kleinste noodzakelijke dingËm, betaal ie 
hier prijzen, die in Holland slechts be
taald werden in oorlogstijd. Kleding en 
voeding, twee belangrijke benodigdhe
den in 't leven van de Missionaris, zor
gen er voor dat zijn beurs niet te veel 
uitpuilt. Voor de Missionaris in 't bin
nenland, is dit nóg erger, omdat de ver-
2iending vanuit de kustplaatsen meestal 
per boot moet geschieden en de prijzen 
van de vracht enorm hoog zijn. De 
vrachtprijs der goederen, die ons uit 
Nederland worden toegestuurd, ligt veel 
en veel hoger van de kustplaats tot de 
staties in 't binnenland dan van Neder
land naar Indonesië. 
Gelukkig is de Douane in lndQ.nesië nog
al tegemoetkomend, en behoeven wij 
tegenwoordig geen invoerrechten te be
talen voor Kerkèlijke goederen en arti
kelen ten behoeve van Missie-scholen, 
maar voor de rest be_talen wij dan ook 
,,b.ehoorlijk". 

••••• 

* Menig automobilist reed op de glad
de wegen van de laatste gladde dagen 
een scheve schaats. Zo gebeurde het bij 
De Ketting op de Bosscheweg, dat 'n 
-auto zulk een pr;ichtige "slit!ing" maak
te, dat het geval plotseling rechtsomkeer 
maakte en toen pardoes de sloot in 
-schoof. Dat was echter nog niet alles. 
Het was zelfs nog maar het begin, want 
-even later konden wij ter plaatse een 
'botsing tussen twee andere wagens no
teren en nóg even later een even on
heuse, wederzijdse bejegening van twee 
1llaitaire wagens. Met de- per,;oonlijke 
,,schrammetjes" liep het echter nogal los. 
* Tja, als het gaat winteren, komen we 
niet vaster op de benen te staan. We 
mogen er in <lit verband nog eens op
wijzen, dat er in Boxtel nog altijd :z;o iets
als een sneeuwruimingsverordening be
staat, ,die bepaalt; dat ieder ingezetene 
van_ het goede Boxtel verplicht is 1de 
sneeuw voor ziLn woning "als sneeuw 
voor de zon" te doen verdwijnen. Dus 
a1s het gaat sneeuwen is het U gezegd. 
Oh zo! * En als 't gaat zomeren is 't U 
gezegd, dat de Gemondse grote en 
'.kleine "luyden" gaan feestvieren. Eerst 
ter ere van Pastoor van Doremalen, die 
in Juni 40 jaar pastoQr van Ge,monde 
lhoopt te zijn. Tweedens ter ere van de 
450 jaar oude "Guld", die nog �een 
-week later naar de feestkrans zal grijpen. 
'Met U dit te vertellen, 'lopen we niet op 
de dingen vooruit, want naar alle waar
·schijnlijkheid zal binnenkort een beroep 
op Uw vrijgevigheid worden gedaan, ten
·einde Gemonde straks in schitterende 
feesttooi te kuRnen steken. * We komen 
·even wat dichter ·bij huis: We hebben 
n.l. vernomen, dat Boxtels Toneel de 
.camavalsneus al weer uit de watten en
de "sotscap" al waar uit de kamfer heeft 
\j;(ehaald. De traditionele Camavalsuitvoe
·ring behelst dit keer de uitvoering van de
zotternij in drie bedrijven "Amor is wis
pelturig" van P. MossinkoH. * De 
zorg voor de muzikale vorming van de
ieugd breidt zich in de parochie van het 
H. Hart steeds uit. Men is nu zelfs tot 

·de stichting van 'n K(erke1ijk) M(uziek) 
·l(nstituut) gekomen, hetgeen ·o.a. in
houdt, dat voor de jongens v;m het kerk
koor ge_durende de jaren van hun stem
breking gezorgd zal worden, dat zij zich 
kunnen bekwamen in het bespelen van 
een of ander muziekinstrument. * Het
is al sinds enige tijd geen opvallende 
·gebeurtenis meer, dat jonge mensen (of 
mensen, die zich jong voelen) de biezen 
pakken en elders op de aardbol hun 
:levenskansen ,gaan afwegen. Maar toch 
gaan onze meevoelende gedachten met 
elke vertrekkende ev.en mee op de ,grote 
-trek .en zo vormt zich dan onze hoop 
,voor ieder emigrant, dat hii de levens
·�tap in de goede -richting heeft gezet. 
-+c De "wi:jsheid" van de week, van de 
:zoveelste .kwakkelwinterige week, ge
.tuigt van een zekere zelfkennis: 
0 land van mest en mist, van vuilen, 

kouden regen, 
Doorsijperd stukske gr.ond, vol killen 

dauw en damp, 
Vol vuns, onpeilbaar slijk en 

ondoorwaadbre wegen, 
Vol jicht en parapluies, vol kiespijn 

,en vol kramp! 
(De Genestet). 

Zondagsdienst der Artsen 
11it■l11itend Yoor ■poedgeYallen. 

ZONDAG 27 JANUARI 

D�kter F. F. M. Kluijtmans 
...... 

Sinds Jan. 1951 is hier niet veel veran
derd. In Kalimantan Barat gebeuren geen 
grote dingen. Ook op Missiegebied 
niet. Toch is er wel goed nieuws te ver
melden. Schreef ik vorig jaar, dat er 
plannen bestonden voor de bouw van 
een nieuw Seminarie, thans is het zover 
dat Mgr. van Valenberg op 6 Jan. h_et 
nieuwe gebouw zal inzegenen. Ook is 
de nieuw Chmese Middelbare School 
onder de kap, en de Chinees Engelse 
School wacht op de officiële openinR,. 
In 't binnenland zijn twee nieuwe staties 
verrezen. In Bodok, een der nieuwe sta
ties, is voor 'n - paar maanden terug de 
school, welke door Pater Hyachintus uit 
den Hout met behulp van de Kampong
bewoners was gebouwd, van_ de aardbo
dem weggevaagd door een wervelwind. 
De Kerk, welke op dezelfde l}lanier was 
gebouwd, heeft de proef gelukkig door
staan. 
Herman Jozef uit Drunen heeft dit jaar 
ook een nieuwe statie OPR1!riç:ht, welke 
nu niet precies langs de grote weg ligt. 
De plaats is practisch alleen maar te 
bereiken per prauw (roeiboot), en van
uit de Statie Sanggau is het ongeveer 
drie dagen roeien. Maar 't is een cen
trum van Daya's K;,.mpongs_ en daarO!J! 

' voor de Missionaris de meest geschikte 
plaats. 
De wegen in 't binnenland zijn in deze 
tijd van 't jaar slecht. De vele regens 
maken de wegen totaal onbereikbaar, 
en de weinige auto's die het wagen om 
d_e wegen te berijden maken alles tot 
moes. 
Beste Vrienden,. U ziet wel, dat Kali
mantan Barat nu niet juist een der meest 
vooruitgaande missiegebieden is. Zeker 
niet· op 't gebied van verkeer, maar de 
Missie werkt hard en. goed, en al gaat 
h!:t hier niet met duizenden bekeringen 
per jaar gepaard, toch mogen we tevre
den zijn. We mo11en zelfs zeggen, dat 
Gods Zegen '.t afgelopen jaar overvloe
dig is geweest. Alvorens te eindigen, 
vraag ik U allen, een extra .2"ebed voor 
on;ze Missie en Missionarissen. En ten
slotte allen nog een Zalig en Voorspoe
dig 1952 en Gods rijkste Ze_gen. 

Capucijn-Missionaris 
Br. Seramiicus v. d. H('uvel, 

Kalimantan - ·Barat (West Borneo). 

Vermakelijkheidsbelasting 19 51 
Als opbrengst van de vermakelijkheids
belasting in Boxtel werden op de j.l. 
Dinsdag gehogden gemeenteraadsverga
dering de volgende cijfers in het over
zicht gegeven: 

Bioscoop 
Sport 
Concerten 
Overige uitvoeringen 
Contributie 
Dansvergunningen 
Muziekvergunningen 
Afkoopsommen 

f 14.642,
f 1.490,-

f 102,-
f 754,-
f 703,
f 1.822,
f 675,
f 1.250,-

Toets der Crltiek 

DE WIJZE KA TER.

Ofschoon de variatie in het programma 
van Herk.end Boxtel door de noodge
dwongen ruiling van het Oostenrijkse 
Tirolergezelschap met de Haagse be
roepstoneelg.roep "Puck" ,wat vermin
derd is geworden, is de kwaliteit van ,de 
cyclus culturele avonden niet verslech
terd, integendeel verbeterd .. 
"Puck" bood voor het niet-0ptreden van 
het Tirolerkoor een compensatie, zoals 
men .deze van dit sympathieke en be
kwame toneelgezelschap van en voor 
jonge mensen mocht verwachten: Op 
. meer dan gave wijze brachten Cas 
.Baas c.s. in Boxtels Ark - die weer eens 
mudvol was - het .boosaardige sprookje 
·in drie bedrijven "De :wijze kater" van 
de bekende dramaturg Herman He')Ter
mans. Het sprookje bleek niet zo boos
aardig als het heette te zijn, ook al gaf 
de kater -de ondankbare mens z.o 1ilU en 
dan een veeg .uit de pan om katterig van 
te worden. Men heeft er zich - zoals 
Maandagavond het geval was .met 't tal
rijke publiek - uitbundig mee ·kunnen 
vermaken. De onstuimige lachsalvo's 
wa·ren niet van ,de lucht, en geen wonder, 
want het was alles zo ad rem en zo

. geestig in gegeven en uitwerking, dat
deze fleurige, met vaart en beweeglijk
heid gebrachte voorstelling een succes 
van .formaat werd. 
Cas Baas zelf speelde de kater. Zulks 
niet alleen met de lenigheid en de sluw
heid, dit dier eigen, maar ook met de 
suggestiviteit, die in dit stuk van dit 
,,personage" vereist wordt om te domi
neren in het bonte geheel. En 'bónt was 
het. Egbert van Paridon was er, als de
koning, een kakelbont onderdeel van.
Een voortreffêlijk onderdeel echter, 
want het ma�t houden was bij deze 
acteur 'n even grote kwaliteit als het
scheppen van de meest komische situ
aties. Laten we ·de anderen( waarvan de 
meesten in dubbel-rollen) echter niet te
kort doen en besluiten met ook onze 
waardering uit te ·spreken voor spelers 
als Wim Vesseur, Dic"k Scheffer, 'Paul 
van der Lek Gerard Heystee en Elly 
Venema, om slechts enkelen 'te noe
men van de uitgebrèide sta'f acteurs en 
actrices, die ,;De wijze kater" aan het' 
succes ·helpen, zoals dat behalve în ·Box
tel overal elders geoogst wordt. 

-o-
Het programma 1951-1"952 van Her
levend Boxtel zal op 6 Februari besloten 
worden met het . optreden van ,het Ballet 
der ·Lag!'. Landen. 

TONEELAVOND IN ORiION.

Bij een beschouwing o:ve� de toneel
avond, die Zondag in de Lennisheuvelse 
,,Orion" werd gegeven dient de recen
sent met andere maten te meten dan 
gewoonlijk. 
De spelers, die we Zondagavond voor 
•het voetlicht zagen verschijnen, waren 
nl. voor het merendeel debut,mten, die 
tesamen met -enkele, meer ,gemutineerd.� 
toneelkrachten ,moesten :trachten ,te zor-

gen voor een genietbare vertolking van 
het drama "Strijd tussen vader en 
zoon" en het kluchtige spel "Haarkuur". 
Nemen we in aanmerking, dat door
gaans zonder leiding gerepeteerd qioest 
worden, dan mag het geheel niet onbe
vredigend genoemd worden. 
De keuze van het drama was o.i. niet 
eJ:2" gelukkiis en dit verhinderde de spe
lers dan ook hun beste kunnen te tonen. 
De klucht "Haarkuur" was meer ge
eigend voor de Lennisheuvelse tonelis
ten, en hierin bewezen zij dan ook een
passend stuk tgt een goed einde te 
kunnen brengen. Al met al geloven wij, 
dat er in de Lennish._euvelse toneelclub 
,,toekomst" zit, goede toekomst zelfs, 
wanneer men een kundig regisseur aan 
het gezelschap zal weten te binden ..... . 
Er rest ons nog te vermelden, dat Len
nisheuvels Gemengd Koor op lofwaar
dige wijze de vocale omlijsting verzorg
de van deze toneelavond, di_e bij het 
talrijke publiek zeer in de Sl}laak bleek 
te vallen. 

Emigratie:::voorlichting 
Emigratie schijnt een steeds sterker aan
trekkend toverwoord te worden, hoe 
anders te verklaren dat de emigratie
avond, die vorige week door het plaat
selijk emigratie-comité werd gegeven, zo 
druk bezocht was. 
Vooral jonge lui waren het, die -de lezing 
met lichtbeelden door pater Van den 
Elzen gegeven, kwamen volgen. 
Wat zij zoal te horen en te zien kregen? 
Het is ongeveer in een paar woorden 
samen te vatten: Canada is een ontzet
tend groot land met veel werkgelegen
heid, dat plaats biedt voor harde wer
kers, die, vertrouwend op eigen kracht, er 
niet tegen opzien met doorzettingsver
mogen daar een levensbestaan te ver
overen. Evenwel, wie zijn plan op emi
gratie· trekt, moet tevoren ingesteld zijn, 
hij moet o.a. zijn vak goed verstaan en 
de taal aangeleerd hebben. 
Of het aantal gegadigden voor de trek 
naar de overkant van de oceanen even
redig is aan de belangstelling voor de 
voorlichtingsavonden? 
Voor zover geen avontuurlijke neigingen 
aanwezig zijn ziet eigenlijk iedereen er 
tegenop zijn geboorteland te verlaten, 
doch jonge mensen die de toekomstmoge
li1kheden van eigen land afmeten tegen 
die in het andere werelddeel, zullen zich 
toch wel ernstig willen afvragen of zij de 
stap maar zullen wagen. 
Met de werkloosheid, zoals die reeds 
voorkomt, als zwarte tegenstelling van 
de productie-opvoeringsleuze, is er voor 
onze jonge mensen reden de toekomst af 
te meten. 
Terwijl zij hier de werkgelegenheid zien 
1nkrimpen, moet zich bij onze jongens -
en meisjes - wel langzamerhand de zin 
ontwikkelen om zich veilig te gaan stel
len tegen eventuele bestaansmoeilijk
heden. En men kan zich voorstellen hoe 
de flinken onder hen met een blik in de 
toekomst de gevoelens voor de geboor
tegrond zouden willen onderdrukken om 
de kans te wagen in de wijde wereld 
eert goedea plaats te veroveren. 
'Wel zijn die gevoelens voor de geboor
tegrond sterk en hebben mt'.er inhoud 
dan alleen maar gehechtheid aan zeden 
-en gewoonten van eigen streek, en aan 
vriendschapsrelaties. De echte familie
geest is bij ons, Nederlanders, zeer sterk, 
en om de familiale verhouding door ver
trek naar andere werelddelen te verbre
ken, daar is nogal veel moed voor nodig. 
Daar tegenover staat evenwel de zeker
'heid dat zij ginds kunnen rekenen op
!hulp en steun van d_e Kerk Deze toch 
strekt haar zorgen voor de mensen· ·uit 
tot alle uiteinden der werêld. 
-OVeral staan de priesters klaar om te 
lhelpen. Zij -r,eizen de landen af en zoe
ken steunpunten op, gaan zich op de
hoogte stellen van de mogelijkheden. Op 
hun voorlichting kan men aan, wa.nt zij 
rekenen het zich tot een zware gewetens
plicht het alleen ruiste voor te houden. 
Zij moedigen de emigratie niet aan, doch 
staan de emigrerenden in alles bii. 
Deze houding was ook af"te leiden uit 
de objectieve informaties, die op de emi
gratie-avond door pater Van den Elzen 
werden gegeven bii de vele lichtbeelden. 
Zij was ook te beluisteren uit het vraag
gesprek, dat kapelaan Verhagen voerde 
met mejuffrouw A. v. Esch uit Schijndel, 
-welke een paar jaar in Canada als ver
pleegst_er werkzaam is ,geweest. 

Plaatselijk Nieuws 
VERGADERING K_V.P. 

Op Maandag 4 Februari zal de afdeling 
Boxtel van de KV.P. in het Verenigings
gebouw, Burgakker, een vergadering 
houden, waarop de heer N. Schuurmans, 
Wethouder van 's Hertogenbosch, zal 
spreken. 
Ook de candidaatstelling van leden voor 
de Tweede Kamer is een punt van be
handeling. 
Nadere bijzonderheden zullen volgende 
wee\5 worden gegeven. 

ENVELOPPEN-ACTIE 
BOXTELS HARMONIE. 

Vorige week werd in dit blad bekend ge
maakt, dat déze week een enveloppen
actie van stapel zou lopen ter onder
steuning van Boxtels Harmonie, die zich 
zoals U weet, vijf en twintig jaar lang 
achter de belangen van het Boxtelse 
Zwakke Kind heeft geplaatst. Welnu, op 
het moment dat dit bericht U onder de 
ogen komt, hebben de ingezetenen van 
Boxtel reeds een .enveloppe thuis gekre
gen en zijn ze zodoende in de gelegen
heid gesteld hun dankbaarheid voor het 
liefdewerk van Boxtels Harmonie te 
tonen. Verwacht mag wordën, dat ieder 
een het zijne zal bijdragen in het streven 
om het instrumentarium van Boxtels 
Harmonie zodanig te verrijken, dat dit 
gezelschap Boxtel nog lang muzikaal 
leven zal kunnen inblazen. Steun dus 
naar v.ermogen, maar wacht hiermede 
niet, want morgen worden de envelop
pen opgehaald. 

PATER VAN KAAM 
ZEGT M_ A. VAARWEL ! 
Na drie jaren de geestelijke leidsman 
van vele Mater Amabilisscholen in ons 
Bisdom (ook in Boxtel!) te zijn geweest, 
heeft Pater van Kaam (van de Paters 
van de H. Geest te Gemert) dezer dagen 
deze functie neer moeten leggen, in ver
band met zijn uitverkiezing door het 
Generalaat te Parijs om aldaar de 
levensgeschiedenis te schrijven van Pater 
Libermann, de stichter van de Co_pgre
gatie, die dit jaar haar eeuwfeest zal 
\Tieren. 
De Mater Amabilisscholen zullen haar 
sympathieke godsdienstleraar node mis
sen, maar zij zullen hem zijn vererende 
opdracht daarom niet misgunnen. In
tegendeel, menig vurig gebedje zal uit 
M. A.-kringen opstijgen om te verkrij
gen, dat God ook aan dit nieuwe werk 
van Pater van Kaam -.y_eer overvloedig 
Zijn zegen zal geven. 

40 DIENSTJAREN_ 

Woensdag 31 Januari a.s. zal het veertig 
jaren geleden zijn, dat de Wachtmeester 
te klas der Rijkspolitie K. L. Buisse, al
hier, in dienst trad bij het Rijk 
Gedurende zijn 40-jarige diensttijd was 
Wachtmeester Ie kl. Buisse 20 jaren bij 
het 3e Regt. Veldartillerie, 10 jaren bij 
het Corps Rijgende Artillerie en 10 jaar 
bij de Rijkspolitie. 
We geloven stellig, dat de collega's van 
deze sympatieke "marech_aussee" de 31e 
Januari niet ongemerkt zullen laten voor
·bij gaan, terwijl ook van and,ere zijden 
wel de verdiende blijken van �aardering 
voor deze mooie staat van dienst zullen 
binnen ·komen. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING.

ln de op Woensdag 30 Janl@ri a.s. te 
houden vergadering van de Heemkun
dige Studiekring, zal de heer Antoon 
van den Braak een lezing houden over 
Jacob Roelandsz. 
Jacob Roelands� was de zoon van een 
Boxtelse dominé fo de 17e eeuw, die 
tot de Katholieke Kerk overging, in de 
orde der Jesuiten trad en als priester
missionaris in Brazilië werkzaam was; 
Het leven van Jacob Roelandsz en voor
al de gebeurtenissen rond zijn bekering 
verdienen de aandacht van ieder die be
langstelling heeft voor de plaatselijke 
geschiedenis. 
De leden ontvangen nog een afzonder
lijke convocatie. 
Oo"k belangstellende niet-leden kunnen 
de vergadering bijwonen. 

GESLAAGD.
Voor het op 11 en 12 December 1951 
te Tilburg gehouden Praktijk-examen 
Boekhouden van de Nederlandse Asso
ciatie voor Praktijk Examens slaagde 
onze plaatsgenoot de hee.r D. v. Gijsel. 
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DIERENBAL. 
Wie .doet er mee? Wie doet" er mee?, zo 
zingen Bim .en Bam, al dansend om de 
gramofoon. Zij g,e.ven vandaag een bal 
,voor alle dieren. Dat zal een feest 
aev.en ! Helaas, als ze de iuamofoon 

neerzetten op .de plaats 'waar ze willen 
gaan dansen, bemerken ze dat ze de gra
mofoonnaalden ve(geten hebben. Plot-

• seling ontdekt Bam de kleine egel, die 
rustig ligt te slapen. Hij sluipt er stil
l.eties ,op �f en onverwachts trekt hij een 

E.H.B.O.-CURSUS. 

Het bestuur van de E.H.B.O. maakt be
kend dat half Februari met een nieuwe 
cursus begonnen zal worden. Zij, die 
deze cursus nog willen volgen en zich 
nog niet opgegeven hebben, kunnen 
dit alsnog doen tot uiterlijk 30 Januari 
a.s. bij de heer Willockx, apotheek de
Dommel, de heer Gemen, Stationstraat 
14, mej. R. Doms, Parallelweg- Noord 8. 
Degenen, die zich reeds opgaven krijgen 
nader bericht. Mocht het aantal cursisten 
te g_root worden, dan zal eventueel tot 
splitsing worden overgegaan. 

LIEMPDE 

DE GEHEIMZINNIGE DOKTER_

De toneelgroep van de KA.B., afd. 
Liempde, ,,Ontspanning na Arbeid", heeft 
in studie genomen het griezelspel in 3 
bedrijven "De Geheimzinnige Dokter X" 
door P. H. Fruithof en Harry van Baten
burg. De opvoering zal plaats hebben op 
16, en 17 Februari a.s. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: 
Maandag 28 Jan. 10--12 uur v.m. 
Donderdag 31 Jan. 10-12 uur v.m. 

WERKTUIGENCOOPERA TIE D.s.s. 
Op Donderdag 31 Januari zal in 't R.K 
Vereni�ngsgebouw op de Burgakker een 
mechanisatie-avond worden gegeven. 
Aanvang 7 uur. 
Zie advertentie in dit blad. 

Scholier als spion 
in communistische kringen 

Politie van Montreal doet 
opzienbarende onthullingen. 

MONTREAL, (K.N.P.,) Vier jaar 
geleden verliet de vijftienjarige Mauric� 
Boyczum zijn ouderlijk huis, zijn vrien, 
den, de Katholieke jeugdbeweging, en 
sloot zich onder een andere naam aan 
bij de communistische jeugdgroep van 
Montreal in Canada. Enige dagen gele
den werd bekend gemaakt, dat Maurice 
B.oyczum de zoon is van politie-luite
nant John Boyczum, vice-commandant 
der afdeling van de politiemacht in Mon
treal, speciaal be)ast met de .!,estrijding 
van ondergrondse acties. :revens werd
bekend gemaakt, dat de jongen vier jaar
lang in opdracht had gehandeld om de
communistische activiteiten aan het _licht 
te brengen. 
De nu 19-jarige Maurice is weer thuis. 
Ziin schuilnaam Morris Taylor behoort 
tot het verleden. En hij zal binnenkort 
naar de parochieschool •van St. Aloysius 
teruggaan om zijn onderbroken studie 
weer op te -nemen. 
Gedurende de afgelopen jaren maakte 
hij een snelle communistische carrière 
en drong door tot in de hoogste gelede, 
ren. Hij was daardoor in staat zeer be
langrijke gegevens aan de politie te ver
schaffen. Nu dit beken.ç.l is geworden, 
heerst er in communistische kringen van 
Mcintreal grote· nervositeit. Om Maurice 
tegen repr.essaille-maatregelen van de 
zijde van al te nerveuze communisten te 
beschermen, houdt de politie een waak
zaam oogje op de jongeman. 
Het moeilijkste voor de jongen was ziin 
bezigheid voor zijn moeder en voor zi_Î,11 
broers en zusters geheim te houden. Al
leen zijn v,ader was ër �an op de hoogte. 
Het yjeJ voor bem niet mee • om • zijn 
vrienden en zijn schoolleven in een kee.r 
los te laten. Met ijzeren wilskracht slaag
-de hij echter, totdat hij kortgelede.n 
werd ontde'kt . 
De jongen kwam op 'het ic!.ee om het 
communistische kamp binnen te dringen, 
toen hij communistische literatuur door
neusde, die zijn vader in beslag had ge-

, nomen en 'bezig was te bestuderen voor 
een eventuele gerechtelijke actie. Zijn 
v.ader waarschuwde hi;_m, dat het -voor 
hem als onervaren jonwi gevaarlijk was 
dergelijke lectuur te lezen. Het eniJ(e 
effect echter, dat de communistische 
brochures en geschriften op de jongen 
hadden, was, dat hij aan zijn vader zeide 
geheim a_gent te willen worden om zelf 
de communistisch� gangen in zijn stad 
na te pluizen. 

... 

en BAM 

stekel uit zijn rug. Nu hebben ze een 
goede, sterke naald en spoedig ,is ieder
een heerlijk aan het dansen. Iedereen,. 
behalve de egel, want die is erg boos; 
omèlat ze hem zonder vragen een .stekel 
hebbên uitgetrokken...... 
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Enkele nette Meisjes gevraagd 
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voor dinrse werkzaamheden. Leeftijd 14 à 16 jaar. Aanmelden dagelijks Tricotagefabriek DE ZWALUW N.V. van Hornstraat 34 te Boxtel. 
Netmeisje DANSSCHOOL

voor de huishouding �:nv:�H�rJ�t!aaa�rjt:::r:t Eduard Grijsbách � Boxtel 

er 

ZÎJ koopt voor f 4.28

bespaart 43 at.
en 

Zo sparen honderdduizend en h u i svr ouwen iedere dag bij De Spar. Dank ZU de Spar-zegela krijgen zu gulden na gulden terug. Op alles wat U koopt, spaart U. Op het meeste, dat U dagelijks nodig heeft kunt U 100/o voordeel hebben. 
U kunt nu weer vrij e11 
voordelig koffie drlnkenl 

De /ijl.ate kwaliteit per pak f !.04 

en . . . . bij �lk pa.k ,t0 BparzegeZ.. Dat Is 20 et. besparing. 

- Zo spaarl· U bij De Spar

EEN ENKEL VOORBEELD UITDE TALLOZE SPAR-VOORDÊLENl ties. BESSENSAP l pak Vermlce111 ••• 55 et.l pak Havermou� •••• 31 et.l pakje Thee • • • • 50 et.l bus Schuur;o·e��r. • • 80 et.l stuk Tolle tz • • • 35 et.l eep • 39 pot chocolade • • • et. 100 gr pasta • 90 et.1 arn Speculaas ... 21 00 gram Droptoffees .. 27::: Bierbij • altijd86 SparzegeJadus4Sctvoordeel 
--4.28 et. 

Ook op elk arljkel 
afzonderlijk 

100/o voordeel. 

Wegens enorm succes: 
weer S P A R B O NTE A V O N D E N • in Februari 

Vraagt Uw Spar-kruidenier. 

1 

Adverteert in "BRABANT'S CENTRUM,'. 

Uitvoering München-Gladbach 

,,TOSCA" Zondag 3 Februari, aanvang 15 uur. Vertrek te Boxtel Hotel Villa Catharina om 11.40 uur. Prijs f 11,00 Kaarten verkrijgbaar bij Villa Catharina. 
De Werktuigencoöperatie "D.S.S." organiseert in samenwerking met de plaabelijke afdeling van de N.C.�. een 

Mechanisatie-avond op Donderdag 31 Jan om 7 uur n.m. in 't Verenigings, gebouw op de Burgakker. Vertoond zullen worden diverse :z:eer interessante films omtrent de mogelljkhed�n van de mechan aatie in de Landbouw, hier en ook elders TOEGANG VRIJ 11 Iedereen is welkom, ook de Jonge Boeren. 

Nationaal en Internationaal gediplomeerd Lid van de Kath. Bond van Dansleraren 
Zaal Hotel Riche 

* Waarom toch ciders gaan, als U in uw eigen plaats dansonderwijs kunt nemen Vraagt onze tevreden leer• lingcn over 't genoten dans• onderwijs, en ook U zult besluiten een cursus te volgen aan onze school. 
* Inschrijving voorjaarslcs, sen vanaf heden. , • Wij geven een cursus voor : 

, Beginnelingen 7 uur. Gevorderden 8.30 uur. 
· Aanvang eerste lesavond Vrijdag 1 • Februari 

! 
I
.·nschrijvingen en inlichtingen dagelijks in Hotel Richc, ,of schriftelijk aan Dansschool Grijsbach, Oisterwijk. Talm dus niet maar schrijf spoedig in en wij zorgen

dat ook U tevreden bent. 
Toonaangevend onderwijs. Succes verzekerd. 

BR 

De p rachtigste 
kwaliteit. thans p. 
100 grams knot 69 

slechts et 

de mooiste die we in huis hebben. 
thans per 100 grams knot. 

allerlei kleuren 

Jaeger en diverse kleuren ..... . 

't Is weer. 

,,IN OEN OOIEVAAR" 

1 '4 ' , 

Volg 
het 

voorbeeld 

van vele dui%enden tevreden 
huisvrouwen. Neem een maand 

de proef bij Albert Heijn en U 
vraagt %ich verbaasd al: .,Zo 

,eel, %0 goed en voor %0 weinig 
geld . . . is dat mogelijk 7" Ja, bij 

Albert Heijn wel. 
Zie uw voordeel. Reken en oordeel. GELDERSE ROOKWORST 4 2 

Met loodje, 100 GRAM . . . 

Spliterwten 37 500 Gram 47 • 
Bruine Bonen 33 500 Gram 38 • 
Capucijners 49 500 Gram 60 • 

Margarine • 46 
Per Pak 52 • 50 • 
Rozijnen 100 Gram 

Krenten 100 Gram 

vanaf 18 

19 
Grauwe Erwten 43 Schijfjes Appelen 2 7 500 Gram 52 • 100 Gram .... 

!�.!�����-Potv .•. 48 ��!�,�!
U
�� .. 27

:!����!�'- ... 53 �:ii�?f;n_ ... 28
Mosterd Per Flacon .... 21 

Calif. Pruimen42250 Gram .... 

Slaolie 
180 Per Hele Fles Pruimedanten 65 250 Gram .... 

.... r

.
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Zef NU vaker koffie I 

. BOFFIE-KOFFIE 
de krachtigste en de geurigste 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

K.A.B. � K.V.P. 
VERTROUWEN HERSTELD 

De scherpe reactie van .de K.A.B.-voor- tieke huis voor de arbeiders onbewoon
zitter op de overeenstemming tussen de baar zou maken - is het tijd om te 
K.V.P. en de groep-Steenberghe is ge- handelen."
lukkig gevolgd door een mildere stem- Zijn bezorgdheid omtrent het toegeven 
ming. . . v;in de K.V.P. aan "de conservatieve 
Het geval wilde, dat het bekendmaken groep", is afgenomen sinds een perscon
van • het ·communiqué omtrent die over- ferentie op 22 Januari met de voorzitter 
eenstemming viel in de dagen dat de van de K.V.P., de heer Andriessen. 
KA.B. op Nieuwenoord verbondsverga- Deze sprak met beslistheid tegen dat de 
dering hield. bereikte overeenstemming met de groep
Over de eerste reactie van de K.A.B.- Steenberghe een toegeven zou beteke
voorzitter de· Bruijn, schreven we uitvoe- nen aan een conservatieve groep. Dit is 
rig in de beide vorige nummers van dit een foutief begrip geweest van de heer 
blad. Hij liet het voorkomen alsof de de. Btuijn om de· overeenstemming met de 
K.V.P. door het toegeven aan de groep -groep-Steenberghe te vereenzelvigen met
van Duynstee en Steenberghe, dreigde af toegeven aan conservatisme. De groep 
te wijken van haar aard als volkspartij, Steenberghe is geen conservatieve groep, 
hierbij de fout makend om "volk" op te en heeft in het geheel niet om een con-
vatten in de zin van _.,de grote massa", servatieve koers gevraagd. Anders was 
en hij dreigde toen tevens met de moge- er trouwens geen overeenstemming be
lijkheid om met zijn 320.000 leden een reikt", aldus de heer Andriessen. .,De 
eigen politieke organisatie te stichten in- groep-Steenberghe heeft wel haar vrees 
dien de K.V.P. de arbeidersbelangen zou naar voren gebracht voor staatssocialis-
ga-an verwaarlozen. me, nivellering en collectivisme. Deze 
Een vooraanstaand katholiek weekblad vrees is echter niet beperkt tot de groep-
als "De Nieuwe Eeuw" sloeg deze reac- Steenberghe (aldus nog steeds het ver-
tie van de heer de Bruijn zo ernstig aan, slag van Andriessen's woorden). De af
dat het blad meende dat nu het ogenblik • - �eer van staatssocialisme is bij de katho
aangebroken was van de scheiding der heken algemeen, en men kan de mensen, 
geesten", het 9genblik 

"
namelijk van het die voor dergelijke zaken de aandacht 

voorgoed uite.engaan van de massa der vragen niet daarom tot conservatief be
arbeiders en de nîlissa der niet-arbeiders. stempelen. 
De Nieuwe Eeuw liep wel wat hard van Op 24 Januari sprak de heer de Bruijn 
stapel met 'n scheiding onvermijdelijk te te Eindhoven op een ontwikkelingsavond 
achten. Wij hebben het nooit zó ernstig van het kader der K.A.B. aldaar. En hier 
aangeslagen en schreven daarom over zei de heer de Bruijn, dat de K.V.P. via 
de reactie van de heer De Bruijn in ons een persconferentie had laten weten 
nummer van 18 Januari: ,,moge·-�e ver- geen conservatiève koers ''te gaan varen 
dere gang van zaken bewijzen dat de en dat de K.A.B. hieruit de geruststel-

. poging tot behoud en versterking van de lende _conclusie heeft getrokken, dat het 
eenheid ( = de poging van K.V.P. en vertrouwen is hersteld. De K.A.B., zei hij, 
groep-Steenberghe) niet tevergeefs was." heeft geen behoefte aan een eigen 
Inderdaad is de storm geluwd en is de politieke partij noch aan een linkse vleu
stand van zaken binnen de tijd van een gel in de K.V.P., z()lang de belangen 
week op het punt gekomen dat momen- van de arbeiders in de K.V.P. naar 
t�el geen "scheiding van geesten" te rechtvaardigheid worden behartigd. En 
vrezen is. hiermede achtte de heer de Bruijn het 
Reeds in dezelfde vergadering werd door incident rond de groep-Steenberghe ge-
de K.A.B:rrmesiewerJ<ing toegezegd voor sloten. 
het· Sarr.·eastc!l�1,(··��;.r. • een zJ·vk:;cc:::üïis- - Ila<l!cii het ,·u1noe1· ruud Üè overt=enstt:111-
sie Atbeiµersbelangen bin11er. de K.V.P. ming tussen de K.V.P, en groep-Steen-
In een later vraaggesprek op 19 Januari berghe hiermee inderdaad gesloten is, 
sprak de heer de Bruijn er zijn voldoe- en· plaats gemaakt heeft voor beter al' 
ning over uit dat zijn waarschuwing aan zijdig begrip, achten wij dit hele rumoer 
de K.V.P. begrip heeft gevonden. Hier- geen betreurenswaardig incident, maar 
mee plaatst hij zelf zijn reactie bij de een vol winstpunt in het politieke leven 
categorie der "waarschuwingen" en in van ons katholieke volksdeel. Van alle 
het vraaggesprek zei de heer de Bruijn zijden heeft men nu zijn stem luid laten 
nog letterlijk: .,Wie meent dat de arbei- horen, iedere groep wenst gehoord te 
ders de eenheid in de K.V.P. zouden worden op de plaats waar onze partij 
willen verbreken, vergist zich. Daarvoor zijn besluiten neemt, en voor iedere 
zijn de arbeiders te sterk overtuigd van groep wordt nu de mogelijkheid daartoe 
de noodzakelijkheid der eenheid, in het geschapen; men weet nu wat men aan 
licht van het algemeen en het katholiek elkaar heeft, men weet waarmee men 
belang." En verder: .,Pas als onverhoopt rekening heeft te houden; inet goede wil 
zou blijken dat anderen de eenheid on- en begrip voor elkaar kan men nu ho-
mogelijk zouden maken en - hetgeen pelijk aan het werk voor de nieuwe ver-
bezwaarlijk is om aan te nemen - de kiezingen en daarna voor een vernieuwd 
K.V.P. te veel zou toegeven aan de con- politiek belei�.
servatieve groep - en daardoor het poli- T. 

Ronde -van Boxtel 
ORGANISATIE 

VAN BOXTEL VOORUIT IN 
SAMENWERKING MET DE 
BOXTELSE WIELRENNERS
SUPPORTERS-VERENIGING. 

De Boxtelse wielersport-enthousiasten 
kunnen recht gaan zitten! 
In zeer algemene lijnen werd Zaterdag
avond in Café "De Sportwereld", ook 
in de tijd van onze roemruchte wieler
baan het centrum van wielersport-bele
ving in Boxtel, het plan-de-campagne 
voor de Wielerronde 1951 vastgesteld. 
In een vergadering van de Boxtelse 
Wielrenners-supporters-vereniging, welke 
vergadering onder leiding stond van de 
Heer H. Kappen, heeft de Voorzitter 
van Boxtel Vooruit een uiteenzetting ge
geven omtrent de problemen, die zich 
bij het organiseren van een groot evene
ment als het organiseren van een Wieler. 
ronde voordoen. 
Waar de taak van Boxtel Vooruit te 
veelzijdig is om de gehele organisatie 
van de Ronde op zich te nemen, werd 
door hem de medewerking verzocht van 
de B.W.S.V. Deze medewerking werd, 
het is wellicht overbodjg zulks te ver
melden, met de grootst mogelijke geest
drift toegezegd. 
De organisatie voor de Ronde van Box
tel 1952 is er dus, de datum is er ook 
(de Nederlandse Wielren Unie stelde 
deze vast op 15 Augustus), doch of het 
financieel • mogelijk zal zijn de ronde 
te organiseren zal geheel afhankelijk zijn 
van de medewerking van alle Boxtelse 
ingezetenen. 
Het Comité "Ronde van Boxtel" zal dan 
ook binnen afzienbare tijd in een nog 
vast te stellen vorm een zodanig. beroep 
op de Boxtelse ingezetenen doen. • 
Omtrent het circuit voor de ronde werd . 
op de bijeenkomst langdurig geconfe
reerd. In verband met de grote moeilijk
heden wat de afsluiting betreft is het 
niet zeker, dat voor de komende ronde 
hetzelfde parcours zal kunnen worden 
gebruikt als voor de Ronde van Boxtel 
1939. /',, _ 

1 .  

Alvorens tot definitieve vaststelling van 
het parcours over te gaan zal bovendien 
nog terdege overleg worden gepleegd 
met het Gemeentebestuur en met alle 
andere instanties en organisaties in de 
gemeente waarvoor hetzij ambtelijk het
zij zakelijk een goede organisatie van de 
Ronde van belang is. 
Zodra intussen nadere gegevens over de 
Ronde van Boxtel 1952 bekend zijn 
zullen wij hiervan in ons blad medede
lingen doen. 
Eenieder kan "tierewijl" de datum 15 
Augustus 1952 reserveren voor de "Ron
de van Boxtel 1952". 

Plaatselijk Nieuws 
ZITTING SOCIALE COMMISSIE 
VOOR BIJSTAND. 
Belanghebbenden bij voorlichting inzake 
uitvoering van sociale wetten, als Ouder
doms- en Invaliditeitswetten, Ongevallen
verzekering, Noodwet Ouderdomsvoor
ziening en andere wetten, worden er bij 
deze aan herinnerd, dat iedere eerste 
Vrijdag van de maand de Sociale Com
missie zitting houdt van 8 tot 9 uur ten 
kantore van het Soc. Charitatief Cen
trum in het verenigingsgebouw op Burg
akker. 

HERLEVEND BOXTEL. 
Op Woensdag 6 Februari a.s. zal het 
vermaarde "Ballet der Lage Landen" in 
De Ark optreden voor de leden van Her
levend Boxtel. Aanvang 8 uur. 

-o-

Zondag 3 Februari is er gelegenheid 
voor deze voorstelling plaatsen te be-· 
spreken en wel van 12 tot 1 uur aan 
de zaal en daarna tot 2 uur telefonisch. 
Met het plaatsbespreken wordt niet eer
der dan om 12 uur precies begonnen. 
Het is noodzakelijk dat de leden bij het 
plaatsbespreken hun lidmaatschapskaart 
medebrengen. 

KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ. 
Elders in dit blad vindt men een oproep 
aan alle Boxtelse leden van de K.V.P. 
tot bijwoning van een algemene verga
dering op Maandag a.s. in het Vereni
gingsgebouw op de Burgakker. 
Nu de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer weer voor de deur staan, is het 
goed, ons weer eens te bezinnen op de 
plichten, die ook op ons katholieken met 
betrekking tot het landsbestuur rusten. 
Meestal wordt op de politiek afgegeven 
en toch doet een belangrijke volksgroep 
als de Katholieken goed, zich daarmede 
wel degelijk te bemoeien, daar men de 
politiek moeilijk kan overlaten aan 
andere volksgroepen. 
Ons Katholiek beginsel behoort immers 
tot uiting te komen en daarom is een 
sterke staatkundige organisatie, die dit 
metterdaad nastreeft, van groot belang. 
Een aansporing aan de leden om de ver
gadering op Maandag a.s. bij te wonen, 
moet dan ook eigenlijk overbodig zijn. 
Speciaal die kringen, waarin tot heden 
weinig politieke belangstelling bestond, 
dienen mede hun schouders te zetten 
onder de belangrijke taken, die vóór ons 
liggen. De agenda der vergadering luidt 
als volgt: 
1. Opening. 2. Jaarverslag secretaris. 3.
Jaarverslag penningmeester. 4. Mede
delingen. 5. Contributieheffing. 6. Can
didaatstelling leden Tweede Kamer. 7.
Spreekbeurt N. Schuurmans. 8. Rond
vraag. 9. Sluiting.
GEMEENTERAADSVERGADERING. 
.De Raad der gemeente Boxtel zal Dins
dag 5 Februari a.s. 's avonds om 7 uur 
in vergadering bijeenkomen ter behan
deling van een omvangrijke agenda, 
waarvan wij als voornaamste onderdelen 
noemen: Eeq'Voorstel om IN PRINCIPE 
in te stèmmen met een adres van be
woners van de nieuwe wijken voor het 
tot stand brengen van een school- en 
kerkpad, hetgeen inhoudt dat de uit
voering van een en ander opgeschort 
zal worden tot de gelegenheid zich daar
toe gunstig voordoet. 
Een voorstel tot het vaststellen van een 
nieuwe gemeenschappelijke regeling voor 

de Rechterstraat, Noordzijde, tussen de 
Kruisstraat en de Rozemarijnsfraàt en . 
aan de Rozemarijnstraat, Westzijde, 
Tenslotte nog diverse voorstellen tot 
grondtransacties en begrotingswijzi
gingen. 
SPREEKUUR 
Dr. v. d. MEERENDONK. 
Dr. v. d. Meerendonk, Orthopaedisch
Chirurg, zal ingaande 7 Februari a.s. 
iedere eerste en derde Donderdag van 
de maand, 's namiddags van 3 tot 4 uur 
spreekuur houden in de polikliniek van . 
het St. Lidwina-Ziekenhuis, alhier. 
Dit zij voor onze lezers een aanvulling 
op de reeds eerder gepubliceerde li!st 
van spreekuren. 
MEDEDELINGEN VAN DE 
R.K. VOLKSMUZIEKSCHOOL. 
Per 1 Februari is aan deze school als 
cello-leraar benoemd de Heer Fr. Oli
vier uit Breda. Dhr. Olivier is leraar
cello aan de muziekscholen te Eindho
ven, Weert en Breda, waar hij met veel 
succes werkt. 
De lessen in Boxtel zullen gegeven wor
den op Maandag n.m. 
Daar genoemde leraar als paedagoog 
reeds enige bekendheid verwierf, mogen 
wij het wel als een vooruitgang zien, dat 
hier in Boxtel nu gelegenheid is ook op 
dit instrument les te kunnen nemen. 
Inlichtingen worden verstrekt door de 
directeur der V. M. S. 
TONEELAVOND 
VOOR K.A.B.-LEDEN. 
Op uitnodiging van de R.K. Fabrieks
arbeidersbond "St. Willibrordus", afd. 
Boxtel, zal het toneelgezelschap "St. 
Trudo" uit Eindhoven op Vrijdag 8 Fe
bruari a.s. voor de K.A.B.-leden en hun 
huisgenoten, het toneelspel ,,Als de kin
deren maar eens groot zijn" in De Ark 
voor het voetlicht brengen. De regie van 
dit door Kees Spierings geschreven to
neelspel is in h.inden v.in de heer W. v. 
Geffen uit Eindhoven. 
Voor verdere bijzonderheden raadplege 
men de advertentie in dit blad. 

het Welstandstoezicht. SUBSIDIE B.O.V. Een voorstel tot verkoop aan gegadig:- ,.AJhoewel �•-'i.i ::: �-� -:-�-�!···c:·s!ag v.in den der op Katksheuvel in aanbouw zijn- vorige week wel melding maakten van de woningen à f 6500,-. - de gemeentelijke subsidie-uitkeringenVoorts wederom een voorstel betreffende aan de Boxtelse muziek- en zanggezelde rooilijnkwestie in de Rechterstraat. schappen, verzuimden wij gew.ig te ma
Nu echter het advies tot vaststelling ken van het susidiebedrag f 500,- dat 
der wijziging van de voorgevelrooilijn de B(oxtelse) O(rkest) V(ereniging) zich 
van woningen en andere gebouwen aan zag toegewezen. 

8 Februari 

Kardinaal Mindszenty drie jaar gevangen 
IS DE WERELD DE ONVERSCHROK-

KEN KERKVORST VERGETEN ? 
(K.N.P.) - Vrijdag 8 Februari (van
daag over een week) is het drie jaar 
geleden, dat de Prins-Primaat van 
Hongarije, Jozef Kardinaal Minds
zenty, door de communistische bezet
ters van zijn vaderland tot levens
lange gevangenisstraf werd veroor
deeld. Met een weerzinwekkend 
schijnproces is hem het zwi�en op
gelegd. Hebben wij echter zijn pro
test tegen de communistische kerk
vervolgers overgenomen en krijgshaf
tig door deze jaren voortgedragen als 
een fel laaiende toorts? Of zijn wij 
de moedige Kardinaal Mindszenty 
vergeten? 

Bij de mijlpaal van 8 Februari zullen wij 
even stilstaan om een eerbiedige ge
dachte en een smekend gebed te wijden 
aan de gevangen Kardinaal, die zwijgend 
moet lijden en toezien hoe zijn volk 
wordt vervolgd om zijn groot geloof. 
Dit is echter niet genoeg! De strijd van 
Kardinaal Mindszenty is de strijd van 
alle Christenen en Christelijke volkeren. 
En daarom ook is de zelfopoffering van 
deze Hogepriester een daad, welks bete
kenis de grenzen van Hongarije over
schrijdt. Juist nu de gevaarlijke bolsje
wistische vloedgolf alle menselijke en 
Christelijke waarden dreigt te vernieti
gen, is Kardinaal Mindszenty voor ons 
het symbool van moed en onverschrok
kenheid in de verdediging van de eeuwig 
menselijke en Christelijke idealen. 
De Kerkvorst, wiens lot wij thans her
denken, kwam voqrt uit het geestelijk 
sterke en gelovige boerenvolk van Hon
garije. Hij werd in 1892 te Csehiminds
zenty geboren. Na zijn priesterstudie te 
Szombathely werd hij benoemd tot ka
pelaan. Na korte tijd volgde zijn benoe
ming tot pastoor van de provinciale 
hoofdstad Zalaegerszeg. In 1919 werd 
hij, wegens actie tegen het communisti
sche regime van Bela Kun, gevangen ge
zet. Na. zijn bevrijding muntte hij uit 
door een ascetische levenswandel en. een 
bijzonder talent yoor preken en organi
satie. Door zijn bescheidenheid en lief
dadigheid nam hij in • de harten_ der 
armen al spoedig een grote plaats in. 
Door zijn redevoeringen en charitas
activiteiten verwierf hij een grote be
kendheid in zijn vaderland Hongarije. In 
Maart 1942 werd hij tot bisschop gewijd. 

Kort daarop kwam hij in conflict met de 
Duitse bezetters en werd hij in het na
jaar van 1944 gearresteerd. Na zijn be
vrijding benoemde de H. Vader hem in 
September 1945 tot aartsbisschop van 
Esztergom. Op 18 Februari 1946 volgde, 
tegelijkertijd met de uitverkiezing van 
de Nederlandse aartsbisschop Mgr. de 
Jong, zijn verheffing tot het kardinalaat. 
In de jaren voor zijn arrestatie door de 
communisten heeft Kardinaal Mindszen
ty in tal van herderlijke brieven en pre
dicaties op scherpe wijze stelli112 geno
men tegen het communisme. Toen de 
r�ring van het inmiddels volksdemo
cratie geworden Hongarije besloot tot 
nationalisatie der bijzondere scholen, 
riep hij de Katholieken op tot openlijk 
verzet tegen deze maatregel. In Augus
tus 1948 begon in geheel Hongarije een 
campagne, waarbij de arr�statie van Kar
dinaal Mindszenty werd geëist. In No
vember van datzelfde jaar werd zijn 
secretaris op beschuldiging van verraad 
gearresteerd. De Kardinaal, ziende, dat 
ook zijn beurt spoedig zou zijn 2ekomen, 
verzocht zjjn moeder de Kerstdagen bij 
hem door te bre�n. Toen hij op '.26 
December na de avondmaaltijd de psal
men bad ter ere van de H. Martelaar 
Stephanus, overvielen de communistische 
beulsknechten het aartsbisschoppelijk pa
Ids en dwongen hem mee te 2aan. De 
Kardinaal nam afscheid van zijn moeder 
en begon de zware we2 der martelaren 
om zo zijn van eeuwigheid bestemde 
plicht tegenover en in het belang van 
zijn Kerk, zijn vaderland en zijn ver
weesde volk te vervullen. Op 8 Februari 
1948 werd hij door zijn rechters op be
vel van Moskou veroordeeld tot levens
lange gevangenisstraf. 
Kardinaal Mindszenty heeft voorvoeld, 
wat hem te wachten stond: Schreef hij 
immers niet in zijn laatste herderlijke 
. brief aan de Hongaarse Katholieken: 
"Op de plaats, waar ik sta - niet door 
de gratie van de partijen, doch door de 
gunst van de H. Stoel - zijn in de voor
bije tijdt-n zware slagen en golven van 
moeilijkheden niet onbekend gebleven. 
Twee van mijn voorgangers zijn op het 
slagveld gevallen voor het vaderland en 
het Christendom. Twee heeft men door 
confiscatie van hun goederen beroofd. 
Martinuzzi viel doór de hand van een 
opgehitste sluipmoordenaar. Pázmány, 
de grootste, werd verbannen ...... Ook ik 
sta vast op mijn post voor God, Kerk en 
Vaderland, want dat is een plicht, welke 

OMGEVING 

Burgerlijke Stand 
der Gemeente Boxtel 

van '22 tot en met 28 Januari t9n. 
GEBOREN: P,etronella J. _dochter van 
W, Berkelmans. ep; P. A. v. d. Loo, Len
riisheuvel" 30 - AÏ!ïanus C. zoon van C. 
van Heivoort en $\. H. v. d. Laar, Koe-
voor.tseweg 7. • •• · •. 
ONDERTROUWD, Petrus M. C. van 
Oosterhout en J°"4nna. ,M. van Trigt. 
BOXTEL VOORUI't· EN HET 
BOXTELSE CULTURELE LEVEN. 
Zoals men onlangs in ons blad heeft kun
nen lezen, werd door "Boxtel Vooruit'' 
enige tijd geleden het plan gelanceerd 
om in Boxtel te komen tot coördinatie 
van het gehele culturele leven, waaraan 
·gekoppeld het instellen van een orgaan,
dat aan d-e bedoelde samen.bundeling
concrete gestalte geeft. Zulks vooral om
de Boxtelse, op cultureel izebied werk
zaam zijnde verenigingen uit de finan�
ciële impasse te helpen, c.q. voor een
dreigende ondergang te behoeden.
Nu op de lancering van deze plannen
een volkomen stilzwijgen is gevolgd, zul
len velen zich misschien reeds hebben
afgevraagd of de zaak in de doofpot is
gestopt. Niets is minder waar. Om de
kwestie met vrucht onder de loupe te
kunnen nemen en deze tot 'n bevredigen
de oplossing te brengen, is Boxtel Vooruit
alleen een andere weg gevolgd dan aan
vankelijk werd aangegeven. Men heeft
alle op cultureel gebied in Boxtel werk
zaam zijnde verenigingen een schrijven
gestuurd, waarin wordt verzocht eerst de
aangelegenheid in de boezem van de ver
eniging "à tête • reposée" te bezien en
daarna de eigen mening bondig gefor
muleèrd door te geven aan Boxtel
Vooruit. Deze vereniging z� l daarna zo
spoedig mogelijk een bijeenkomst beleg
gen, waarop aan de hand van de gedane
voorstellen getracht zal worden ee·n rege
ling te treffen, waardoor zo niet alles,
dan toch veel ten goede kan keren, vóór
dat er "slachtoffers" zijn gevallen. Boxtel
Vooruit beseft, daf de opgave, die men
zich gesteld heeft, zeer moeilijk is, doch
men heeft het volle vertrouwen, dat door
onderlinge samenwerking het culturele
leven in Boxtel vastere voet gegeven zal
kunnen worden. \Vij onderschrijven deze
mening ten volle, in de hoop dat elke
betrokken vereniging het belang van
Boxtel Vooruit's streven inziet en op
eigen plaats en in eigen kring haar uiter
ste best zal doen om het gelanceerde
plan een vaste, levensvatbare vorm te
geven.

mij wordt opgelegd door de dienst van
mijn voorgangers aan mijn op deze we
reld zo droevig verweesde volk".
Na de ineenstorting van de Hongaarse
staat door de expansie-politiek van het
Kremlin kwam bij velen - zoals vaak
in de geschiedenis van Hongarije - ik
goedgemeende gedachte op aan de mo
gelijkheid van dubbel spel. Slechts wei
nigen bemerkten, dat deze mogelijkheid
zich in dit izeval absoluut niet voordeed.
Een eventueel dubbel spel - dus een
zich gedeeltelijk onderwerpen aan de
bezettende macht - was nog te verkla
ren geweest, wanneer alleen de keuze
van een politieke stellingneming in het
geding was geweest. Doch met de poli
tiek, maar de morèle positie en het zede
lijk bestaan stonden in Hongarije op het
spel. Daarom was slechts de weg, welke
Kardinaal Mindszenty is gegaan, de
enige juiste.
Thans, na zoveel jaren, wordt dit steeds
duidelijker. Velen wilden destijds de
aartsbisschop van Praag, Mgr. Beran,
tegen de Kardinaal uitspelen, daar de
eerste bij de keuze van de communisten
leider Gottwald in zijn kathedraal het
,,Te Deum" had gezongen.
Thans zien wij echter glashelder uit de
lotgevallen van aartsbisschop Beran en
van de Hongaarse aartsbisschop Grösz,
die zelfs een "minnelijke schikking" met
de communisten heeft getroffen, dat
Kardinaal . Mindszenty' het gevaar toen
reeds voortijdig onderkende en zijn kud
de reeds in het begin heeft gewaar
schuwd.
Toen de terreur de mensen het vrije
woord ontnam, hield hij het voor zijn
plicht voor het forum van de ganse we
reld voorspreker te zijn van het Recht,
de Gerechtigheid en de Vrijheid. Hij
sprak als aartsbisschop van Esztergom
op grond van zijn in de geschiedenis
wortelende ·rechten namens de individu
ele bedreigingen, de gezinnen en zijn
door de tyran ter dood veroordeelde
land en volk. Namens hen de vreemde
onderdrukkers toeroepend :
,,Hindert en pijnigt de Hongaren niet!",
verkondigde hij de buitenwereld: ,,De
Hongaarse natie heeft ook het recht te
leven". Ofschoon men hem tot zwijgen
dwong, leert zijn kerker ons ook thans
nog ...... ver over de grenzen van Hon
garije uit ...... :
"Wanneer nog in het vaderland een

hart klopt,
dat bemint, gelooft en hoopt,
zal de verwoesting van de Kerk

vergeefs zijn, 
want God leeft in het binnenste 

der harten". 

• 



Wie was Jacob Roelandsz? 
LEZING VOOR HEEMKUNDIGE STUDIEKRING.
Op de j.l. Woensdag gehouden vergadering van de Boxtelse Heemkundige Studiekring heeft de heer Antóon van denBraak uit Esch een bijzonder interessante lezing gehouden over Jacob Roelandsz,de zoon van de tweede Boxtelse· dominee Thimottheus Roelandsz. De heer v.d. Braak, die - getuige het documentaire karakter van zijn lezing eenzeer diepgaande en tijdrovende studiegemaakt heeft over de figuur van dezeJacob Roelandsz, heeft zijn lezing nietzonder reden in het begin· van dit jaargehouden. Het is thans n.l. 300 jaar geleden (in de tijd van de onderdrukkingder katholieken), dat de dominee Thimottheus Roelandsz zich in onze plaats vestil:(de, tesamen met zijn echtgenote, dochter en zoon. Deze zoon nu, was inh�t katholieke Boxtel voor omganl,l;Svrienden aangewezen op Roomse lieden. De Voorzienigheid .Jàwilde, dat deze vrienden al dadelijk �en buitengewoongrote invloed kregen 1op -de 20-jarigedomineeszoon. Zó'n grote ·fn'l'loed zelfs, dat Jacob ging zoeken in katholieke boeken en bij de Clarissen meerderé malende Heilige Diensten'. bijwoonde. Het katholieke geloof sprak hem zo aan, dathij, na in contact gebracht te zijn meteen zekere Pater van Gerwen in DenBosch, zich spoedig volledig bekeerde(Mei 1654). Zodra de dominee - diemen onwet�nd had p;elaten - van deze bekering hoorde, werd het leven van de zogn Jacob er niet p;emakkelijker oo.Het werd op 'n gegeven moment zelfs zo erg, dat hij besloot naar België uitte wijken, waar hij zich, door bemiddeling .van Boxtelse vrienden, als Jhr. v.Vlierden en Jhr. Ravenschot, in Antwerpen kon vestigen, en wel in "het Meuleken". Het leed was hiermee niet geleden, want op velerlei manieren trachttedominee Roelandsz zijn zoon te bewegen naar Boxtel terug te keren en het"papisme" vaarwel te zeggen. Toen ditgoedschiks niet lukte, probeerde men hetkwaadschiks en dientengevolge nam Jacob Roelandsz in zijn intrek be Kanunnik van den Bosch te Antwerpen. Ofschooner voor de· domineeszoon toen een zeermoeilijke periode aanbrak, voelde hijtoch juist in deze jaren een priesterroeping in zich. Maar ook bij het gehoorgeven hiera3:n stuitte hij op moeilijkheden. Na aanvankelijk zciwel bij de Capucijnen <1,ls bij de Jesuïten geweigerd tezijn, kon hij in September 1656 toch zijn voorbereidende studies aanvangen. Op 26 September 1658 trad Jacob in de·Sociëteit van Jezus te Mechelen en in 

••••• 

i( Omdat het vorige week Donderdag50 jaar geleden was, dat in een gloednieuw trouwboekje met sierlijke krulle!l de namen Gerardus Heykants en Johanna Corsten geschreven werden, was hetin de Spoorstraat feest, feest met goudeninslag, de 78-jarige jubilaris en de 73-jarige jubilaresse ter ere. Men kent dat: eerst veel voorbereidend werk door hetbuurtcomité en dan de gróte dag. Op die grote dag het gebruikelijke programma: 's Morgens een H. Mis als goedeinzet, 's middags een drukke receptie, en's avonds bezoek van de koren en harmonieën met 't halve dorp aan de achter mastengroen en roosjes en feestlampjes verscholen 'deur. Zeker, men kent dat,maar men wordt toch telkens weer getroffen door de overgave waarmee mensen - ook nog in het jaar 1952 -uiting weten te geven àan hun gevoelensvan waardering, medeleven of wat ookmet een bijzondere gebeurtenis in hetleven van olaatsgenoten: * Het eerstewolkenvrachtje sneeuw is gevallen. Deeerste sneeuwbal is gegooid. De eersteruiten zijn aan diggelen op de grond gerinkeld. De eerste dreigende "politievinger" is geheven. En.. . . . .  ach ja, zogaat dat met de jeugd, als deze zich in volle onstuimigheid 9p het schoonstewintervermaak stort. -+c: Voor de ouderen gaat dat anders. Voor hen is desneeuw geen hemelbloem om vrolijk inte ravotten. Voor hen betekent het kóuen kolen, gladheid en ongelukjes, viezigheid en last, alsmaar last! Vooral alsdaarbij de vorst nog om de hoek komtkijken en de jongeren in de gelegenheidstelt in de waterrijke omgeving van Boxtel op het ijs de eerste baantjes te trekken. De ouderen rekenen dan met hogerekeningen en verminderde inkome�swegens vorstverlet, winkelslapte, enz. *fja, sneeuw en vorst hebben in delaatste dagen de werkloosheid - die toch al crisis-vormen had aangenomen -door het legertj_e "uitgevrorenen" nogeen schrijnender aanzien gegeven. DenkU zich eens in: meer dan duizend mensen de gehele dag bij moeder de vrouwnodeloos over de vloer! Gelukkig, dater de kans is om na de winterse grillenvan de natuur weer met-meer mankrachten dan voorheen aan de slag te gaav.Aan de slag om het aanzien der bouwnijverheid in 1952 te redden!?!-* Voorhen, die dat per sé willen weten: Het 450 jaar oude "Guld" uit Gemonde, datin de komende zomer zal zingen van"Gildebroeders maakt pleziere", is al sinds mensenheugenis gevestigd in caféSchellekens, ofwel in de "Kaatse Hoeve"te Gemonde. >f- Zo gauw we de winterse narigheid van ons af kgnnen zetten,komt de zorg voor de tuintjes, die deaanblik van onze nieuwe huizen moetverlustigen, aan de orde. Kort geledenheeft de Raad van onze gemeente besloten om te trachten het onderhoud in hàtiden- van de bewoners zelf te leggen.Dat zal velen ongetwijfeld aangenaamzijn. Laten ze dan ook eensgezind tonen,dat de tuintjes ook met eigen verzorgingeen sieraad voor de· gemeente kunnenzijn. Laten ze tonen, dat het particulierinitiatief niet lam gelegd behoeft te wcircten. _)f- Ta-ra-bom, ta-ra-bom, ta-rabom ! Als 't Carnaval is en iedereen 

Maart 1663 ontving hij de H. Priesterwijding. In al de jaren, die sinds de eerste maanden van zijn vestiging te Antwerpen verlopen waren, had hij geen contact meer gehad met zijrt familie, behoudens de brieven van zijn zuster, tlieéchter ook weinig bemoedigend warenvoor de bekeerling. Zélf onderhield hijeen levendig schriftelijk contact met zijnouders, hetgeen kon gebeuren dank zijvoerman Hendrik van Bokste!, die bijziih vrachtdienst ook getrouw deze postdienst verzorgde. Er volgde echter nimmer een antwoord - en men kan begrijpen hoe pijnlijk dit voor Jacob Roelandsz geweest is, ondanks het gerezen godsdienst-conflict. In Juni 1663 vertrok deze Boxtelse paterJesuit naar de missie in Brazilië, waarhij :z:ich als enige Europeaan geplaatstzag tussen Portugese priesters. Onder de meest moeilijke omstandigheden moesthij hier trachten de uitbreidinj van God'sKerk te bewerkstelligen en ofschoon hemdit bijzonder zwaar viel, deed hij hettoch met prijzenswaardige missie-ijver.Van 1672 tot 1676 werd Pater Roelandszeven "rust" gegund en wel door hemin de gelegenheid te stellen in Bahia zijnlàng onderbroken studies te voltooienen daar een tijdlang als econoom te fungeren. In 1676 werd hij wederom naarde binnenlanden, terug naar de onbeschaafde Tapuya's, gezonden. In 1680werd hij - nu als assistent-provinciaal- wéér teruggeroepen naar Bahia, maartoen de bisschop van San Tomas om• twee krachtige missionarissen verzocht,werd Pater Roelandsz in 1683 met nogeen Nederlandse pater voor de derdemaal ter daadwerkelijke missioneringciitgezohdeh. Bij de aankomst in hetnieuwe missiegebied werd Pater Roelandsz echter zo ernstig ziek, dat hijspoedig overleed. In 1683 kwam dus heteinde van dit wel zeer merkwaardiReleven van een Boxtels priester, die vanaf zijn jeugd tot aan zijn dood alle mogelijke "ontberingen" heeft moeten lijden, doch zich, getuige zijn krachtigelevenshouding, wonderbaarlijk geïnspireerd heeft gevoeld door 't dienaarschapvan God. Wij mogen het ·wel .als een ,grote ver:dienste aanmerken; dät dé heel-" v. d. Braak (naast de bekende letterkundigeAnton van Duinkerken, die aan de figuurvan Jacob Roelarias:z: ook verschillenderomanfragmenten wijdde) door grondigestudie een levensschets heeft weten temaken van een Boxtelaar, die zich in zijnleven waard getoond heeft, voort te blijven leven in de herinnering van katholiek Boxtel en in de annalen van de Boxtelse katholieke historie. 
enigszins "bijzonder" gaat doen, stekende leden van de Boxtelse Kajotters-drumband zich in frisse, nieuwe uniformen.Want niet alleeri voor 't oor maar ookvoor het oog moet 't een lust zijn, dit tambour-corps. Weet dat wel! * De wijsheid van de..,�ei;\c (van een der vele_moeilijke weken): ,,De wereld is een schouwburg, waárvoor- het leven grote drama's schrijft, maar waarvan de heldenrollen door ach zo kleine mensenworden gespeeld." (Wallis). 

Aardappelmoeheid 
BESMET VERKLAARDE GEBIEDEN. 
Het blijkt herhaaldelijk, dat betrokkenenniet voldoende op de hoogte zijn van deverplichtingen, die voortvloeien uit de,,Wet bestrijding aardappelmoeheid." Niemand mag anders aardappelen telendan met toepassing van een wisselbouwvan één op drie jaar. Dit wil zeggen, datelk jaar, bij afwisseling, slechts één derde gedeelte van de grond met aardappelen mag worden beteeld. Een en andergeldt evenzeer voor kleine telers (huistuinen, volkstuinen e.d.). Daarnaast zijn er gebieden, die besmetzijn verklaard, en waarop helemaal geen aardappelen mogen worden geteeld. Voor1952 zijn besmet verklaard: Huispercelen, gelegen aan de Maastrichtsestraat achter de huizen 37 toten met 47; Huispercelen, gelegen aan de Maastrichtsestraat achter de huizen 49 t. e. m. 59, Complex volkstuinen oostelijk van deKonijnshoolsedreef 1 Volkstuinen, gelegen aan Zandvliet, nabij de fabriek van Van Oerle 1 Huisperoelen, gelegen aàn de Nieuwstraat, achter de huizen genummerd 138t.e.m. 160, met inbegrip van de grondtussen de huisnummers 138 en 140 1 Volkstuinen, bouw- en braakland gelegen ten westen van de Konijnshoolsedreef (noordelijk gedeelte van perceelK 1704 ter d.iepte van 120 meter, gemeten vanaf de noordgrens) 1 Volkstuinen gelegen aan de Kasteellaan,tussen de inarechausseekazerne en dePrins Hend'rikstraat 1 Volkstuinen, gelegen achter de huisnwn- .mers 6 tot en met 14 aan de Van Salmstraat1 Volkstuinen, gele,ien achter de huisnwnmers 16 tot en met 32 aan de van Homstraat, tussen Zandvliet en de scheidinalangs huis Zandvliet 69. In de gebieden, die besmet zijn verklaard, is eveneens in alle gevallen verboden de teelt van tomaten en verdervan bloembolgewassen, boomkwekerijgewassen, koolplanten, koolraapplanten, stekbieten e.d. gewassen; de laatst genoemde gewassen (bloembolgewassenenz.) mogen op besmette gebieden welworden geteeld als zij niet bestemd zijn om als voortplantingsmateriaàl te worden gedistribueerd, hetgeen b.v. het geval is bij kwekers e.d. Nadere inlichtingen v_erstrekt men gaar. ne op de gemeente-secretarie, waar delijst der besmette gebieden, die ook hierboven alle zijn vermeld, ter inzage ligt.

Plaatselijk Niéuws 
BESTUDERING VAN BRABANTS VERKEERSPROBLEEM.
Ook Boxtel werkt mee �n oplossing. 
Het zai de meesten van onze lezers bekend zijn, dat N.O. Brabant sinds jarenmet een enorm verkeersprobleem worstelt. Welnu, aan dat probleem wordt,,gedokterd". Belanghebbende burgemeesters uit Noord-Oost Brabant hebben dehoofden bij elkaar gestoken en een werkcomité opgericht ter bestudering .vàndeze verkeersimpasse. In dit werk-comitéhebben zitting de burgemeesters , vanBoxtel, Boxmeer, Gennep, Mill, Uden enVeghel. Ofschoon nóch van de zijdevan de N.S. (die in 1950 het personenvervoer op dé liiri Boxtel-Gennep opeen dood spoor leidden) nóch van de zijde van de busondernemingen (die omfinanciële redenen weigerachtig staantegenover intensiveri!IJI. van 't busvervoer) een bemoedigende reactie op de vorming van dit actie-comité is losgékomen, heeft men het vraagstuk direct in al zijn geledingen aangepakt. Of hetpogen enig resultaat zal hebben, zal detoekomst ons eerst leren. Het is thans alleen maar van harte tehopen! 
ENVELOPPEN-ACTIE. 
Ten bate van instrumentenfonds van Boxtels Harmonie. Door het slechte weer van de laatstedagen werden de enveloppen in de buitenwijken nog niet opgehaald. Zodra hetweer het toelaat zal dit alsnog geschieden. In de kom der gemeente is het ophalen inmiddels geschied. Zij, die hetzakje om een of andere reden niet meehebben kunnen geven, b.v. door nietthuis zijn of nog niet gereed hebben, worden vriendelijk verzocht het gevulde zakje even in te leveren bij de Heer Willem Prick (in de brievenbus), die gaarne vcior doorzending zal zorg dragen. 
Agenda 

SPREEKUUR BURGEMEESTER. 
Maandag 4 Februari a.s. 10 -12 uur v.m.Donderdag 7 Febr. a.s. 10 -12 uur v.m.

E.H.B.O., BOXTEL. 
In een feestelijke bijeenkomst van de geslaagden van de eerste E.H.B.O.-cursus,Woensdagavond in de zaal van HotelRiche, werden door de Burgemeester dediploma's uitgerelkt. Hiermede is de opleiding van de eerste· E.H.B.O.-ers besloten. Een tweede cursus wordt nu gep'ropag�erd en dè aanmelding voor deelnameis opengesteld. Met het oog op de inschakeling vangediplomeerde E.H.B.O.-ers bij de op terichten · nationale verdedii,;:ingsdienst ishet wenselijk dat weer een behoorlijkegroep uit de burgerij zich aanmeldt vooropleiding voor de Eerste Hulp Bij Ongelukken. 
Men kan zich opgeven bij Mej. R. Doms,Parallelweg Noord 8; de Heer Willockx, Apotheker, Stationstraat en de HeerGemen, Stationstraat 14. 
GESLAAGD. 
Voor het candidaatsexamen "Scheikundig Ingenieur" slaagde aan de TechnischeHogeschool te Delft de heer L. van Almkerk, alhier. 
R.K. BOERINNENBOND. Zoals reeds eerder aangekondigd zalvoor de afdeling Boxtel op Donderdag7 Februari de studiemiddag voor jongeboerinnen worden gehouden in de zaalVoskeos: Heuvel, Tilburg. Vertrek gezamenlijk met de trein van12.42 uur. Direct na aankomst, om half twee, wordtde studiemiddag geopend met een Lof.Daarna zal door Rector Van Helderiworden behandeld het onderwerp "Dejonge boerin en haar ontspanning". Tot besluit wordt een declamatiewedstrijd gehouden. De onkosten bedragen 50 cent per persoon. 
K.A.J.-NIEUWS. 
A.s. Zaterdag 2 Februari zal de K.A.J.van Boxtel een "dropping" houden voorhaar lederi. De deelnemers worden opeen onbekende plaats, circa 5 km buitenBoxtel l!'ebi-acht vanwaar zij de terugreis te voet moeten afleggen. Het gaat 

er om wie het eerst· op zijn basis isteruggekeerd. Voor de winnaars· zullenenkele prijzen beschikbaar worden gesteld. Om te kunn1:11 deelnemen moetmen dit iaar 17 jaar worden of ouderzijn. Voor de jongeren zal in de loopvan Februari ook een deTRe)ijke c;lroppingworden gehouden. De deelnemers worden Zaterdagav�ndom 7.30 uur in de Kajuit verwacht. De ouders dienen er rekening mee tehouden dat de jongens misschien watlater thuis komèn. Het Bestuur der K.A.J.
MISSIE-THUISFRONT Liefhebbers van bridgen worden bij dezeherinnerd aan de door de Missie-Nàalkring te organiseren bridge-wedstrijd opZaterdagavond om half acht in dè foyërvan De Ark. 
Aanmelding voor deelname kan nog ge:schieden bij Mevr. Mertens, R�chterstraat 1, Mevr. v. Hout, Breukelsestraat 78 en Mej. A. v. d. Laar, Molenstraat 92.

LIEMPDE. FIL.MA VOND. Door de Paters Montfortanen zal :Viiidag 8 Februari een filmavond worden gep;even in het parochiehuis te "Liempde. Gedraaid zal worden de grote culturelègeluidsfilm "De kleine Theresia vanLisieux".· Met deze missiepropaganda wordt eenberoep gedaan op dé missieliefde van dë Liempdse bevolking, die, naar verwacht wordt, spontaan tot uiting zal komen in·een grote opkomst. Vermeld zij dat de voorstelling om 7 uurbegint. 

Zondagsd�enst der Artse� 
uitaluitend voor apoedgevallen. 

ZONDAQ 3 FEBRUARI 
Dokter G. C. Wentholt 

Stationstraat 815 Telefoon 878 

Denksport 

HORIZONTAAL: 1. rubber; 4. eenvoudig; 7. woonschip; 9. zang�oot;10. deel van een wiel; 11 .lidwoord; 13. berg op Kreta; 15. A_rabischopperhoofd; 17. Bloedverwante/ 19. Port. munt; 21; zangnoot; 22. herdersspel; 24. dierengeluid; 25. waterpeil; 27. gemeenschappelijke weide.;29. specerij<1-chtige plant; 30. telwoord; 32. spil; 33. vertegenwoordiger;34. bekende motorraces; 36. plaats in Gelderland; 38. deel van eenhuis; 39. volk. 
VERTICAAL: 1. kerkbewaarder; 2. rondhout; 3.· woudezel; 4-. kaartspel; 5. uitroep; 6. wijnglas; 8. wiel; 12. soort pruim; 14. deel van eerimotorfiets; 16. plaats in Duitsland; 18. gereedschap; 20. Woud; 23.neer; 26. ontroering; 28. platte steen; 29. plaats in Drente; 31. gelofte; 35. heen en terug; 37. deel van de bijbel. • • 

Oplossing vorige puzzle. 

HORIZONTAAL: 1. spe, 4. eva, 6. pan, 9. pose, 11. sire, 12. as, 13.morel, 16. M.S., 17. esp, 18. rak, 20. ent, 22. aga, 24. ale, 26. last,28. stal, 29. aroma, 30. gesp, 32. prei, 35. ink, 36. sta, 38. als, 39. Ido,41. rit, 43. de, 45. elite, 47. ma, 48. egel, 50. tree, 52, rap, 53. erg',54. eel. • 
VERTICAAL: 1. spatel, 2. pos, 3. es, 5. var, 6. pi, 7. arm, 8. nestel, 10.Ems, 11. sla, 14. opa, 15. era, 17. ets, 19. kat, 21. Namen, 23. groet, 25.lapel; 27. tap, 28. sap, 30. ginder, 31. ski, 33. rat, 34, Israël, 36. sol,37. àrt., 40. del, 42. iet, 44. ega, 46. Ier,.47. mee, 49. ep, 51. re. 

A D V ER T E N T I E S. 
Geven met grote vreugde ken- Te koop gevraagd: kinderstpe), nis van de geboorte van hun in goede staat. J. Timmermans, Te koop aangeboden z.g.a.n. wasfornuis met koperen binnenketel, inhoudende 13"0 liter. Prijs f 125, -, alsmede eenfornuiskachel. Bevragen: Molenstraat 19. 

Te koop: een voldragen vaars,t.b.c. vrij, en melklijsten terinzage. P. van Overbeek, EschA 112. zoon Langenberg 6. EDUARD T_e_k_o_o_p_:_k_a_lf_v_aa_r _s _ a_a_n_te-ll-in_ g_, die bij het H. Doopsel de t.b.c.-vrij. H. van den Oetelaar, namen ontving van Munsel 31. Eduardus, Antonius, Albertus,Theodorus P. L. Th. v. Rossum G. Th. J. v. Rossum-KupersBoxtel, 30 Januari 1952. ,,Haeskenhof" 

-Op 3 Februari -:s.-hopen jonze geliefde Ouders �Jac. Maas en Joh. Maas-v. Berkel hun 12½-jarig Huwelijksfeest te vieren. Hunne dankbarekinderen Lennisheuvel 26. 
Receptie van 12 tot 1 uur. 

Gevraagd: een flink zelfstandig Meisje, voor dag en nacht,goed kunnende werken en liefvoor kinderen. Werkster aanwezig. Adres te bevragen: Molenstraat 19. 
Te koop gevraagd: kleine nette woning in centrum Boxtel. Aanbieding nr. 110, Molenstraat 19. 

Te koop: Brabantse Kachelen een partij haverstro. C.van Vlokhoven, Kleinhoekje,_Liempde. 
Te koop een partij roggestro,geschikt als dekstro. Voorts: haverstro en kachel (kunstmoeder). F. v. d. Meyden, 

Te koop: een maalkalf bi] J.de Regt, Oirschotseweg 18. Te koop: een i.g.st.z. damesfiets. A. P. Peijnenburg,Roond 5. Te huur gevraagd in Boxtel,een flinke burgerwoning, liefst met tuin. Brieven onder nummer 67. 

Te koop: een stel paardetuig, zo goed als nieuw. H. Bekkers, Kleinderliempde 5. Wie wil zijn nette kleine woning in centrum ruilen tegen woning op nieuwe. gedeelteBoxtel. Brieven nr. 73, Molenstraat 19. Te koop: een hàlfvet varken. P. v. d. Boer, Eindhovenseweg 32. 
Gemeente Boxtel 

Openbare Houtverkoop. 
Burgemeester en Wethouders van Boxtel, bretl/;len ter openbare kennis, dat op 12 FEBRUARI 1952 te 14.00 uur, inHotel-Restaurant W. F. van Boxtel, Stationsplein 2 te-Boxtel,IN HET OPENBAAR BIJ OPBOD ZULLEN WORDEN VERKOCHT: 1 k-00p canadabomen (14 stuks), genummerd I, staande lanas perceel sectie C nr. 1207, nabij het z.g. woonwa�nkamp1 

Beschik per Maart over thansin aanbouw zijnde 5 kamerflatwoning met bad, gelegen AartsHertogenlaan, Den Bosch, wilruilen met middenstandswoning ·te Boxtel. 

N _ergena 12. 
Te koop: een zeug, 15 weken 1 
drachtig. L. Klompers, Eindhovenseweg 30. 

koop canadabomen (11 stuks), genummerd Il, staande op Munsel op de splits� van weg nr. 25 en 16, nabij de pan-den Munsel 25 (A Schoenmakers) en Munsel 26 (A. vanKasteren); 

Brieven Doornakkerlaan 59,Boxtel. 
Te huur of te koop gevraagd: winkel, of woonhuis geschiktvoor winkel. Brieven nr. 45,Molenstraat 19. • 
Te koop: lange zwarte lerenjas. H. Voets, Nieuwstraat 190.
Zo goed als nieuwe haardkachel te koop, wegens overcompleet. Te bevragen, DekenSpieringstraat 12. 
T � koop: een korte kar opijzer en een op luchtbanden,alles nieuw, en twee vierwie-.lige wagens op luchtbanden, maat 16. J. Janssen, Liempdseweg 16, Boxtel. 

FINANCIERING: 
AUTO'S MOTOREN EN 
MACHINES 
SOLl!XRIJWIELEN 

SCHUBERT-FRANK EN SIMONISZ 
Prins Hendrikstraat 64 
Boxtel Telefoon 673 

TE KOOP 

KLEINE WONING 

IN CENTRUM BOXTEL.Direct te aanvaarden. Bevragen bij: MAKELAAR C. ESHUISLeenhofiaan 6. 
C. ES·HUIS

BEEDIGO MAKELAAR 

EN TAXATEUR LEENHOFLAA'N 6 BOXTELALLE VERZEKERl'NG.EN

1 koop canadabomen (17 stuks), genummerd III, staande opNergena, voor perceel sectie I nr. 1542 (nabij Dankers) 1 1 koop canadabomen (8 stuks), genummerd IV, staande op 4e z.g. Kromme Wiel aan de Molenstraat; 5 kopen eiken, genummerd V tot en met IX, resp. groot 19inlandse eiken, 21 inlandse eiken, 20 inlandse eiken, 10inlandse eiken en 13 inlandse eiJcen, alle staande opNergena, voor de percelen sectie I nr. 1541, 1543 en 798,nabij Dankers 1 93. kopen pl.m. 50-jarïge grove dennen, �ende in -het z.g.Kinderbosch 1 1 5 kopen schaar,hout en bovenhollt der dennen, eveneensliggende in het z.g. Kinderbosoh. / De voorwaarden van de verkoping zullen vóór de verkoopworden bekend gemaakt. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar ten kantore van deDienst van Gemeentewerken, $?èmeentehuis Boxtel, op 7, 8
en 11 Februari 1952, tri de voormiddag van 10 - 12 uur. Des-- gevraagd zal een aanwij� ter plaátse worden stegeven opVrijdi!R 8 Februari 1952, te 14.00 uur precies, in het Kinderbosch. Burgemeester en Wethouders voornoemd Drs. M. 'A. M. v. HEL VOORT, Burgemeester.J. P. C. v. d. HOUT, Secretaris. 

, 

... 



SPORT-NIEUWS 
TAFELTENNIS. Advance heeft dit seizoen met verschillende moeilijkheden te kampen gehad. Door ziekte van R. Steinmann en 'n blessure van J. van Berkel, moest het eerste team zeven maal met twee invallers uitkomen, hetgeen tengevolge had, dat al deze wedstrijden verloren· wèrd': J.1. Zondag echter speelde Advance weer op oude sterl<te, en won verdiend met 6-4 van M.T.T.C. (1 uit Maastrieht; ook speelden zij 5-5 gelijk tegen MTTC 2 Hierdo0r behaalde Advance de eerste drie winstpunten. 

Te koop een nieuw 
Woonhuis met tuin.tje 

Boerenleenbank
Alle ingeleverde Spaar• bankb o e kjes kunnen wederom worden afge• 

Katholieke Volkspa·rttj ,R.K.S.V. ,.BOXTEL". 
Programma voor Zon� 3 'Febr. a.s.: Boxtel 2-Wilhelmina 3 Boxtel 3-V'.O,W', 3 Boxtel 4-R!h0de 3. 

2,30 uur 12 uur 12 uur 

te Boxtel, in onmiddellijke nabijheid van de Markt. Verhuurd voor f 338,- per jaar. Te bevtlagen bij haald.
Afdeling, Boxtel 

; Alle leden van bovengenoemde afdeling ' worden uitgenodigd tot een M. v. ALEBEEKSchijndelseweg A 41 cSt. Michiels Gestel
NYLONS! Deze week een zeer fijne Belang,ijke algemene Ledenvergadering 

NYLON DAMESKOUS op Maandag 4 Februari a.s. Als het weer meewerkt; worden er a.s. Zondag in het St. Plndus-Sportpark drie thuiswedstrijden gespeeld en· wel door het tweede, derde en vierde elftal. Aangezien Boxtel 1 vrijaf heeft, kan a.s. Zondag alle aandacllt gericht wor:den, op· de prestaties van de l11gere elftallen, die· we trouwens wel in staat achten om het publiek met eni� voetbalverrassingen te verblijden . 
R. Steinmann was bijzonder goed in vorm, en won al zijn partijen, terwijl J. v. Berkel• ook zeer goed speeläe en 4 partijen, won. W. van Roosmalen, welke voorliet eerst in deze zware klasse uitkomt, •gaf wel uitstekend partih doch slaagdeer niet in een partij te winnem

voor slechts 4. 25 

Algemene Y!r(�tlering· 'Schoen�,;!�s�!�!rwaren
V, van ke . , BREUK El'. SESTRAAT 83

eeverze eral'lg op Din11dag 5 Februar i  Met uwdes namiddags om half vier NAAR pijnlijke voeten 

m het Verenigingsgebouw, Burgakker. Spreker: de Heer N. Schüurmans, wet• houder van 's•Hertogenbosch, over het onderwerp "Onze politieke plicht". Voor de agenda wordt verwezc;.n naar 'n beribht elders in dit blad. • 
Alg. ledenvergadering op komst. Op Zaterdag 16, Februari' zal' in !let cluö• huis een algemene ledenvergaderim; r worden gehoudeh, waarop o.a. de reglementsvaststelling: de bestuursverkiezing en de aanvulling van de Technische Commissie aan de orde. zal worden gesteld. Nadere bijzonderlt'eden volgen nog; de leden worden ver.zocht deze datum vrij te houden. 
R.K.S.V. ,.O.D.C'' O.D.C. 1-Concorcia S.V.D. half 3O.D.C. III-V.O.'W. 12 uur· D.V.C. 11-O:I�':C. IV 12 uur 
O.D.C.-Junioren1Zaterdag 3 uur: O.D.C. 9LB.V.V. 11'O.D.C. 10-Deuteren 3O.S.C. 5-OD:C. 12Schijndel 9.L...O.D.C. 13Zondag 12 uur: O.JC. 5-0.D:C. 5O.D.C. 7-Zwaluw 8Wilhelmina 10-O.D.C. 8 ..

Tijdelijk� 

Advance is nu de hekkensluitet in deze afdeling en de spelers zullen in de resterende 2 wedstrijden hun uiterste best moeten doen; om· aan het degradatiege\7aar te ontsnapoen. 
-o-Voor a.s. Zondag is de wedstrijd P.SV. I -Advance I vastgesteld. P.S.V. heeft momenteel de leiding in deze afdeling. -o-.ATPENTIE: Binnenkort worden de Boxtelse kampioenschappen gehouden. De deelnemers hieraan worden verzocht, zich spoedig op te geven. Het inschrijfgeld bedraagt f 0,50 per klasse. 

Missie Thuisfront Voor de Ui-sulinenmissie werd opgehaald: Bij de begrafenis van H. Ossen blok f 3,28 Bii de uitvaart van Maria de Bie f 3,60 
Opgehaald op de Gouden Bruiloft van Heykants-Corsten voor de Missienaaikrma "Miad" f 2,46. 

in het Vercniglni:sgcbouw op 
Jo V Gr1·nsven-v Summerende Burgakker (na de ver,, • , gadering van de Paarden, MARKT 15 verzekering.) Medisch Gedipl. Voe1,erzorgster Het Bestuur. Ook aan hui• tr. ontbieden

Wij gaan door met onze 
CORONA.SIGAREN van 20 cent vo'or 12'cent te verkopen. Per kist f 6,00 Verders: LA PAZ RITMEESTER DERK DE VRIES HOFNAR Wll:l:EM Il enz. Tahakspijpen,Sigarenknippers ; i Tabaksdozen eli ,:z:akken,. Aanstekers, en in Kokers hebben wij een grote sortering 
Bert v. d. Braa-k Baroniestr. 73: Tel. 450 

. . \ 
STRAALT' u\�. � 

. WINTERKWAALJjh 
WEG MEJ.: ' 

♦ PHIUPS
1nfraphil

, DE IDEALE 
INFRARÖOb-StRALER 

GENEEST: 
GRIEP 

VERKOUDHEID 

, Wij handhaven de oude prijs y: • WINTERHANDEN
'WiNTERVOETEN
' SPIERKRAMP

chemisch reinigen JAPONNEN 

M Fijne zure Haring 8 cent los en in 't glas. Blanke geweekte Stokvia per kilo f• 1125 enz. enz. 
C VERSTUIKINGEN

RHEUMATIEK 
SPlr 

HET BESTUUR. 

Krij;gt U 
voor minder dan één g1ddn een huishoudpakket bestaande uit: 1 boekje prima naainaalden veiligheidsspelden drukkers 1 kaartje priina elastiek 1 klosje wit of zwart l zakkam [ machinegaren 
I' brief spel3en 
r dozijn linnen- knbpen'1 vingerhoed 
Te samen voor 98 cl. 't Is weer IN DEN OOIEVAAR, 

• VOS, Statlonatraat 44, Telefoon 517vanaf-� voor f 2·�25 
• Wij hand_haven onze tweedaagse vleesreclame!

JICHT 
ISCHIAS 

'A - �u.d.8oomm.l 
lifî Zwitsersche - ASSI R. lappen f 1,70 per 500 gram

�� TELEFOON 2973 . EINDHOVEN Zult f 1,00 per kilogram

OepAt: v. d. Velden, Stationatraat 11, Bo:i<tel J Fa. Jan van Lievenoogen ✓ FELLENOORD 2 - TEL. 372 • BOXTEL
•••••••••••••••••••••••• 

■ ·- ■ 
■ 4 VOORNAME PUNTEN!.,. • 
■ ■ 
■ voor het kopen van Corsetten en Behafs, ■ 
■ • 
■ • Een vertrouwd adres met ruim 40-jarige ervaring. ■ • De bekendste merken als: Princess, Twilfit, Maxis, Sporty, Keep-up, Lastlna.,■ • Prettige vakkundige bediening door geschoold personeel. ■ 
■ � Aparte Paskamer. ■ 
■ ---------------� • 
■ F .. J..,WITTEYEEN - RECHTERSTAAT18 ■
• BOXTEL. • 

• ---------------� ■ 
• 

.. Z.I.ET ONZE SPECl'ALI: ETALAGE. .. ■ 
•••••••••••••••••••••••••• 

Voor goed uitgev,0erde reparatie aan uw 
Horloge,. Wekk er of Klok naar 
F. P. v. Langen, Stationstr 62, Tel584Allee onder garantie en in 1 week klaar. 

De R.K. Fatirieksarbeidersbo.nd AFD. BOXTEL 1•ft voor haar leden, K.A.B.,leden en hun buis• g1Dotea een ton·eelavond in de zaal van de Ark, op· Vrijdag 8 Februari·om 8 uur. Het toneelgezelschap "St. Tr:udo" uit Eindhoven zal dan opvoeren het toneelspel in drie bedrijven 
Als de.kin-deren maar eens groot zijn van K-,. Spierlnga. Regie: W. v. Geffen. Entréet'60 et per persoon plus plaatsbespreken. Kaartverkoop op Zonda,i 3·Februari van ll"-1 uur aan dk zaal van de Ark en op de dag der uit, voering. Zaal open half acht. Dit toneelapel wordt maar eenmaal op�voerd, dus voorzietu tijdig·van plaatsen om telerurstelling te voorkomen. Het,A"fd.•Bestuur. 

Waarom zwi·jgt U? bij elke vergadering, conferentie of feeatc• lijke gelegenheid? 
Durft U niet? Wij staan er met onze naam borg voor, dat ook U binnen 3 maanden, vrli vàn angst en zenuwen, in elke omatan4ligbeid kunt spreken. Komt U op 
Maandag 4 Februari a.s. eens luisteren naar onze· Gratis· Proeffès, die wij· zullen geven des avonds om 8 uur in Hotel Belëkers, Stationsplein, Boxtel. 

S'iho..-C.lub, Breda Ginnekenwew 298.- Telefoon 6056, Breda 

Ho.tel RICHE eoxTEL

A.s� ZAlERD,AG- 2 Februari
geleg•nh.eid tot1 D AN S E N
t.g.v. de verjaardag van H.K.H. Prinses Beatrix
Orkest onder leiding van de trompettist Jan Merkelbach. Entré"e( f. 1,50 . per per-soon, 

Maak, deze..-avond, wij 
voor een gezellige dansavond. Iedere Dinsdag- en Vrijdagavond kwart over acht TELEVISIE. 

.. 

-

�TATION&TDQT-'3 

�*� 

ZO SPAART lt BtJ DE SPAR J-

Direct In het nieuwe jaar Is zij Spar- klant geworden. En nu reeds brengtzij vier volle zegel boekjes. Dus krijgt zij direct vier gulden terug. Zo kunt U óók sparen bij de Spar. 100/0 Spaart U op het meeste, dat U dagelijks nodig heeft. 
Vergeet nooit 1 Op elk pakje Koffie ruim 20 et. voordeel Op elk pakje Thee 8 et. voordeel Op elk pakje Margarine ruim 5 et. voordeel (25-40 et. •-rd-1 per w_.) 

ENKELE VAN DE TALLOZESPAR-VOORDELEN1• pakje PudcUn8" 100·, ••••... 1:9. et.gr. Tutti frutU. 30: P<>t Pindakaas; . .  ::·:· �05,:_Of�k-gr. Chocolade vlokken.orrels 1 Ontbljtk�-� •••••••••• 25;ct.1 grote doos ����� •• 9�! et.100 r • ""'et.1 g • gevuJde Wfen_era 30,ct.00 gr. Vanmeaprtts ... lOct:
, Hierbij ,, Spar.zegeJa dat fa 87 et. VOOrdeeJ 

dus 100;0 

voordeel op wat U' 

dagelijks" 

nodig heeft 

Ook op elk artikel 
afzonderlijk 

100/ó voordeel. 

.. 

. .. 
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,., 

' 

• 
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GRATIS 
een stevige KAATSBAL 
bij elke 2 stukken fijne TOi LET
ZEEP van 32 1/2 cent per stuk 

Vanille Caramels 
200 gram voor 3 7 cent 

NIEUW! 
Kasteel-Koffie per pak van 260 
gram 204 cent met 10 torens 
voor fraaie geschenken. 
Keur-Koffie per pak van 250 gr. 

1 85 - 1 7 6 - 1 68 et. 

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

* 
* * 

Firma J. P. Tielen 

STATIONSTRAAT 28 • BOXTEL 

* Op het gebie d van DRUKWERK 
maken wij alles: familiedrukwerk, 

handels::: en reclamedrukwerk, 
boeken, couranten, tijdschriften, enz. 

* Wij B I N D E N a Il e s: kerk::: en
gebedenboeken, tijdschriften, lees::: en
studieboeken, enz. in alle mogelijke
uitvoering.

* In onze Ka ntoorboekhandel

vindt U een uitgebreide sortering
op het gebied van kantoor::: en
schoolbenodigdheden in de allerbeste
kwaliteit en aan de laagste prijzen.

IJl 

,.,,ot �-� 

GNEET

KAN ER 

TEGEN 

'n "Magneet" is daacom de ideale fiets 
voor ons Hollandse: weertje. U kunt 
met uw "Magneet" door weer en wind 
rijden en hem desnoods buiten laten staan. 
Er komt geen roestplekje op, dank zij 
het nieuwste Amerikaanse verchroom- en 
laksysteem. 
Komt u bij van Boxtel de "Magneet" 
eens bekijken en .... koop er een. 
Zo'n onverwoestbare, roestvrije "Magneet" 
is een bezit voor vele jaren. 

Ook voor uw roestvrije "MAGNEET" naar 
VAN BOXTEL! 

DE BETALING MAKEN WIJ MET U IN ORDE 

N.V. HANDELMIJ

VAN BOXTEL 
CLARISSENSTRAAT 3, BOXTEL, TEL 479 

,,BRIEVEN ONDER NUM
MER" dienen te worden af
gehaald bij de Administratie 
van Brabants Centrum, 

Molenstraat 19. 

WASSER IJ 
" BLANC A" 

behandelt NA TW AS à 30 et. per kilo 
ALLEEN op Maandag. 

Minimum 6 kg. of f 1,80. Contante betaling. 

Zowel aan de witte als aan de bonte 
goederen wordt zorg besteed. 

BRENGEN aan de fabriek Maandag vóór 10 uur. 

AFHALEN aan de fabriek Maandag van 4 tot 5 uur. 

juist iets voor 
Mantel, apane (2nwiedessios. 
marco �Stlm 44 

/89.75 

deze lijd: 

J2pon , kamgaren eff'cct 
in grijs.rood en grijs.blauw. 
maten 38 tlm 46 

126.75 

Bij iedere gulden die U bij onsbesteedt, ontvangt U een zegelter waarde van 1 punt.

ar deze punten! 

50 zegels, bij ons ingeleverd,geven recht op gratis aankooo 
van1mud arelcokes 

TO zegels, geven recht op

1 mud eierkol��

100 zegels, geven recht op
1 mud anthraciet

WITTEVEEN 

GELUKKIG 
de goede 
oude tijd 

terug! 
• 

IS 

* 

de koffie uil 
de hele dag 

k f''-e in de 
• f weer 

d de o J' 

D G,uyfer ruis 
Je hele ag 

·nkel naar
Bij sil:' s . . 

. ,naall �;
e

de he le dag dG,::tei s kof fi_e 
de geur/ we 

E . weer De 
d 000,deltg

,nolens 

·f·ft· Gelukkig T r IE z;o bijzon er 

oerse ko e. . maar wilt I n 
l als 1e 

z;ooee 
10 0/o korting. 

door Uw gulden is 

verblijdend 
veel waard bij koffie 

Eindhoven 
Rechtestraat 50 

Amsterdam 
Kalverstraat 45-47 6IOUI 

ROODMERK . p. 250 gr. f 2.04 

BLAUWMERK . p. 250 gr. f 1.96 

ORANJEMERK . p. 250 gr. f 1.86 

Coffeïne-vrije koffie p. pak f 2.50 

1 

1 1 ~A~ 
1 
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P,caJant' s Centcum 

Stormloop op Katholicisme 
in Zuid::Amerika 

ONRUSTBARENDE VERZWAKKING 
VAN GELOOF. 

De laatste tijd zijn opnieuw honderd 
Protestantse zendelingen uit de Verenig
de Staten naar Peru gezonden teneinde 
de Katholieken van dit land tot het Pro
testantisme te bekeren. Hierdoor is het 
aantal zendelingen, dat in Zuid-Amerika 
en Afrika werkt, tot 7500 gestegen. 
Het Vaticaanse persagentschap A. F. 
noemt de actie der Amerikaanse Protes-· 
tanten in Zuid-Amerika "een kolossale 
krachtsinspanning om te penetreren en 
te overwinnen. De oogst is tot nu toe 
gering, maar het Protestantisme heeft de 
grondslagen gelegd voor een actie, die 
vroeg of laat haar vruchten zal afwer
pen". 
Op de bodem van groot verval in deze 
staten bedreigen behalve het Protestan
tisme nog drie andere vijanden de Ka
tholieke Kerk: het communisme, het spi
ritisme (dat vooral in Brazilië wijd en 
zijd verbreid is) en de vrijmetselarij on
der de leidende persoonlijkheden. 

IS DE KERK MACHTELOOS ? 
Temidden van de enorme verslapping 
van het geloof staat de Kerk in bijna alle 
landen van Zuid-Amerika voor een wel
haast hopeloze situatie. De voornaamste 
reden daarvan is, dat er een uitzonder
lijk gebrek aan priesters bestaat. Op een 
bevolking van 154.000.000, die voor bijna 
90 % Katholiek is, telt men slechts 
25.000 priesters. Dat wil globaal zeggen: 
een priester op 6 tot 7 duizend personen. 
Zuid-Amerika met 35 % van alle Katho
lieken ter wereld, beschikt slechts over 
7 % der priesters. Maar deze cijfers zijn 
nog geflatteerd, als men bedenkt, dat 
vele geestelijken aan de gewone paro
chiële zielzorg onttrokken worden. In 
Uruguay b.v., dat relatief het· grootst 
aantal priesters telt, ziet de bevolking 
van sommige streken in g_een vijf jaar een 
herder. 
Ook de opvoeding in de !bere-Ameri
kaanse landen laat veel te wensen over. 
Bijna de helft der bevolking, waaronder 
19.000.000 kinderen is analphabeet. Het 
gedeelte der jeugd, dat de scholen be
zoekt, wordt merendeels op de laicisti
sche staatsscholen onderwezen. Al mag 
dan op deze staatsscholen dikwijls gods
dienstonderwijs worden gegeven, meest
al ontbreken daarvoor de leerkrachten. 

HUWELIJKSLEVEN EEN FARCE 
Er zijn sommige landen in Zuid-Amerika, 
waar de echtscheiding wettelijk is gesanc-

tioneerd. Daar nu leidt zij tot een waar
lijk desastreuze ontbinding van het ge
zinsleven. Maar nog ernstiger is de 
situatie in die· landen, waar de echtschei
ding niet wordt erkenci Daar leeft men 
maar in vrije liefde en concubinaat, zon
der zich zelfs maar ooit om de Godde
lijke Wetten of de natuurwetten in dit 
opzicht te bekommeren. Wie wat beter 
gesitueerd is en althans de schijn hoog 
wil houden, laat zich in het buitenland 
scheiden. Met dit alles gaat een uitzon
derlijk misbruik van bioscoop, dans en 
alcohol gepaard. 

REACTIE OP KOMST. 

De hiërarchie in deze landen tracht alle 
krachten tè mobiliseren om de teruggang 
• een halt toe te roepen. Vooreerst wordt
alles in het werk gesteld om priesters
naar Zuid-Amerika te trekken. Uit Ne
derland werken daar reeds verschillende
Congregaties. En de Vrouwen van Naza
reth zijn er haar eerste sociale arbeid be
gonnen. Het aantrekken van meer pries
ters zal veel tijd vergen, alhoewel elke
vertraging voor de Kerk fataal is. De
tien Katholieke universiteiten met meer
dan 10.000 studenten en de 7800 colle
ges en scholen zullen hopelijk binnen
korte tijd nieuwe krachten leveren om de
opkomende Katholieke Actie te steunen.
Er begint iets te groeien op het gebied
der Katholieke arbeidersbeweging en op
het gebied van een Katholiek georiën
teerde politiek, maar de pers in Zuid
Amerika is wars van iedere Katholieke
beïnvloeding.

Weetjes uit 1951 
- In het Noord-Oosten van Perzië wer
den in 1951 beenderen opgegraven van
een drietal mensen uit het Stenen Tijd
perk die ongeveer 75.000 jaar geleden (!)
door het neerstorten van een overhel
lend rotsblok om het leven kwamen. Vol
gens de geleerden heeft men hier te
doen met de oudste menselijke resten
die er tot nu toe zijn gevonden.
- In Irak legden archaeologen bij opgra
vingen de fundamenten bloot van een 
dorp, Jarmo geheten, dat circa 7000 jaar 
oud moet zijn en het oudste is dat ooit 
ontdekt werd .Bij het vaststellen van de 
periode, waaruit bepaalde plantaardige 
en dierlijke resten stammen, bepalen de 
onderzoekers tegenwaardig de desinte-

gratie van radio-actieve koolstof. Deze 
nieuwe methode heeft 'reeds verbluffende 
resultaten opgeleverd. 
- In de Poolzee en de Stille Oceaan
ontdekten geleerden onderzeese bergen
waarvan sommige niet minder dan 3300
meter hoog waren terwijl een Deense
expeditie in de Philippijnen-trog op bij
na tien kilometer onder water nog leven
de organismen aantrof.
- Een aantal Franse onderzoekers brak
alle wereldrecords door meer dan 450 
meter af te dalen in een onlangs ont
dekte grot in de Pyreneeën. Op de bo
dem van de grot trof men een enorme 
hal aan die gemakkelijk twee kathedra
len zou kunnen bevatten. 
- De ontdekking van de "Laan der
Sfinxen" nabij Luxor- op de Oostelijke
oever van de Nijl heeft de archaeologen
versterkt in het geloof dat zij binnen
kort de grafkamer zullen vinden van
Koningin Cleopatra, de minnares van
Caesar en Marcus Antonius, die na de
dood van de laatste in het jaar 30 voor
Christus zelfmoord pleegde.

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

4de Zondag na Driekoningen, 
3 Februari 1952. 

De HH. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
Vandaag de feestdag van H. Blasius. 
Vóór en na de HH. Missen zal de Bla
siuszegen gegeven worden op alle drie 
de Communiebanken. 
Half 7 gel. jrgt. voor Hendrik Verberne; 
kwart voor 8 gel. H. Mis voor Gerardus 
v. d. Broek-Denijs; z.a, gel. H. Mis voor
Constant v. d. Broek v.w. vrouw en kin
deren; 9 uur gel. H. Mis voor Theodora
Siemerink-den Doop v.w. de kleinkin
deren; z.a. gel. H. Mis voor Franciscus
Janssen; half 11 de Hoogmis gef. gez.
jrgt. voor Henricus v. d. Eerden.
Na de Hoogmis zal de H. Bloeddoek ter
verering worden uitgesteld in de Bloed
kapel.

Avonturen van BIM 

GEEN DRAAGSTOEL MAAR 
DRAAGAUTO. 

Op zekere dag zijn Bim en Bam wat aan 
het rondrijden in hun auto'tje, zo maar 
voor hun plezier. Op een gegeven mo
ment ontmoeten ze de koning. Hij zit in 
een grote leunstoel, welke door vier 

negers· wordt gedragen. Bim en Bam 
wensen de koning netjes ,,_goede mid
dag"., De koning wijst op hun auto'tje 
en zegt: ,,Dat vervoermiddel is toch veel 
beter dan mijn oude draagstoel. Kan ik 
het van jullie kopen? ,,Zeker majesteit", 
zeggen Bim en Bam eerbiedig, ,,zoals 
Uwe majesteit het wenst". De koning 

De propagandisten v. d. Congregatie 
worden verzocht het blaadje "Ave 
Maria" af te halen in de Sacristie. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Maandagavond om half 8 Maria-Con
gregatie. 
Woensdagavond om 8 uur Godsdienst
cursus voor 18-jarigen. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro-
zenhoedje. . 
Zaterdag gelegenheid om te biechten 
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Na Zondag Septuagesima d.i. Zondag 
a.s. begint de voorbereiding van de
Plechtige H. Communie op Maandag en
Woensdag voor de jongens op de Burg
akker om half 9 en Dinsdag en Donder
dag voor de meisjes op Duinendaal.
Dopen iedere da� van half 3 tot 3 uur.
MAANDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. v. 
Wilhelmus v. d. Pas; z.a. gel. H. Mis 
voor Hendrina v. d. Loo-v. Oorschot; 
half 8 gel. jrgt. voor Antonius Voets; 
half 9 gel. mndst. voor Constant v. d. 
Broek. 

en BAM 

betaalt hen onmiddellijk en stapt dan in 
de auto. Inplaats van in het auto'tje naar 
huis te rijden, nemen de vier negers het 
op hun schouders en zo wordt de ko
ning - trots op zijn nieuwe bezit -
toch naar. huis gedragen. Bim en Bam 
staren de koninklijke stoet verbaasd na ... 



Hedenavond om half 8 Maria-Congre
îatLe. 
DINSDAG: kwart voor 7 gez. mnd'st. 
voor Hendricus v. d. Meerendonk; z.a. 
gel. mndst. voor Hendrina v. d. Loo
van Oorschot; half 8 gel. H. Mis voor 
Christina Antonia Olieslagers; half 9 
gez. mndst. voor Hendrica v. d. Ven
v. d. Ven; z.a. gel. H. Mis voor Marinus 
v. d. Sanden.
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. mndst.
voor Antonetta Schutirmaris; half 8 gef..
gel. jrgt. voor de Fam, Petrus v. Erp-v.
Rumund; half 9· gel. mndst. voor Anna
Maria v. d. Heyden-Verhoeven; z.a. gel.
H. Mis voor Francina v. d. Laar-van
Liempd v.w. de Processie naar Haeken
dover. 
Hedenavond om 8 uur godsdienstcursus 
voor 18-jarigen. • 
DONDERDAG: kwart v. 7 gel. mndst. 
voor Jacobus de Pijper; half 8 gef. gel. 
jrgt. voor de Fam. van Petrus v. Erp-v. 
Rumund; z.a. gel. mndst. voor Wilhel
mina van Schijndel-v. Ravesteyn; half 9 
gel. jrgt. voor Adrianus v. d. Oetelaar
v. d. Steen; z.a. gel. H. Mis voor Hen
drica v. d. Ven-v. d. Ven. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG: kwart voor 7 gel. mnd.st. v. 
Wilhelmus v. d. Meyden; z.a. gel. H. 
Mis voor Adrianus van Weert; half 8 
gel. H. Mis voor overleden ouders; half 
9 gez. mndst. voor Embertus Crols; z.a. 
gel. H. Mis uit dankbaarheid. 
ZATERDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Hendrica v. Laarhoven; half 8 gef. 
gel. jrgt. voor de Fam. van Petrus v. 
Erp-v.Rumund; z.a. gel. H. Mis voor 
bizondere intentie; half 9 gez. mndst. 
voor Johanna Maria v. Boxtel; z.a. gel. 
H. Mis voor Francina v. d. Laar-van
Liempd.
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Johannes Bergman 
uit deze parochie en Sybilla Maria Cor
nelia Fleuren uit Arnhem; Petrus Theo
dorus Hoenselaars geb, in deze parochie 
en won. par. H. Hart en Engelina v. d. 
Besselaar geb. en won. in deze parochie; 
Johannes Cornelis Zwiers geb. en won. 
te Mepnel en Maria Everdina Theresia 
Schalkx- geb. en won. in deze parochie, 
waarvan heden de 2de afkondiging ge
schiedt. 
Petrus Smits uit deze parochie en Ger
dina Nunen uit de parochie van het H. 
Hart, waarvan heden de 3de afkondi
ging geschiedt. 
De gelovigen worden verzocht, de hun 
bekende huwelijksbeletselen, waarin niet 
is gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
pastoor bekend te ma,ken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

4e Zondag na \Driekoningen. 
3 Februari 195'.l, 

De eerste schaal "de stuivers-schaal" 
gaat voor de kerk; de tweede gaat voor 
de Bijzondere Noden. 

Vandaag is het ook de feestdag van de 
H. Blasius; sedert onheuglijke tijden als
patroon tegen keelziekten vereerd en
aangeroepen. Er is gelegenheid de Bla
siuszegen ·te ontvangen.
De Hoogmis is vandaag met volkszang.
Vanavond is het om 7 uur Lof met
met rozenhoedje voor onze parochianen
in het buitenland en voor de vrede.
Vrijdag - des avonds om acht uur H.
Familie voor Mannen in de Wijk-kapel
de "Burcht."
In veicband met de Radio-uitzending van
de Hoogmis a.s. Zondag vanuit onze
parochiekerk brengen wij het volgende
onder uwe aandacht.
De 4e H. ·Mis is op die dag niet om
kwart OVER negen, maar om NEGEN
uur.
De Hoogmis begint om TIEN UUR. De
gelovigen worden echter vriendelijk ver
zocht om VIJF vóor TIEN in de kerk
aanwezig te zijn. Wij verwachten dat
vele· parochianen deze Hoogmis zullen
meevieren.
Tenslotte mogen wij U nog eens bijzon
der aanbevelen de collecte voor de H.
Hart-stichting, voor onze arme mede
parochianen. Deze collecte wordt elke
Zondag voor en na de H.H. Diensten
aan de kerkdeur gehouden.
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. tot 

bijzondere intentie; 7 uur 1. d. voor over
leden moeder; 8 uur 1. d. voor Hubertha
Bontje Verdegaal v..w. de buurt; kwart
over 9 1. d. voor Wilhelmus v. Eijndho
ven Kruijssen v.w. de buurt; half 11
Hoogmis voor Johanna Swinkels-Nou
wens v.w. de buurt.
In de Wijk-kapel de "Burcht": kwart
over 7 1. d. geestelijk en tijdelijk wel
zijn der parochianen; half 9 1. d. uit
dankbaarheid (L); kwart voor 10 1. d.
uit dankbaarheid.
MAANDAG: 7 uur gef. 1. j. voor de
Zeer Eerw. Heer Antonius de Kort, zijn
ouders, broer en zuster; kwart voor 8
1. d. voor Christiaan Romson; zijaltaar
1. d. voor Eduard van Helmond; half 9
1. j. voor Franciscus Veroude.
DINSDAG: 7 uur 1. d. voor Johanna
Maria v. Zeeland-Boeren; kwart voor 8
1. j. voor Adrianus Potters, Johanna
Kemps z.e. en Dina de dochter; zijaltaar
1. d. voor Engelbertha v. d. Schoot-Spij
kerboer par. St. Theresia over!.; half 9
1. j. voor Henrica Steenbakkers.
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor Willem
v. d. Louw en Maria v. Schijndel z.e.;
kwart voor 8 1. d. voor Petronella v.
Oers; half 9 1. d. voor Theodorus v. d.
Steen en Petronella Boons; half 8 Wijk
Kapel: 1. mndst. voor Anna Cornelia v.
Wijk-Thijssen.
DONDERDAG: 7 uur gef. 1. j. voor de
Zeer Eerw. Heer Antonius de Kort,
ouders, broer en zuster; kwart voor 8
1. j. voor Jan Cornelis de Bie; zijaltaar
1. d. v9or Maria Sars van Eijndhoven;
half 9 1. d. voor Wilhelmus v. Eijndho
ven J\ruijssen; half to gezongen H uwe
lijksmis.

VRIJDAG: 7 uur 1. d. voor Wilhelm en 
Oda v. Eupen; kwart voor 8 1. j. voor 
Francyna de Bie-Pijnenburg; zijaltaar 1. 
mndst. voor Woutherus v. Weert Kars
semakers; half 9 1. d. voor Gerdina van 
Bèljouw en Corn. v. Beljouw-v. Kas
teren. 
ZATERDAG: 7 uur 1. d. voor Andreas 
v. d. Staak, Theodora z. e. en Gerardus
de zoon; kwart voor 8 1. d. voor Johan
Hermes en Rosalia Schüller z. e.; zijalt.
L. d. voor Waltherus Johannes v. Tuijn;
half 9 pl. gef. gez. jrgt. voor Elisabeth 
v. Haeren-Spierings.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
4e Zondag na Driekoningen. 
3 Februari 195'.l. 

ZONDAG: half 8. H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Wil
helmus Verhoeven. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
hsvr. van Wilh. Verhoeven. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Helena 
Verhoeven. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Marinu.s 
Schellekens. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Adria
nus Schellekens en Cornelia de hsvr. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Petrus van 
Eindhoven en Wilhelmus v. Eindhoven. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Josephus 
v. d. Steen.

Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst. voor Cornelia Kap
teyns. Dinsdag mndst. voor Elisabeth 
Verhagen. Woensdag mndst. voor Alber
tus v. d. Linden. Donderdag mndst. voor 
Maria v. d. Langenberg. Vrijdag mndst. 
voor Wilhelmina v. d. Aa. Zaterdag H. 
Mis voor Wilhelmina v. d. Aa, vanwege 
een familielid. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG 3 Februari, 4e Zondag na 
Driekoningen: om half 8 H. Mis voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie; om 9 uur het jrgt. voor Mar
tinus Witlox en Johanna van Kaste ren; 
om half 1 t de hoogmis als gez. Mis tot 
bijzondere intentie (M). 
De eerste schaal gaat vandaag voor de 
eigen kerk en de tweede voor de Bijzon
dere Noden. 
Na de hoogmis repetitie voor de zange
ressen in de school. 
Om half 3 Lof, waarna gezongen wordt 
lied nr. 34. 
MAANDAG: om half 8 H. Mis tot bij
zondere intentie (T.) 
DINSDAG: om half 8 het jrgt. voor 
Henrica Renders-van Kempen. 
WOENSDAG: om half 8 H. Mis voor 
overleden moeder; en om h(l\f 10 gez. 
huwelijksmis voor lienricus van Rijen en 
Hendrika Meulendijk. 
DONDEROAG: om half 8 H Mis voor 
Johanna van Hal,de Laat. 
VRIJDAG: om half 8 H. Mis tot bijzon-
dere intentie (V). 
ZATERDAG: pm half 8 1-1, Mis voor 

Berta v. d. Schocit-Spiikerboer vanwege 

de verzekeringsmaatschapppij "St. Wil
librord; om kwart over 8 H. Mis voor 
Maria de Punder-Huige. 

Gelegenheid om te biechten: 
dagelijks vóór de H. Missen, en des Za
terdagsmiddags van 6 tot 7 uur. 
Katechismuslessen deze week op school: 
Klas A: les 30-31. 
Klas B: les 30 en 31. 
Klas C: de vragen 251, 259, 260 en 261. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

4e Zondag na Driekoningen. 
3e Februari 195'.l. 

ZONDAG: half 7 1. i. voor Adr. v. d. 
Sande-Kuppens; 8 uur 1. j. voor Theod. 
v. d. Meijden; 10 uur de hoogmis tot
welzijn der parochie; 3 uur Lof, daarna
meisies conP.re!?atie.
MAANDAG: 7 uur z. j. voor Com. v.
d. Vleuten; half 8 z. j. voor Lamberdina
Christ v. Gestel; 8 uur 1. i. voor Johan
na Maria Theod. v. d. Meydèn.
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Francis v. d.
Biggelaar en Johanna de hsvr.; half 8
z. j. voor Catharina v. Gestel; 8 uur 1.
.Mis voor Pétrus v. d. Berg te St. Oeden
rode bvededen.
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Ant. v.
d. Biggelaar; half 8 z. j. voor Michiel v.
Mensvoort, 8 uur 1. Mis voor Johanna
Nicolaas �eerens te Moergestel over
leden.
DONDERDAG: 7 uur z, j. voor Laar v.
d. Biggelaar; half 8 z. j. voor Hendrica
Michiel v. Mensvoort; 8 uur 1. j. voor
Michiel v. Bruhschot.
VRIJDAG: 7 uur z. j. v. Adriana v. d.
Biggelaar; half 8 z. i. voor Lamb. v.
Mensvoort; 8 uur 1. j. voor Johanna Mi
chiel v. Brunschot.
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Cornelia
v. d. Biggelaar; half 8 z. j. voor Theodo
ra Lamb. v. Mensvoort; 8 uur 1. j. voor
Maria v. Brunschot.
ZONDAG: half 7 1. m. tot welziin der
parochie; 8 uur 1. i. voor Joh. v. d. Big
gelaar-v. Dijk; 10 uur z.j. voor Mart. v.
d. Meerakker.

In de Kapel der Eerw. Zusters:
Maandag 7 uur 1. m. Theo v. Hal, Adr. 
v. Hastenberg en Cor Saris v. w. Velder
en Vrelikhoven. Dinsdag 7 uur 1. m. voor
Joh. v. Gerwen als over!. lid 0. L. Vr.
van Mariahout; Woensdag 7 uur 1. m.
voor Jan v. d. Heijden v.w. de klein
kinderen. Donderdag 7 uur 1. m. voor
Jan Sanders v.w. de kleinkinderen. Vrij
dag 7 uur 1. m. voor Hub. v. Aarle v.w.
de kin�eren. Zaterdag 7 uur 1. m. ter ere
van de H. Antonius. Zondag 7 uur 1. m.
voor Anna Mart v. Esch v.w. de familie.
Zij die een stoel of barik gepacht heb
ben, worden verzocht het zitgeld te ko
men voldoen vóór a.s. Vrijdag 12 uur.
30e Petrus v. d. Berg te St. Oedenrode;
Johanna Nicolaas Beerens te Moergestel
overleden.

Missiebus: 
Bij bruiloft van M. v. Rulo-Witlox 
!11,-.

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

4e Zondag na Driekoningen. 
3 Februari 195'.l. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco-
1'aat. Vandaag is 't de feestdag van de 
H. Blasius. Voor en na de H.H. Missen
zal de Blasius-zegen gegeven worden. Na
de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. Na het Lof een lied.
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de Eerw. 
Moeder Cortilia; half 9 H. Mis voor An
tonia Wilhelmina van Rulo; fO uur Hoog
mis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur mndst. voor Catha
rina Vorstenbosch-v. Kuringen; 8 uur 
jrgt. voor Nicolaas Dieden. 
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Antonia 
Dieden-v. d. Krieken; 8 uur jrgt. voor 
Geertruda xan der Staak-Konings. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Johannes 
van der Staak; 8 uur jrgt. voor Adriana 
Dieden. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Hen
rica van der Staak-v. Schijndel; 8 uur 
jrgt. voor Maria Dieden. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Bijz. In
tentie; 8 uur jrgt. voor Cornelis Hees
akkers. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Johanna 
Heesakkers-v. Erp; 8 uur mndst. voor 
Gerardus van den Akker. 
Elders: H. Mis voor Gerard,us Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

ZONDAG 3 Februari. Vierde Zondag 
na Driekoningen. Deze middag om 3 uur 
Lof met Rozenhoedje. Heden feestdag 
van de H. Blasius. Na iedere gestelde H. 
Mis is er gelegenheid de Blasiuszegen te 
ontvangen. 
Deze week Donderdag en Zaterdag om 
8 uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Cor
nelis van den Broek; om half 9 voor de 
overlede!). leden der familie Windstosser; 
om 10 uur voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn onzer weldoeners. 
MAANDAG: om 7 uur voor Petrus Ha
zenberg te Boxtel overlëden. 
DINSDAG: om 7 uur voor Anna Ge
rarda Schapendonk. 

GROOTSE TAAK VOOR 
PATERS ASSUMPTIONISTEN. 

Naar we vernemen zijn de Nederlandse 
Paters Assumptionisten (wier Provincia
laat in Boxtel gevestigd is) belast met de 
leiding van het seminarie te Charfé in de 
Libanon. Hierdoor berust de vorming 
vaQ d@ gehele West-Syrische geestelijk
heid thans bij de Nederlandse congrega
tie van Paters Assumptionisten. 

• 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Koersverandering ..... of niet? 
niets toegegeven zou krijgen, óf, als een
opwekking tot de arbeiders om stijf op 
hun stuk te blijven staan, zich tot het 
uiterste schrap te zetten opdat de groep
Steenberghe geen vast voet zou krijgen. 
De heer De Bruijn heeft op enkele ver
gad�ringen geklaagd dat er werkgevers 
zijn die nog de oude toestand (toen de 
arbeiders rechteloze slachtoffers waren) 
zouden willen zien terugkeren - djt vin
den wij evenzeer als hij een schande. En 
de heer De Bruijn heeft gevraagd: .,mo
gen wij ons asjeblieft ook laten horen?" 
Ja, vanzelfsprekend, en zo hard als U 
wilt! Maar dan mogen de anderen toch 
ook wel - tot in de K.V.P. toe - laten 
horen dat er staatssocialisme dreigt, dat 
de vrees voor staatssocialisme algemeen 
is, en dat tegen die dreiging moet ge
waakt worden, omdat daaraan onze 
maatschappij dreigt käpot te gaan, wat 
ook voor de arbeiders zelf zou beteke
nen, zo niet een finantiële dan toch een 
sociale ondergang! 

Als er één doel was dat de groep-Steen
berghe beoogde, dan was het, om aan 
de K.V.P. duidelijk te-maken, dat in ver
sE:hillende standen de wens leefde dat de 
K. V. P. zijn politieke koers zou ver
anderen.
De tegenstanders van de Groep-Steen
berghe juichen op het ogenblik in vele
toonaarden, dat er geen koersverande
ring komt.
De groep-Steenberghe meent, op grond
van zijn bereikte overeenstemming met
de K.V.P., dat er toch wel wat verande
ring op til is.
De tegenstanders ervan beroepen zich
op een uitspraak van de heer Andries
sen, voorzitter van de K.V.P., om luid
uit te roepen: .,De K.V.P. verandert niet
van koers."
Wat moeten wij daar nu van denken:
verandering of geen verandering?
Het is al weer een misverstand dat deze
tegenspraak in de wereld heeft gebracht,
en het lijkt er sterk op dat dit misver
stand voortkomt uit een hardnekkig vast
zittende verkeerde beoordeling van de
bedoelingen van de groep-Steegnberghe,
welke beoordeling men maar niet wil af
leggen. Hardnekkig ziet men de groep
Steenberghe als een oer-conservatieve
groep, en dan bedoelt men dat deze
groep maar niets anders wil als: het
ouderwetse handhaven, het yersletene en
uit-de-tijdse terughalen. En dan is men
bang dat de K.V.P. dit soort streven
weer aan het binnenhalen is in de poli
tiek door de groep-Steenberghe binnen
te laten in de partij.
Als de groep-Steenberghe dit inderdaad
wilde, dan pasten wij er ook feestelijk
voor om achter deze groep te staan; en
àls de K.V.P. een dergelijk streven in de
partij haalde, dan zeiden wij ook: .,Bon
jour K.V.P. !", en dit velen met ons.
Maar het is hardnekkige dwarszitterij
om steeds maar de groep-Steenberghe
te blijven betichten van het nemen van
zo'n verkeerd conservatieve richting.
De groep-Steenberghe wénst dit verkeer
de conservatisme niet, en heeft daar ook
niet om gevraagd - dit kon men óók
weten uit de persconferentie van 22
Januari met de heer Andriessen. En het
is een verkeerd soort stemming-makerij
om dan toch maar door te blijven hame
ren op dat idee.
Wát heeft de voorzitter van de K.V.P.
omtrent koersverandering gezegd?
Dit: dat er geen conservatieve koers zal
komen! Met andere woorden, dat de
koers progressief ofwel vooruitstrevend
blijft. Maar is dat hetzelfde als geen
koersverandering? Andriessen's ant
woord sluit helemaal niet uit dat er op
sommige punten of misschien wel op vele
punten veranderingen mogelijk zijn. Het
antwoord sluit alleen uit dat er een con
servatieve koers zou komen. En daarop
zeggen wij van ganser harte: God dank!
Trouwens dat was niet anders te ver
wachten. De K.V.P. is sinds de oorlog
nooit verkeerd-conservatief geweest, en
de groep-Steenberghe heeft geen ver
keerd-conservatisme aangehangen en er
daarom ook niet naar gevraagd.
Wat er, voor een gedeelte minstens., ach
ter dat "conservatief" -geroep zit is dit:
dat men geen onderscheid maakt tussen
een gezond conservatisme en een onge
zond conservatisme. Conservatisme in het
algemeen is een "zucht naar behoud van
het vroegere", maar als men met "het
vroegere" bedoelt: de onveranderlijke
christelijke beginselen, dan is dat con
servatisme kerngezond; maar bedoelt
men met "het vroegere": de oude, ver
sleten, aftandse wantoestanden, dan is
dit conservatisme een wangedrocht. En
dit laatste schuiven sommigen de groep
Steenberghe in de schoenen. En als zo'n
zienswijze vastgeroest zit, ja, dan begrijpt
ieder verstandig mens dat men protes
teert als zo'n groep iets te vertellen zou
krijgen.
Maar iedereen zal ook erkennen dat het
gezonde conservatisme zoals daarjuist
aangegeven - een behoudzucht dus van
de onveranderlijke christelijke beginse
len, de onveranderlijke natuurrechten en
de christelijke maatschappijleer die hier
op berust - leven moet in iedere
katholiek.
En dît is het enige conservatisme dat in
de groep-Steenberghe verdedigd wordt
en dat wel degelijk gevaar liep"' in de,
sinds een half jaar geleden in de pers
gesignaleerde afglijding naar staatssocia
lisme, nivellering en collectivisme, naar
welke afglijding de K.V.P. zeker niet
welbewust toedreef, maar dat de K.V.P.
wel even zeker, te veel heeft laten be
tijen en daardoor mede op zijn verant
woordelijkheid heeft genomen.
Deze afglijding moet gestuit worden. En
daarvoor heeft de groep-Steenberghe de
aandacht, de volle aandacht gevraagd. En
hiertoe heeft het communiqué der over
eenstemming inderdaad de mogelijkheid
geopend: op de eerste plaats, door de
invloed toe te laten binnen de rijen van
de K.V.P. - althans het voorstel tot toe
iating - van de groep die daarvoor
strijden wil; en op de tweede plaats
door de punten: bestrijding van nivelle
ring en collectivisme door te geven
aan de commissie voor het definitieve
verkiezingsprogram.
De voorzitter van de K.A.B., de heer De

Bruijn, heeft gezegd dat het vertrouwen 
van zijn organisatie in de K.V.P. was 
hersteld door de verklaring van de heer 
Andriessen dat de K.V.P. ,,niet van koers 
zal veranderen". Is hier bedoeld de ver
klaring dat de K.V.P. geen "conservatie
ve" koers zal inslaan - natuurlijk is 
door de heer Andriessen bedoeld: geen 
slech,t conservatieve koers (daarvoor is 
hij een tè uitstekend katholiek) dan: 
Accoord ! Dan kunnen we niet anders 
dan oprecht blij zijn, dat de K.A.B. de 
eenheid van de K.V.P. blijft versterken. 
Maar is hier bedoeld dat de heer De 
Bruijn weer vertrouwen stelt in de K.V.P. 
om dat er absoluut geen verandering van 
koers zou komen, dan doen wij goed dit 
"vertrouwen" enigszins wantrouwend op 
te nemen: dan zien wij in deze vertrou
wensbetuiging alleen maar een uiting van 
blijdschap omdat de groep-Steenberghe T. 

Gemeenteraadsvergadering 

Verkoop woningen op Kalksheuvel 
BOUW VAN DUPLEX-WONINGEN 

DOOR RAAD GOEDGEKEURD 1 
Het was een lijvige agenda, die de 
Raad der gemeente Boxtel j.l. Dins
dag te behandelen kreeg. Mede door 
diverse langgerekte discussies duur
de het dan ook ongeveer vier uur 
voordat alle punten de voorzitters
hamer gepasseerd waren. 

Na vaststelling van de notulen der vorige 
vergadering werd besloten tot aankoop 
van een strookje grond aan de Prins 
Hendrikstraat van de heer J. H. Waals 
te Boxtel. Aangezien deze transactie no
dig was voor de verbetering van de Pr. 
Hendrikstraat had de heer Waals van 
deze grond afstand gedaan voor de for
mele koopsom van f 1,-. Deze loyale 
houding werd door de Raad ten zeerste 
gewaardeerd. Voorts verklaarde de Raad 
zich accoord met het voorstel om over te 
gaan tot een grondruiling met de heer 
A. de Leyer, alhier, om een reeds jaren
bestaande toestand langs de Molenwijk
seweg gedeeltelijk te kunnen bestendi
gen. Nadat besloten was in de Bouwver
ordening der gemeente Boxtel 'n wijzi
ging en 'n aanvulling van administratieve
strekking aan te brengen, kwam aan de
orde het voorstel om op een tweetal
verzoeken, betreffende onttrekking aan
het openbaar verkeer van wt:ggedeelten
onder Gemonde, afwijzend te beschik
ken, zulks op grond van een negental
bezwaarschriften door belanghebbenden
ingediend. Het betrof hier verzoeken
van de heren A. Brekelmans en A. A.
van Eindhoven, die meenden dat de
betreffende weggedeelten voor omwo
nenden van zo weinig betekenis waren,
dat zij als hindernis voor hen persoon
lijk gerust aan het openbaar verkéer
onttrokken konden worden. Een negen
tal personen bleek echter een andere
mening te zijn toegedaan en diende dan
ook evenzoveel bezwaarschriften in. Op
grond van deze bezwaarschriften ver
klaarden acht leden van de Raad zich
- bij stemming - tegen onttrekking.
Zes raadsleden echter, met name de le
den Baayens, De Visser, v. d. Weyst,
v. d. Krabben, G. v. d. Meyden en
Bekkers verklaarden zich vóór onttrek
king; omdat zij de in de bezwaarschrif
ten vervatte argumenten van te geringe
betekenis vonden.
Na dit intermezzo werden wederom en
kele grondtransacties voorgesteld:
Onlangs werd door de Raad besloten
tot verkoop van aan de Vicarius van
Alphenlaan gelegen grond aan de heer
J. A. Ruys, alhier. De toen vastgestelde
verkoopsprijs (f 3,50 per m2) kon echter
geen goedkeuring vinden bij het Prijzen
bureau, dat als maximum-prijs slechts
toestond f 2,75 per m2. Het verkoops
besluit werd nu dienovereenkomstig ge
wijzigd.
Voorts werd besloten aan de heer A.
Huiskes te Boxtel een strook grond te
verkopen, aansluitend aan een reeds
eerder gekocht perceel.
De Raad sprak zich ook uit vóór het
voorstel van B. en W. om, nu het be
heer en onderhoud va!_! de weg Boxtel
Veghel aan de provincie is overgegaan,
eveneens de privaat-rechtelijke eigen
dom van de ondergrond van deze weg,
voor zoveel eigendom van de gemeente
Boxtel, aan de provincie over te dragen.
De Voorzitter deelde bij de behandeling
van dit voorstel mede, dat het provinciaal
bestuur besloten had deze weg niet eerst
provisorisch te verbeteren, doch ten
spoedigste geheel te vernieuwen, waar
mee dan aan vele, lang gekoesterde wen
sen zal worden voldaan.
Hierna vorderde de Raad weer een stap 
op de lijdensweg van de rooilijnkwestie 
Rechterstraat. De wijziging van de voor
gevelrooilijn van woningen en andere 
gebouwen aan de Rechterstraat, Noord
zijde (tussen de Kruisstraat en de Roze
marijnstraat) en aan de Rozemarijnstraat, 
Westzijde, werd nu nl. definitief vastge
steld. 
Het voorstel om in principe in te stem
men met een adres van (228) bewoners 

van de nieuwe wijken voor het tot stand 
brengen van een school- en kèrkpad, 
doch de uitvoering ervan op te schorten 
tot de gelegenheid zich daartoe gunstig 
zou voordoen, werd na enige discussie 
aanvaard. De voornaamste bezwaren 
werden geopperd door het lid De Laat, 
dat nadrukkelijk waarschuwde voor even
tuële plannen om met de aanleg van het 
pad te beginnen nog vóórdat de in het 
uitbreidingspla'n op de zelfde hoogte 
geprojecteerde Rijksweg zou zijn aange
legd. Zijns inziens betekende vroegtijdige 
aanleg aanzienlijke extra kosten, en dát 
terwijl voorzien mocht worden, dat de 
dringendheid van de gevraagde verbin
ding belangrijk zou afnemen na de op 
handen zijnde verbetering van de Breu-
kelse Brug. 
Vervolgens werd het heffingspercentage 
voor de op Luissel en het Loo te heffen 
baatbelasting bepaald op 5% van de 
door de commissie vastgestelde huur
waarde der percelen in de betrokken ge
bieden. Hierop aansluitend werd een wij
zil,(ing aangebracht in de verordening op 
de heffiM van een baatbelasting, rege
lende de vrijstelling en de navorderiog 
van belasting. 
Het voorstel om een nieuwe gemeen
schaopelijke regeling voor het Welstands
toezicht vast te stellen, werd op voor
stel van het lid v. Nistelrooy verdaagd 
naar de volgende vergadering, teneinde 
zodoende beter in staat te zijn de voor
gestelde regeling grondig te bestuderen 
en een weloverwogen oordeel te vormen. 
Nadat door de Raad een aantal onder
wijsvoorzieningen waren goedgekeurd, 
die ingevolge wettelijke bepalinien jaar
lijks getroffen moeten worden, werd het 
voorstel tot verkoop der op Kalksheuvel 
in aanbouw zijnde woningen aan de 
Raad voorgelegd. Dit voorstel bleek ver
schillende aspecten te bezitten, vooral 
vanwege de duistere voorgeschiedenis en 
de QU volgende consequenties. Het eer
ste aspect werd belicht door het lid v. 
d. Krabben. Deze nl. stelde voor om
zich, gezien de in de vorige vergadering
gehouden besprekingen, eerst te beraden
over het al of niet intrekken van de
raadsbesluiten, die destijds genomen wa
ren om de Woningbouwvereniging St.
Jozef in staat te stellen de betreffende
woningen in beheer te nemen.
Om de kwestie zuiver te stellen, achtte 
ook de Voorzitter het raadzaam hierin 
een beslissing te nemen. Het tweede 
aspect werd belicht door het lid De Laat, 
dat het niet mogelijk achtte dat in deze 
kwestie beslissingen genomen werden on
derwijl het onderzoek nog hangende was. 
Sprekende namens de Woningbouwvere
niging, verklaarde hij ten zeerste teleur
gesteld te zijn door de wijze waarop 
verschillende instanties de vereniging uit 
deze aangelegenheid verdrongen hadden. 
Het lid De Laat verklaarde niet tegen 
de verkoop van de betreffende woningen 
te zullen zijn, zodra zou blijken dat voor 
de Woningvereniging geen enkele kans' 
meer zou bestaan de huizen zonder aan
zienlijk verlies in eigendom te nemen. 
Maar dit was, hangende het onderzoek,. 
z.i. nog niet te beoordelen en op grond
hiervan meende hij de kansen van de
Woningvereniging (om na afwerking
van de justitionele kwestie de woningen
door een geschikte regeling toch nog in
beheer te kunnen nemen) te moeten ver
dedigen. De Voorzitter zeide hierop het
ten zeerste te betreuren, dat door ver
schillende verkeerde opvattingen van
bovenaf de Woningbouwvereniging alle
initiatief ontnomen was, temeer daar h�
hier een zeer lofwaardige eerste na-oor
logse poging bet{'kende om woningen in
eigendom te krijgen. Van de andere kant
meende hij dat de gemeente -slechts haar
plicht gedaan had met de woningbouw
via çen door de minister toegestane pre
mieregeling voort te zetten. En ook acht
te hij het geen inbreuk op de Woning
bouwvereniging, deze woningen - nu
de gelegenheid zich voordeed - op de
voordeligste wijze te verkopen en daar
mee het particuliere woningbezit in de
hand te werken. De Voorzitter merkte

nog op, dat B. en W. in genen dele·af
keurend wilden staan tegenover pogin
gen van de Woningbouwvereniging om 
de woningen alsnog in eigendom te n_e
men. Voor het geval zich hiervoor straks 
onver(1oopt nog de mogelijkheïd zou 
voordoen, verklaarden B. en W. zich 
gaarne bereid hierin te bewilligen. 
Na deze uitv�erige gedachtenwisseling 
werd besloten om de oude raadsbeslui
ten in te trekken. Het lid De Laat stapte 
hierbij niet over zijn bezwaren heen en 
stemde tegen. 
Hierna werd het voorstel tot verkoop 
van de in aanbouw zijnde woningen 
(à f 6500,-) bekrachtigd. Een derde 
aspect was echter nog wie in aanmerking 
zouden komen voor de aankoop. De le
den Baayens, Visser, v. d. Weyst, v.d. 
Krabben en G. v. d. Meyden hadden 
ieder voor zich redenen om voor te 
stellen de verkoop voor elke gegadigde 
afzonderlijk in de Raadsvergaderingen 
te bezien, doch dit werd met 9 tegen 5

stemmen verworpen, zodat B. en W. 
gemachtigd zijn de verkoop te regelen. 
Hierna werden diverse wijzigingen in de 
gemeentebegrotingen goedgekeurd, w.o. 
een wijziging ingevolge de inrichting van 
een schoollokaal (noodlokaal) in "De 
Burcht". 
Een voorstel tot wijziging der formatie
regeling voor het ambtelijk personeel in 
dienst der gemeente en der bezoldigings
regeling werd goedgekeurd, zodat op het 
Kantoor van de Gemeente-ontvanger en 
o_p de Afd. Sociale Zaken enkele admi
nistratieve krachten _meer geplaatst mo
gen worden, terwijl bij de Gemeentewer
ken een rangsverhoging kan plaats vin
den. 
Het volgende voorstel betrof de beste
ding van het resterende bouwvolume van 
het richtingcontigent 1952. Aangezien 
de mogelijkheid nog bestond om een 
tiental woningen te bouwen, stelden B. 
en W. voor een tiental duplex-woningen 
- plaats biedende voor 20 woningzoe
kende gezinnen - in Boxtel te laten
olaatsen. Aangezien het hier een ver
beterd type duplex-woning gold met bo
ven en beneden één kamer meer dan in
de bestaande duplex-woningen, verklaar
de de Raad _:z;ich na enig beraad ook met
dit voorstel accoord.
Bij dit beraad sprak het lid De Visser
zich nog uit voor openbare aanbeste
ding, waartoe, - volgens het lid De
Laat - een op handen zijnde overheids
regeling straks trouwens zou verplichten.
Bij de rondvraag kwam o.a. de ver
pachting van staanplaatsen op de kermis 
ter sprake. 
Verschillende raadsleden richtten tot B. 
en W. het verzoek om voor plaatselijke 
kermis-exploitanten een voorrangsrege
ling te ontwerpen. 
De Voorzitter zegde toe dit aan de mo
gelijkheden te zullen toetsen en, wan
neer de mogelijkheid zou blijken, vol
gend jaar een nieuwe verpachtingsrege
ling aan de exploitanten voor te )eggen. 
Dit jaar was men echter nog gebonden 
aan de oude methode. 

Plaatselijk Nieuws 
UITZENDING HOOGMIS 
DOOR K.R.O. 

Zondag Septuagesima (10 Februari a.s.) 
zal door de K.R.O. vanuit de H. Hart
kerk alhier de Plechtige Hoogmis wor
den uitgezonden, van tien uur tot circa 
half twaalf. 
De Hoogmis zal worden opgedragen 
door de WelEerw. Heer Kapelaan A. 
Vostermans, terwijl de predicatie wordt 
gehouden door de HoogEerw. Heer 
D�ken I. Broekman. 
Deze Hoogmis (waarin door het koor de 
vierstemmige mis van Gabriëli zal wor
den uitgevoerd) is met volkszang. Van 
de parochianen wordt verwacht, dat zij 
deze Hoogmis in groten getale zullen 
bijwonen. Omwille van de uitzending 
wordt men verzocht reeds om vijf vóór 
tien in de kerk aanwezig te zijn en zich 
tijdens de Hoogmis zo rustig mogelijk te 
gedragen. 

GROOT INSTRUMENTAAL 
CONCERT. 
Als zodanig kunnen wij het"concert dat 
Boxtels Harmonie op Donderdag 14 Fe
bruari hoopt te geven, wel aankondigen. 
Er worden zeer mooie werken uitgevoerd 
en wij zouden de Boxtelse muziekliefheb
bers dan ook op het hart willen drukken 
dit concert zeer zeker te komen beluis
teren. 
Herhaaldelijk zien wij volle zalen wan
neer· vreemde krachten voor het voet
licht treden, doch nu komen Boxtelse 
dilettanten met een volwaardig progra
ma, dat zeker een bezoek aan de Ark 
op a.s. Donderdag waard zal zijn. 
Voor de pauze worden werken uitge
voerd van Mendelssohn, Sibelius, Grieg 
en Tsaikowsky, terwijl na de pauze het 
concert wordt voltooid met de beroemde 
Vijfde Symphonie van Ludwig van Beet
hoven. 
U ziet Boxtelaren, dat Boxtels Harmonie 
een buitengewoon programma voorbe
reidde en het woord is thans aan muziek
minnend Boxtel. 

OMGEVING 

Burgerlijke Stand 

der Gemeente Boxtel 
van 29 Jan. tot en met 4 Febr. 1952. 
GEBOREN: Wilhelmus G. M. zoon van 
W. H. Bolei en L. W. van Mierlo, 
Markt 25 - Woutherius C. A. zoon van 
W. M. Scheutjens en W. A. v. d. Ven,
Roond 6 - Severine J. M. dochter van
J. Dekkers en P. C. de Kort, Dufourstr.
44 - Maria H. N. dochter van J. Th.
Verhagen en W. J. van der Pol, Tonge
ren 12 - Petrus J. A. zoon van P. J. 
Kruijsen en P. M. Brands, Breukelse
straat 67 - Eduardus A. A. Th. zoon 
van P. L. Th. van Rossum en G. TH. 
Kupers, Leenhoflaan 15 - Antony C. 
H. M. zoon van H. A. Vermelis en C.
E. ligtenberg, Kerkstraat 2 - Theodora
H. B. dochter van J. Rijkers en J. M.
Bijsterveld, Raaphof 4 - Johannes P.
M. zoon van A. B. L. van Daal en E.
H. Lamers, van Hugenpothstraat 29 -
Engelbertus G. W. zoon van E. J. v. d. 
Linden en G. P. Brands, Kapelweg 2 -
Johannes L. A. J. zoon van C. J. v. d. 
Meijden en C. A. Smits, Tongeren 5 -
Adrianus G. zoon van C. Smetsers en 
W. M. van Breugel, Koevoortseweg 10
- Adrianus M. H. zoon van H. Boleij
en M. C. van de Pas, Dufourstraat 36
- Johannes A. M. zoon van W. H. Me
gens en M. Th. Jacobs, Esschebaan 16 
- Albertus A. M. zoon van M. A.
Schuurmans en M. A. van Engelen, Breu
kelsestraat 39 - Wilhelmus A. zoon van
P. W. Toelen en A. M. Verboven, Ge
monde 38.
GEHUWD: Adrianus H. van Boven en
Henrica J. van Oorschot - Henricus P.
'van Rijen en Hendrika Meulendijk.
OVERLEDEN: Maria van Kasteren, oud
59 jaren, echtgenote van A. F. Vogels,
Vic. van Alphenlaan 20.

AANVANG NIEUWE 
MOEDERCURSUS. 
Opgave voor deelname nog mogelijk! 
Zoals onze lezers bekend zal zijn, zijn in 
Boxtel reeds enkele moedercursussen ge
geven, en met veel succes. Aangemoe
digd, door dit succes, heeft men weer 
çen nieuwe cursus op touw gezet. Nog 
déze maand zal hiermee een aanvang 
worden gemaakt. Het hoeft geen betoog, 
dat hier aan pas gehuwde vrouwen, als
mede aan jonge moeders een uitstekende 
gelegenheid wordt geboden om zich in 
de kinderv_erzorging etc. te bekwamen. 
Daarvan mag men de belanghebbenden 
overtuigd achten. Hier dan ook alleen 
nog maar de aanbeveling zich ten spoe
digste voor deelname op te geven bij de 
wijkverpleegsters op de z.g. ,,Bouw" biï 
het St. Lidwina-Ziekenhuis, 's middags 
om half twee. Nadere bijzonderheden 
over aanvang van de cursus enz. zullen 
tezijnertijd in ons blad worden bekend· 
gemaakt. 

GESLAAGD: 
Voor het te Doetinchem gehouden 
examen voor het Diploma Tractor en 
Tractorwerktuigen slaagde E. G. v. d. 
Brandt, alhier. 
Geslaagde Proficiat. 

MEDEDELINGEN 
VAN HET ARBEIDSBUREAU. 
Met ingang van Maandag 11 Februari 
a.s. zijn de uren van openstelling van
het Arbeidsbureau te Boxtel als volgt:
Voor werknemers elke werkdag van
8.30-12.30 uur. Dus alleen 's morgens.
Voor werkgevers tevens ook des middags
van 14-16 uur. (Behalve des Zaterdags).
Voor het verkrijgen van inlichtingen over
emigratie is het gewenst om tevoren een
afspraak te maken.

LIEMPDE 
FILMAVOND. 
Onze Liempdse lezers worden er aan 
herinnerd, dat hedenavond in het pa
rochie-huis de geluidsfilm "De kleine 
Theresia van lisieux" zal worden ge
draaid ten bate van de Paters Montfor
tanen. Aanvang 7 uur. 

ESCH 
E.H.B.O. 
Binnenkort zal te Esch weer een E.H.B.O. 
cursus aanvangen. Ofschoon zich reeds 
een behoorlijk aantal deelnemers heeft 
aangemeld, is men toch van oordeel, dat 
een nog grotere deelname mogelijk is. 
Teneinde deze te stimuleren wordt op 
Dinsdag 12 Februari 's avonds om half 8 
een propagandavergadering gehouden in 
Café Den Ouden. Als spreker zal op
treden Dr. van Oirschot uit Helvoirt. 
De bijeenkomst i� voÓr iedereen toegan-
kelijk. 

GEMONDE 
FILMAVOND. 
Een prachtige film zal Zaterdagavond 
worden gedraaid in de zaal van P. Ver
bruggen te Gemonde: ,,Gods wonderen 
rond Afrika's meren". Dit is de titel van 
de indrukwekkende kleurenfilm, die de 
toeschouwers als het ware verplaatst 
naar de oerwouden en tussen de primi
tieve bevolking van midden-Afrika. 
Een filmvoorstelling, die de bezoeker 
ook een denkbeeld geeft van het werk 
onzer missionarissen. 
Gemonde's bevolking benutte daarom 
deze gelegenheid om het missiewerk te 
steunen. 
De voorstelling begint om half 8. 



Hulp voor de Missie was troef 
Zaterdagavond is weer een kaartwed
strijd gehouden in De Ark. Geen ge
beurtenis om daarvan een verslag te
geven in de krant. Immers, wat voor op
windends is er ·te beleven temidden·. van 
een groep rustige mensen, die vol aan-· 
dacht hun kansen berekenen om toch· 
maar zoveel mogelijk "slagen" binnen 
te krijgën, punten te noteren of "bomen 
te wissen"! • 
Er zij dan ook alleen maar melding van 
gemaakt met kans op het verwijt dat we 
schuldig zijn aan een foutieve spel-ter
minologie, want het was een wedstrijd in 
het Bridgen, van weJk spel we niets, 
maar dan ook helemaal niets kennen. 
Wij zullen aan het eind van dit schriif
seJtje de prijswinnaars nog vermelden, en 
daarmee dan basta!. .. voor wat de wed
strijd betreft. 
In het "voorspel" tot de gehouden 
kaartwedstrijden zit echter meer "mu
ziek", en om deze onze lezers eens te 
doen beluisteren, gingen wij even om 
informatie, 
We gingen dan af op de dames van de 
Boxtelse Missie-Naaikring, want deze 
zijn het, die de hartstocht voor het 
kaartspel wisten te exploiteren ten voor
dele van haar missiewerk. 
Hoe zij er toe waren gekomen om die 
kaartavonden te arrangeren, en waarom, 
zo vroegen we de Presidente. 
Of wij ons nog de in 1951 gehouden ten
toonstelling van paramenten herinner
den, zo was de wedervraag. 
Ja, nog h_eel • goed, en ook hoe mooi het 
tentoongestelde borduurwerk was en hoe 
kostbaar de verwerkte stoffen ons 
leken. 
Welnu, zo werd gezegd, alles wat de 
Missie-Naaikring op die tentoonstelling 
had saamgebracht was .. h_et resultaat van 
anderhalf jaar gestage arbeid van de 
naaisters en borduursters. Evenwel, het 
is ·aoel van een Missie-Naaikring om al
do9r aan het werk te blijven, maar om 
dat te kunnen moeten stoffen aangekocht 
worden en borduurgarens en wat al meer 
nodig is om missionarissen van para-

Zondagsdienst der Artsen 
uitaluiten_d "?or spoedgevallen, 
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Dokter F. F. M. Kluijtmans 
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Plaatselijk Nieuws 
HERLEVEND BOXTEL. 
Op de slotavond van het culturele pro
gramma 1951-1952 van Herlevend Box
tel bracht de vermaarde Nederlandse bal
letgroep "Ballet der lage landen" j.l. 
Woensdag in De Ark een instructief 
divertissementsprogramma, dat bi_j de 
zeer talrijke aanwezigen kennelijk erg in 
de smaak viel. 
Het gezelschap mocht aan het einde van 
de avond een daverend applaus in ont
vangst nemen, hetgeen wel een teken 
was dat Bóxtel deze eerste kennismaking 
met de balletkunst bijzonder op prijs ge
steld had. Het was wellicht ook mede 
een teken, dat het programma 1951-· 
1952 de leden van Herlevend Boxtel 
zeer goed bevallen is en reden heeft ge
geven om in het volgende seizoen een 
nieuwe poging te wagen. Daartoe was 
door het bestuur van Herlevend Boxtel 
trouwens al besloten, blijkens een en
quête onder de leden. Voor de uitvoe
ring van het "Ballet der lage landen'' 
werden aan de aanwezigen n.l. formulie
ren uitgereikt, waarop eenieder zijn per
soonlijke wensen voor het volgende sei
zoen kon weergeven. Zo werd er ge
vraagd welke soort avonden geprefereerd 
werd: cabaret, toneel, concert, zang, bal
let, film enz. Voorts werd op dit formu
lier de vraag gesteld op hoeveel cultu
rele avonden men prijs stelde, alsmede 
de vraag of men ook voorstander was 
van ontwikkelingsavonden naast de ge
bruikelijke culturele avonden. 
En tenslotte werd men voor deze en
quête ook verz_ocht zijn mening te geven 
over het idee om eenmaal per seizoen 
ook eens een Boxtels amateur-gezelschap 
een avond te laten verzorgen (toneel, 
zang of muziek). 
Uit een en ander blijkt wel, dat Herle
vend Boxtel haar doel met de grootst 
mogelijke serieusheid en naar ieders be
vrediging tracht na te streven. Dit doet 
ons het beste verwachten voor het vol
gende seizoen! 

R. K. BOERINNENBOND. 
Zoals reeds eerder aangekondigd is, ·zal 
voor de afdeling Boxtel op Donderdag 
14 Februari a.s. in het Cenakel Tilburg 
een verdiepingsdag g_ehouden worden 
voor Moeders. Voor de deelneemsters 
volgen hier nog enkele belangrijke mede
delingen: 
De deelneemsters vertrekken 's morgens 
gezamenlijk met de trein van 7.42 uur. 
De verdiepingsdag wordt geopend met 
een H. Mis, 's morgens om kwart voor 
negen. 
De terugkeer is bepaald op pl.m. kwart 
voor zes 's avonds. 
De onkosten bedragen f 3,50 per per
soon .. 

-o-

De propagandisten van· de Boerinnen
bond worden dringend verzocht de con
tributie· op te halen en af te dragen bij 
de Secretaresse. 

: MISSIE-THUISFRONT. 
Opgehaald voor de Boxtelse Missienaai
kring op de uitvaart van de heer Nic. v. 
d. Horst f 6,20. 

menten te voorzien. 
Daar is geld, veel geld voor nodig. 
Volkomen te begrijpen. 
Onze zorg, zo ging de presidente voort, 
is om dat ·binnen· te krijgen. En hoe 
groot dje zorg is laat zich beter begrli
pen, als men weet hoeveel duurder de 
stoffen zijn geworden de laatste jaren. 
Er moeten in verhouding tot vroeger heel 
wat dubbeltjes en kwartjes meer binnen
komen om een behoorlijk kwantum stof
fen in verscheidenheid te kunnen aan
kopen. Dan vraagt men zich af hoe ko
men wij aan het geld. Er wordt over
legd, mogelijkheden overwogen, en dan 
komt van de een of andere uit de Naai
kring een idée, dat uitgewerkt wordt. 
Zo kwamen wij tot het organiseren van 
de kaartavonden,. die ons behoorlijke 
baten opleveren, waarmee de "zaak" 
voor een deel aan de draai gehouden 
kan worden, onze !lljssionarissen ten 
voordele. 
Onzerzijds kan beaàmd, dat de dames 
doel getroffen hebben. Waren er veer
tien dagen geleden op de rikavonden 
104 deelnemers, nu telden we weer 64 
bridgers, en voor wat betreft de uitkom
sten, daarover is de Missie-Naaikring 
heel best tevreden. 'n Bedrag van !170,45 
kan weer voor 't schone doel worden be
steed. Hierin ligt wel een aanmoediging 
besloten om kaartavonden voor missie
doelëinden traditioneel te doen houden. 
Na een rik-, een bridge- en dan nog een 
katwedstrijd. 
De winnaars van deze avond waren: 
de heren C. v. d. Velden en H. v. d. 
Broek, Liempde, 1e prijs; Pastoor Van 
Besouw en de heer Schellekens, 2e prijs; 
de dames De Haas en Van de Griend, 3e 
prijs, de heer Verhuist en mevr. Van 
Susante, 4e prijs; de heer en mevr. De 
Pont, 5e prijs; de heren Beliën en Van 
Hel voort, 6e prijs; de heer Willockx en 
mevr. Mertens, 7e prijs; de dames Van 
Oerle en Welsch, Se prijs. 
De winnaars van de troostprijs waren 
mej. Roosen en de heer J. Smits. 

le PRIJS AFD. DAMESKAPPEN. 
In de competitie om het landskampioen
schap voor dames- en herenkappers 
1951 -1952 wist onze plaatsgenoot de 
Heer J. Bullens de te prijs te .behalen in 
de afdeling dameskappen. Dit mooie 
succes werd geboekt in de op Dinsdag 
5 Februari te Tilburg gehouden wed
·strijden. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER. 
Maandag 11 Febr. van 10-12 uur v.m. 
Donderdag 14 Febr. van 10-12 uur v.m. 

LANDBOUWWERKTUIGEN COOP. 
Jaarvergadering op Vrijdag 15 Februari 
a.s., 's avonds om 7 uur bij H. v. Rooij, 
Baroniestraat 75. Zie advertentie. • 

R.K.J.B. EN R.K. BOERINNENBOND. 
Voor de boerenjeugd boven 18 jaar -
dus ook voor hen die geen lid zijn van 
bovengenoemde organisaties - wordt 
Donderdagavond 14 Februari om half 8 
een vormingsles gegeven in het Vereni
gingsgebouw, Burgakker. 
Na de les een attractie in de vorm van 
2X1=1. 
Het zal een avond worden waarop het 
nuttige wordt gevolgd door het prettige. 
Dus jonge boeren en boerinnen, zorgt 
dat gij er bij zijt. 

TONEELAVOND 
VOOR K.A.B.-LEDEN. 

De Besturen. 

KA.B.-leden worden er aan herinnerd, 
dat vanavond (Vrijdag 8 Februari) in De 
Ark het toneelspel "Als de kinderen 
maar eens groot zijn" zal worden opge
voerd. Zulks door het toneelgezelschap 
St. Trudo uit Eindhoven, op uitnodiging 
van de R.K. Fabrieksarbeidersbond "St. 
Willibrordus", afd. Boxtel. 

JAARVERGADERING "ST. ELOY". 
Op Woensdag 13 Februari a.s. houdt de 
Katholieke Metaalbewerkersbond, afd. 
Boxtel, zijn jaarvergadering. Gezien de 
belangrijkheid van de agenda, die o.a. 
vermeldt: bestuursverkiezing en spreek
beurt door districtsbestuurder Verhoe
ven uit 's Hertogenbosch, worden alle 
leden op deze vergadering verwacht. 
Aanvang 7.30 uur. 

LOURDES IN KLANK EN BEELD. 
Voor verpleegsters, leden van de Maria 
Congregatie en leden van de K.A.V. 
wordt door de heer Mansvelder uit Eind
hoven op Maandag 18 Februari in het 
St. Paulus Jeugdhuis een Lourdes-licht
beeldenavond gegeven. 
Om 7 uur zal het "klankbeeld" worden 
gegeven voor de Maria Congregatie en 
de verpleegsters. Om 9 uur voor de 
K(atholieke) A(rbeiders) V(rouwen). 
Tgegang vrij. Betrokkenen worden ver
zocht deze avond vrij te houden. 

SPORT-NIEUWS 
R.K. SPORTVERENIGING "O.D.C." 
O.D.C. - Concordia - S.V.D. o - t.
Door deze nederlaag verloren de ODC
ers practisch ook hun laatste theoretische 
kans op het kampioenschap. De neder
laag was volkomen verdiend, want in het 
elftal van j.L Zondag mankeerde de 
nodige . spirit welke nodig is om een 
overwinning te behalen, terwijl ook de 
afwerking van de opgezette . aanvallen 
uitbleef. Een nodeloos veroorzaakte 
vrije trap, bracht in een ware sneeuw
jacht het enigste doelpunt van deze wed
strijd. Met nog enkele minuten spelen 
voor <le boeg trachtten de ODC-ers 

toen door omzetting in het elftal een 
overwinning te forceren. Dat dit niet zou 
lukken stond bij ieder die zijn hoofd 
koel hield, bij voorbaat reeds vast. Want 
de daarop volgende aanvallen op de Con
cordia-veste waren van alle berekenin
gen en overleg gespeend. Het resultaat 
bleef dus nihil. Nu achtte een der ODC
ers de tijd rijp om op de meest onspor
tieve wi_jze "eigen rechter" · te kunnen 
gaan spelen. De korte vechtpartij die 
hieruit ontstond werd door de politie 
gelukkig spoedig bedwongen. Het is 
welhaast onbegrijpelijk, dat er altijd noi;: 
spelers zijn, die door hun onsportief op
treden, de goede naam van hun vereni
ging en hun medespelers te grabbel 
gooien. Moge uit deze les nogmaals ge
leerd worden, dat door zulk optreden 
nimmer gewonnen maar altijd verloren 
wordt. Zelfbeheersing is een der deug
den, welke iedere sportman, als hij zo 
genoemd wil worden, MOET bezitten. 
Laten wij daarom hopen, dat deze on
sportiviteiten tot de allerhoogste uit
zonderingen behoren. Het publiek ten
slotte, verdient de stevige vermaning on
sportieve incidenten niet op de spits te 
drijven door zich te bemoeien met het
geen op het terrein voorvalt! 
Over de wedstrijd nog het volgende: 
Direct na de aanvang ontstond er een 
QDC-overwicht. 
Aanval op aanval golfde naar het doel 
van de Bosschenaren, maar de afwerking 
liet zeer veel te wensen over. Het onder
linge verband was zoek en hieruit putten 
de blauw-witten de kracht om na enige 
tijd tot de aanval over te gaan. De ach
terhoede der ODC-ers was echter paraat. 
Toch dachten wij de ODC-ers een voor
sprong te zien nemen, toen een werke
lijk zeer goed opgezette aanval in een 
hard schot van v. d. Bogaard de lat 
scheerde. Toen verviel het spel wederom 
in dezelfde onproductiviteit van voor
heen. 
Een hard schot van de Concordia-rechts
binnen werd door Snijders op magnifieke 
wijze gestopt. Voor de rust was er toen 
niet veel meer te beleven, alleen een 
kopstoot van v.d. Bogaard uit een cor
ner veroorzaakte voor de SVD-keeper 
enige hacheHjke seconden. Met dubbel
blanke stand was het rusten .. 
Even na de rust constateerden wi{ een 
opleving in de ODC-ploeg. De schoten 
die op het doel der gasten werden af
gevuurd vonden echter steeds de keeper 
op hun weg. Toen Peijnenburg door ver 
opdringen een waarlijk uitstekende kogel 
afvuurde, juichte reeds velen, maar op 
het juiste moment kon de Concordia
keeper de bal nog corner tippen. Direct 
daarna ·moest Snijders zijn talenten to
nen en hij deed dit door een hard schot. 
in de uiterste hoek ineens onder controle 
te brengen. Deze middag was deze nog 
jeugdige keeper een der beste van het 
veld. Schalks was het die daarna nog 
een schot inzond, hetwelk volgens velen 
de doellijn 'was gepasseerd. Maar de 
scheidsrechter kon dit onmogelijk con
stateren. Nu verviel het spel der ODC
ers wederom in het zelfde futloze gedoe 

. van voor de, rust. Zoals boven reed�. is 
gememoreerd ontstond kort voor het èin-
de het enigste doelpunt uit een vrije trap. 
Door verandering van richting schoof de 

bal langs de verbouwereerde Snijders in 
het doel 0-1. In deze stand kwam ver
der geen wijziging meer. 

Programma voor a.s. Zondag: 
BLAD ELLA: - O.D.C. 

O.D.C. -.Junioren ..
Zaterdag 3 uur:

O.D.C. 9-B.V.V. 12
O.D.C. 10-Deuteren 3 
O.S.C. 5-O.D.C. 12 
Schijndel 9-O.D.C. 13 

Zondag 12 uur: 
0.].C. 5-O.D.C. 5
O.D.C. ?-Zwaluw 8 
Wilhelmina 10-O.D.C. 8 

R.K.S.V . .,BOXTEL". 
Programma voor a.s. Zondag: 
Boxtel 1-Tongelre 1 
Zwaluw V.F.C. 3-Boxtel 2 
R.K.S.V.A. 4-Boxtel 4 
Boxtel 3-D.V.G. 2 

2.30 uur 
12 uur 
12 uur 
12 uur 

Zoals men ziet _is voor "Boxtel" wederom 
een volledig wedstrijdprogramma vastge-
steld. Het zal ons (en waarschijnlijk 
vel�n met ons) benieuwen hoe de rood-
witters zich na de gedwongen rustperiode 
zullen weren. 

STAND DER DERDE KLASSERS. 

Schijndel 
Taxandria 
vsv 

St. M. Gestel 
Deurne 
Boxtel 
Blauw Geel 
Tongelre 
S.C.B.
wvvz 

Geldrop 
Budel Sch. 

Baardwijk 
Reusel Sp. 
Dongen_ 
ODC 
OSS 
wsc 

Bladella 
Gudok 
Heusden 
Conc. SVD 
OJC 
Korvel 

Afd. A. 
17 14 2 
15 10 3 2 
16 8 7 
15 8 6 
17 8 8 
16 7 2 7 
17 6 3 8 
17 5 4 8 
16 6 9 
16 6 9 
17 4 1 12 
17 2 2 13 

Afd. B. 
17 13 
17 12 2 
16 10 1 

15 8 3 
17 7. 4 
17 5 7 
16 6 2 
17 6 2 
17 5 4 
17 4 4 

16 3 ·3 
16 3 

3 
3 
5 

4 
6 
5 

8 
9 
8 
9 

10 
12 

30 59-22 
23 36-16 
23 35-15 
17 25-22 
17 38-42 
16 33-30 
15 39-48 
14 32-34 
13 28-37 
13 25-30 

9 26-48 
6 23-55 

27 37-18 
26 64-28 
21 44-27 
19 47-,-20 
18 29-37 
17 31-31 
14 32-33 
14 26-33 
14 21-32 
12 26-41 

9 27-43 
7 18-60 

STIPHOUT VOORUIT - D.V.G. 2- 3. 
Het is DVG Zondag j.l. gelukt in Stip
hout op de kqploper van haar afdeling 
een alleszins verdiende overwinning te 
behalen, en hiermede de kampioenskan
sen volledig in handen te houden. 
Reeds na 5 minuten opent de rechtsbui
ten _v�,DVÇ,d�,scpi;e 0-1._ l)en minu-_ 
ten later vergroot Van Schijndel uit een 
goede voorzet van rechts de voorsprong 
0-2. Hierna ontkomt ook het DVG-

Ellende van Bagdad tot Caïro 
LEGIOENEN VAN JERICHO ZULLEN 
ZICH EENS IN BEWEGING ZETTEN. 
Het- Bijbelse Jericho is tot een centrum 
van ellende geworden. Hier in de om
gevilll{ vindt men een geweldi2e proviso
rische stad, die men stad zonder hoop 
zou kunnen noemen. Wij bedoelen het 
immense kamp voor Arabische vluchte
lingen, dat er werd ingericht nadat de 
ongelukkigen uit Palestina werden ver
dreven door de Joden, die naar ban be
loofde land terugkeerden. Veertigduizend 
mensen zitten er als haringen in een ton 
bij elkaar. Er is gebrek aan alles, behal
ve aan ziekte en ellende. De honger en 
armoede waren er rond alsof voedsel en 
kleding in de wereld even kostbaar zijn 
als diamant. 
Dit is een der meest aangrijpende beel
den tussen Bagdad en Caïro, hetgeen 
niet betekent dat de rest van de woestijn
landen een verheffender aanblik biedt. 
Iedereen, die wel eens geschied_enis leest, 
tobt over de vraag hoe een land er nu 
uitZiiet, dat rijp is voor revolutie. Elke 
nihilist, die smult van chaos en zich het 
liefst wentelt in de drek van de maat
schappij, kan hier zijg hart ophalen. 

Daar is Irak, land van sprookjes en 
duizend-en-één-nacht. Het is waar: er 
staan nog prachtige tempels en er zijn 
schitterende wijken, maar het grootste 
deel van de lucht is er bedorven door 
het rottingsproces in de achterbuurten, 
die "karakteristiek" zijn voor een Oos
ters land, maar tevens broedplaatsen van 
besmettelijke ziekte en het ergerlijkste 
pauperisme. Toch heeft het land gewel
dige inkomsten uit de oliewinning. 
Honderdvijftig millioen dollar vloeit er 
jaarlijks in Irakese zakken, doch helaas 
alleen in die van de kaliefs,, sheiks en 
andere hoogwaardigheidsbekleders, ter
wijl ook een handvol vooraanstaande bur
gers meeprofiteert. Deze regels zijn geen 
communistische propaganda, maar een 
beeld van de werkelijkheid. Er bestaat 
in dit land een kleine klasse van heer
sers, die in de glanzendste auto's rond
rijdt, en de rest van de bevolking is 
arm, • doodann. 
Zo is het eeuwen geweest en de onge
lukkigen weten dan ook niet beter. -Het 
analfabetisme is ontstellend, vooral voor 
een Nederlander, die niet anders weet of 
een kind kan op veertienjarige leeftijd 
zo ongeveer een opstel maken over elk 
gewenst onderwerp. 
Daar is Perzië, even schoon en roman
tisch als Irak rond zijn bezienswaardig
heden en heiligdommen, even vies, arme
lijk en maatschappelijk verloren in de 
achterbuurten en talloze arbeiderswijken. 

D�. werkloosheid is groot nu de olie
pompen rusten en alleen de Amerikaanse 
lening zal de boel hier staande kunnen 
houden. 

OUD EGYPTE. 
Daar is Egypte met Caïro, metropool 
van de Nijl, bakermat van menige be
schaving maar evenzeer getuigend van 
felle maatschappelijke tegenstellingen als 
de rest van het midden-Oosten. Hier 
heerst Faroek temidden van toestanden, 
die evenveel zijn veranderd als de pyra
miden en sphinxen sedert de tijd van hun 
bouw. Hij bezit vijf schitterende palei
zen, minstens 25 auto's, een vliegtuig, 
honderden bedienden, die nog gehoorza
mer zijn dan slaven, en een fantastisch 
inkomen. 
Deze heerser heeft nog een vrijwel on
beperkte macht over zijn volk, dat hem 
in lompen gehuld met enthousiasme be
groet als hij met een groot escorte voor
bijgaat. Onder dit voorbeeld van ouder
wetse machtsconcentratie staan twee 
groepen, waarvan de ene bestaat uit bui
tenlanders en de andere uit de Egypti-' 
sche intellectuelen. Deze groepen hebben 
het bestuur in handen, waarvan de han
delaren en industriëlen het leeuwendeel 
hebben gekregen. 
Wanneer wij heden ten dage zoveel 
horen over opstand, moordpartijen en 
agressie teg_en buitenlanders, dan weten 
wij dat deze twee groepen elkaar in de 
haren zijn gevlogen. De meer ontwik
kelde Egyptenaren zi_jn door het voor
beeld van de Pers Mossadeq wakker ge
worden en eisen voor zich het deel op, 
dat nt1 in handen. is van buitenlanders, 
die in Egypte sterk vertegenwoordigd. 
zijn. Zij vormen meer dan een vijfde van 
de bevolking en men vi_ndt in hun samen
stelling een bonte mengeling van volken, 
die zich ieder weer op een bepaald ter-

. rein van handel en industrie hebben ge
worpen, doch al met al beheersen zij een 
groot deel van het ec-onomisch leven in 
Egypte. 

- • 

Het bankwezen is in handen van Joden 
en Britten, de Italianen zorgen voor 
electriciteit, de Armeniërs bezitten en 
handelen in huizen. De Grieken beheer
sen de handel in levensmiddelen en tus
sen dit alles vindt men ook wel Neder
landers, ·die overal wat aan weten te 
ve·rdienen. 
De intellectuele Egyptenaren verdienden 
hun welstand met corruptie en grond
eigendom. Achtenveertig procent van de 
bodem is in handen van een handjevol 
families. Dan is er een groep van 
2,500.000 boeren, die de rest van de 

� � 
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doel enige male� dp f�rtuinliik� wijze 
aan doorboring, als de rechtsbuiten een
maal tegen de lat kopt en andermaal, vrij 
voor de DVG-doelman staande, huizen
hoog over schiet .. Ofschoon de scheids
rechter , reeds ·Vanaf het begin van 
de wedstrijd zeer eigenaardige beslissin
gen. neemt, wordt dit steeds erger en een 
kwartier voor de rust scoort de Stiphout
rechtsbinnen in volkomen buitenspel-

• positie tegen 1-2. Èven later neemt de
zelfde speler de bal zelfs met de hand 
mee en brengt de stand op 2-2. 
Na d� rust wordt de scheidsrechter hoe 
langer hoe meer van de wijs gebracht 
door het publiek. Bij een zeer eigenaar
dige beslissing van de scheidsrechter be
gaat een DVG-speler de grove fout de 
scheidsrechter aan te vallen. Hierop 
stormt veel publiek het terrein op en er
worden rals:e klappen uitgedeeld. De po
litie grijpt echter in en de DVG-speler 
wordt terecht ·van het terrein gestuurd. 
Hierna wordt de wedstrijd voortgezet. 
Negentien minuten voor het einde staakt 
de scheidsrechter de wedstrijd . wegens 
een opgelopen blessure. Een ander.e 
scheidsrechter, die toevallig aanwezig is,
wil de leiding echter overnemen, zodat 
het spel hervat kan worden. DVG (met 
tien man) laat de moed niet zakken en 
dringt Stiphout geheel in de verdediging. 
Vijf minuten voor het einde komt de 
DVG-speler van Alphen vrij voor het
Stiphout-doel en met een keihard schót
passeert hij de Stiphout-doelman en 
brengt de stand op 2-3. Hiermede komt. 
het einde van deze wedstrijd, die onder 
de spelers ondanks de eigenaardige be
slissingen van de scheidsrechter en be
houdens het gewraakt incident, goed en • 
sportief verliep. 
De Junioren B speelden Zaterdagmiddag 
tegen de dito's van Boschkant en wisten 
met 5-2 te winnen. 

-o-' 

A.s. Zondag speelt het eerste elftal van 
DVG thuis tegen UDI 2. Aanvang 2 uur:'' 

TAFEL TENNIS."
J.l. Zondag speelde Advance tegeri ' 
P.S.V. I en leed eert flinke nederlaag. In 

. het begin liet het zich aanzien dat de. 
cijfers verdeeld zouden ·worden, v. Berkel 
maakte 1-1, doch verder kwamen on:;e
spelers steeds een beetj� geluk tekort en __ , 
zoq_oende eindigde de wedstrijd in een _. 
(geflatteerde) 9-1 • overwinning, voor· 
P.S.V. • . • -_,. , 
Ti)ans resteren er nog 3 wedstrijden:,. : 
A.s. Zondag Advance .-De Meppers • Aanvang 3 uur 
2 Maart. Limburgia-Advance. 
9. Maart: Advance'-Picus. 
De Meppers uit Weert zijn geduchte 
tegenstanders. Het vorige jaar werden··
ze kampioen en kwamen slechts enige 
puntjes te kort voor promotie naar de • 
hoofdklasse. In hun team staat de kam
pioen van Zuid,-Nedetrland opgesteld. 

Kamer van Koophandel 

NIEUWE INSCHRIJVINGEN: •• n •• • 

M. v. d. Rijdt (Autoverhuur) Bossche
weg 17, Boxtel. 

grond in handen hadden en wat ze heb
ben is over het algemeen niet veel. De 
overige bevolking, die boert, bezit hele-
maal geen grond .....  . 

VERDEEL EN HEERS. 
Iedere fellach, zo heet de arme, beseft 
zijn armoede ten volle. Hij meent nog 
dat het zo hoort, want het is eeuwen zo 
geweest. Hij zou zich dus nog min of 
meer beledigd voelen i!ldien u er iets 
van zei. Hij gelooft in Allah, vereert 
zijn koning en vindt dit een voldoende 
bodem voor bestaanszekerheid, al groeit 
zo langzamerhand de twijfel in zijn 
hart ...  
Dit maatschappelijk systeem met een 
massa ellendigen, bestuurd door een 
handjevol Pasja's, die het goede der • 
aarde genieten, heeft in Egypte eeuwen • 
geheerst. Toen de Britten kwamen von
den deze het gemakkelijk om de corrup
te bestuurders om te kopen. Zij zetten 
eenvoudig de ene groep tegen de andere 
op volgens het beginsel van verdeel en 
heers en zij deelden in de practijk de 
lakens uit. 
In Perzië en Irak lagen en liggen de 
zaken niet anders. Alleen heten daar de 
pasja's kalief of sheik en trekken zij 
meer geld uit de petroleum, dan direct 
uit • de grond of corruptie, maar dit is 
tenslotte slechts een gradueel verschil. 
De feiten liggen er, dat deze volken in 
beweging komen en de rekening komen 
presenteren voor. eeuwen culturele en 
materiële achterstand:-· Zii danken hun 
dierlijke positie grotendeels aan zonen 
van het eigen volk. Er zijn bijvoorbeeld, 
sheiks te vinden, die een tiental televisie
ontvangers bezitten, zonder dat zij ooit 
één uitzending kunnen volgen bij gebrek 
aan zend�tions. Het zijn echter de bui
tenlanders, die het gelag van eeuwen. 
wanbestuur moeten betalen en de En
gelsen staan daarbij b,ovenaan. 
Door snel het roer ·om te werpen kun
nen de leiders van deze volken de sociale 
revolutie misschien nog keren en omzet
ten in een vorm van evolutie. Zij zi-jrt 
degenen, die nog gezag behouden heb
ben over hun losgeslagen volgelinge!): 
Na het vertrek der buitenlanders zal het 
geweld zich tegen hen keren en wie zal 
het stuiten? 

De legioenen buiten de poorten van 
Jericho zullen zich eens in beweging zet
ten. De muren van die stad zullen ver
moedelijk· onder hun druk nog gemakke
lijker vallen dan weleer in het bijbelse 
verhaal, indien de machthebbers rond de 
Ro4e Zee en in West-Europa geen oog 
hebben voor het sociale "mene tekel", 
dat op de toegangspoort van Azië ge
schreven staat. 



V�rgadering K.V.P .. �. afdeling Boxtel 
• .,. - 1 De Maandag j.l. gehouden vergadering van de Boxtelse afdeling van de K.V.P. had niet de belangstelling die van de leden verwacht mocht worden in verband met de aangekondigde candidaatstelling voor de groslijst van de partij voor de Tweede Kamer-verkiezing. V� bestuurszijde werd er op gewezen, dat de belangstelling voor het orgaan der K.V.P., de Opmars, ook zeer gering is in Boxtel, wat. jammer wordt geacht omdat door lezing ervan ongetwijfeld meer interesse zou worden gewekt voor de par.tij. Voor intellectuelen onder de leden beval de Voorzitter het Katholiek Staatkundig blad aan. • De verhoogde contributieheffing kwamdan ter sprake en de noodzakelijkheid ervan werd bepleit met verwijzing naar de hoge kosten voor de administratieve apparatuur, de geregelde propaganda en die voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen.Het hoofdbestuur is eerst na rijp beraadertoe gekomen om de afdelingen een hogere afdracht op te leggen. Was dezevroeger per lid 80 c�nt voor de Centrale Kas en 20 cent voor de Kring, thansis ze bepaald op resp. f 1,25 en 25 cent.Op gevaar van een teruggang in ledentalzal dus per lid een totaal-contributiemoeten worden geheven van f 2,-,waarin 50 cent begrepen zijn voor de 

afdelingskas. In het vertrouwen dat onder de katholieken voldoende inzicht zal blijken te ziin om de partij te handhaven - naast andere die zelfs contributies heffen van 15 tot 25 cent per week - is de verhoging opgelegd. Na voorlezing van de jaarverslagen van secretaris en penningmeester, werd overgegaan· tot de candidaatstellil!& voor de groslijstverkiezing, die 20 April zal wor-den gehouden. De heer Jac. van Susante stelde drs. H. Moonen, dir. van het Econ. Instituut te Tilburg en Jos. Raaymakers dir. van de Kon. Textelfabrieken te Helmond. Namens de Middenstanders werd door de heer Arn Spierings gesteld Jan Hovenier, winkelier en wethouder van Schijndel. Door de heer Paulus v. d. Meyden werden aanbevolen Mr. C. v. d. Mortel te Tilburg, Ir C. van Mol, Hilvarenbeek en drs. Krielaars, dir. R.K. Hogeschool te Tilburg. Namens de arbeiders-organisaties werden gecandideerd de heren Andriessen, voorz. K.V.P.; v. Maanen, voorz. Limb. K.A.B.; v. d. Ploeg, Haarlem, voorz. Landarb. bond, Scrrarens, F. v. Vliet, Bekkering, A. C. de Bruijn, v. Geen, secr. Kath. Instituut voor Volkshuisvesting te Utrecht; Kuyper, De Bilt, Mulders, oud-

voorzitter Kath. Mijnwerkersbond, Nico Schuurmans, Dré de Wolf; dir. Ziekenfonds, Breda; .De Zwart, bestuurder K.A.B., Nijmegen, Fr. Hoogers, Tilburg. Verder werden nog dr. v. Mol, dr. de Kort en mej. Klompé gecandideerd. Alle genoemde candidaten werden door minstens 10 van de aanwezige leden gesteund. Na afhandeling van deze candidaatstelling werd de vergadering toegesproken door de heer Blauw uit Eindhoven, die de wegens ziekte verhinderde Nico Schu_urmans verving. Spreker, die niet was voorbereid op een spreekbeurt voor een K.V.P.-afdeling en in de mening verkeerde voor een jongeren groep te moeten Óptreden, gaf nu een overzicht van de discussies in· de pers tussen Duynstée en de K.V.P.voorzitter Andriessen en prof. Romme. Nadat uit de vergadering enige meningen waren ten beste gegeven over het in de lezing behandelde en de persoon van prof. Duynstee, werd door de heer Blauw de oprichting van een studiegroep aanl;,evolen, waarin over actuele onderwerpen van principieel politieke aard kan worden gesproken en van gedachten gewisseld. De voorzitter verwees hierop naar het verloop der groep jongeren die indertijd was opgericht, doch na korte tijd wegens te geringe interesse moest worden opgeheven.· Hiermee was deze vergadering ten einde. 

* Wat _doe ik in de kou?, zo zullen velesportliefhebbers zich j.l. Zondag afgevraagd hebben toen op een onzer sportterreinen de voetbal-gemoederen zo verhit raakten, dat zelfs de wildste sneeuw.- ..bui ze niet kon bekoelen.' Tja, 't kanvriezen en 't kan dooien. De sportiviteitkan hoogtij vieren en faillissementenlijden. Gelukkig is de schuld aan hetlaatste niet altijd algemeen en bleekook Zondag de overgrote meerderheidverstandig genoeg om de waarde van desporteer en van 'n goedklinkende verenigingsnaam hoger aan te slaan danverlies of winst, in casu een onverkwikkelijke voethalrel. * Overigens beginthet er alom in de voetbalwereld aardigop te lijken, dat men bezig is voor werkverschaffing te zorgen. In heel veel gevallen lijkt de áanleg van metershredeen metersdiepe tankgrachten tussen voetbalveld en tribunes imm_ers wel gewenst.En dan nog schijnt de veiligheid nietverzekerd. Drastische maatregelen tegeniedere sportrekel, binnen en buiten delijnen! Dat is dan ook 't advies aan hendie te waken hebben over de juiste beoefening van de sport. Soit! * We tappen even uit een ander vaatje, nu vanalle kanten het carnavalsnieuws komt,dat de diverse prinselijke hoogheden zichweer hebben laten benoemen tot opperste vastenavondzot en dergelijke begerenswaardige ambten meer! We doen
�...r-

1 Op Dinsdag 12 Februari, hopen onze Ouders 
Te koop: een toom biggen hij W. Megens, Esschehaan 16,Boxtel. NOTARIS P. MERTENS Gemeente Boxtel 

te BOXTEL Openbare Houtverkoop. 

dit om te waarschuwen·· �oor de ongenade, waarin hij komt te· vallen, die in. Boxtel naar de dwaze macht zou grijpen, zonder daarin onze onvolpr�en Jás de Keistamper te kennen, zonder de hiërar-. chieke weg te bewandelen, zoals dat in dit geval mag heten. "t Laten sommigen nu een· boom opgezet hebben over de vraag of het Gemondse Gilde nu in de Kaatse Hoeve of in de Kaartse Hoeve gehuisvest is! Men zal het uit de doeken proberen te doen nog voor het "Guld" zijn 450e verjaardag viert. Wie helpt mee? * Wachter, wat is er van de nacht? Zaterdagavond laat maakten zich uit de Heultse duisternis een groot aantal schimmen los om zich langs vele wegen (in de letterlijke en figuurlijke ' zin van het woord) zo snel mogelijk naar Boxtel te begeven. Het waren de Kajotters, die een "droppingsavontuur" ten einde moesten brengen. De vijf eersten waren H. Kappen, P. de Laat, G. Peynenburg. D. Seghars en H. v. d. Rijdt. Aan de anderen zal straks gelegenheid tot revanche gegeven worden. 
* Alleen voor grieperige lezers, die hetmet 't Februari-weer niet eens zijn:"Komt Februari met goed weer, dan vriest het in 't voorjaar des te meer", aldus de almanak. * De wijsheid van de week: Wel en gepast spreken is een zeldzame gave; maar zou het getal der wijzen, die de kunst verstaan van wel en gepast zwijgen niet nog veel kleiner dan het getal der welsprekenden zijn? (N. Beets). 

Frans v. d. Beogaard 

en 
Bertha ,. d. Boogaard-v. Alebeek 

1 Te koop gevraagd: Kind er) fietsje, leeftijd 5-7 jaar. H. Traa, Klompenmakerij, Maastrichtsestraat 42. 
' • de dag te herdenken dat zij l

zal aldaar op DINSDAG 12 FEBRUARI 1952 voorm. 10 uur voor en ten huize van Mevr. Wed. L. C. M. van H�ou-Franke, Clarissenstraat 22, om contant geld 

Burgemeester en Wethouders van Boxtel, brengen ter openbare kennis, dat op 12 FEBRUARI 1952 te 14.00 uur, in Hotel-Restaurant W. F. van Boxtel, Stationsplein 2 te Boxtel, IN HET OPENBAAR BIJ OPBOD ZULLEN WORDE� VERKOCHT: 
:Koopje °"" de � ! 

Blauwe K.LM. overalls 

' 

._ vóór 40 jaar in het Huwelijk traden. Te hunner intentie zal om 9 uur een H. \ Mis worden opgedragen. Hunne dankbare Kinderen en Kleinkinderen 
.. Gemonde, Dorpstraat 
> 
--� 

••••••••••••••••••••••••••• 
• •: Zondag 10 Februari a.s. : : hopen onze geliefde ouders :
• •: P. v. ·d. Bosch : : en : : M. J. v. d. Bosch-v. d. Aa : : hun 25-jarig huwelijksfeest:. . . • te vieren.. : : Hunne dankbare kinderen. :: Baroniestraat 56.. :
•••••••••••••••••••••••••••

V oor de vele blijken vanbelangstelling ondervonden hij ziekte en overlijden van onze lieve Moeder, betuigen wij hij deze, allen onze hartelijke dank. Fam. Swinkels-Nouwens Boxtel, 6 Februari 1952. Tongeren 3. 
Onze hartelijke dank voorde belangstelling ondervonden bij gelegenheid van ons 40-jarig huwelijksfeest. M. VAN ESCH-ROVERSBoxtel, Molenstraat 81. 
Te koop: z.g.a.n. Radio. H. Huijherts, Selissenwal 2. 
Aangeboden: 120 v1eriarige vruchtdragende struikvormige Appels, waaronder 80 stuks "Schöne von. Nordhausen" en de 40 overige "Zuccalmaglio Reinetten" type IV. Firma P. de Bruin, Esch. 
Financiering Auto's, Motoren en Machines, Solexrijwielen, Schubert- Frank en Simonisz. Prins Hendrikstraat 64, Boxtel.. Tel. 673. 
Voor legkasten of tafels, voor stoelen of cocos, spotprijzen. Meuhelhuis "De Beurs", Markt 22. 
Te koop: electrische wasmachine met wring;r f 90,-. Molenstraat 80. 
Te koop: jongensrijwiel 11-15; meisjesrijwièl 6-10 jaar, heren- en damèsrijwiel in. goede staat. Bosscheweg 52. 
Te koop: een toom biggen, N. L. - G. v. d. Bruggen, B 70, Esch. 
Er biedt zich aan een fijnstrijkster. Adres bevragen Molenstraat 19. 
Te koop: Kalfvaars, bijna aan telling, of een R. koe met veel melk en beste melklijsten, t.b.c.-vrij. M. v. Hal, Tongeren 17.
Te koop: een toom beste biggen bij H. de Bie, Esch. 
Te koop : een zeug, 14 weken drachtig, derde worp, hij P. Kruijssen, Mijlstraat 48. 
Postzegelalbum te koop met 6500 zegels. Spotprijs f 175,-. Adres St. Willibrordusstraat 4, De Bosch. 
Te koop: Een toom zware biggen, waarvan gemerkt voor het stamboek N.L. A. v. d. Pasch, Tongeren. 

Te koop: z.g.a.n. Kinderwagen; en gevraagd prima wan• delwagentje. Baroniestraat 17. Te koop: Een beste koe, aan telling 16 Februari, t.h.c.-vrij. Wed. J. Dankers, Schijndelsedijk 9, Boxtel. 
2e Hands electrisçhe wasmachine met prima moter, linnenkast en Kamerkacheltje te koop hij K. Kreijveld, B 74a, Liempde. 
Te koop: jonge konijnen, ·7 weken, à f 1,50 per stuk. ·v. Hornstraat 16. 
Te koop: een dragend varken. J. v. Abeelen, Munsel 12.
15 Kanariepoppen en 4 Kanariemannen te koop. v. Hemmen, Konijnshoolsedreef 3. 
Te ruil: kleine woning in centrum, tegen grotere buitenaf. Brieven Molenstraat 19. 

PUBLIEK VERKOPEN: mahoniehouten lits-jumeaux, eikenhouten: spiegelkast, tafeltje en toilettafel, een mahoniehouten nachtkastje, vier eikenhouten stoelen, een eikenhouten haardstoel, kasten, hPstokken, lampen, hangkast, 2 grote schilderstukken met lijst, van een bekende Vlaamse schilder, ovale eikenhouten tafel en een jachtplaat. schilderijttjes, fauteuil, hondenhok, inmaak.flessen, lederenllnnengeweerfoudraal, geweerrek, vijfdelig Delftsblauw, kaststel, eikenhouten bordenen lepelrekje, overgordijnen en twee ressorts, en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. Bezichtigi� een uur voor de verkoping. 
C. ESHUIS

BEEDIGD MAKELAAR 

EN TAXATEUR 
Te koop bij A. Dinissen, Vorst LEENHOFLAAN 6 BOXT EL 11, een klein partijtje hooi. ALLE VERZEKERING EN 

1 koop canadabomen (14 stuks), genummerd I, staande langs perceel sectie C nr. 1207, nabij het z.g. woonwagenkamp, koop canadabomen (11 stuks), genummerd Il, staande op Munsel op de splitsing.van weg nr. 25 en 16, nabij de panden Munsel 25 (A Sohoenmakers) en Munsel 26 (A. van Kasteren) 1 koop canadabomen (17 stuks), genummerd 111, staande op Nergena, voor perceel sectie I nr. 1542 (nabij Dankers) 1 koop canadabomen (8 stuks), genummerd IV, staande op de z.g. Kromme Wiel aan de Molenstraat,
5 kopen eiken, genummerd V tot en met IX, resp. groot 19 inlandse eiken, 21 inlandse eiken, 20 inlandse eiken, 10 inlandse eiken en 13 inlandse eiken, alle staande op Nergena, voor de percelen sectie I nr. 1541, 1543 en 798, nabij Dankers 1 93 kopen pl.m. 50-jarige grove dennen, liggende in het Z-l?. Kinderbosch, 1 koop staande mast (35 stuks) in het zogenaamde Kinderbosch. 
5 kopen schaarhout en bovenhout der dennen, eveneens liggende in het z.g. Kinderbosch . De voorwaarden van de verkoping zullen vóór de verkoop worden bekend gemaakt. Nadere inlichti�en zijn verkrijgbaar ten kantore van de Dienst van Gemeentewerken, gemeentehuis Boxtel, op 7, 8 en 11 Februari 1952, in de voormiddag van 10 - 12 uur. Desgevraagd zal een aamviiz� ter plaatse worden �geven op Vrijdag 8 Februari 1952, te 14.00 uur precies, in het Kinderbosch. Burgemeester en Wethouders voornoemd Drs. M. A. M. v. HELVOORT, Burgemeester. J. P. C. v. d. HOUT, Secretaris. 

Vleesreclame aanbieding!• -------Wij hebben voor U 
Poulet Gehakt 

per 500 gram I per 500 gram . . . f 1,20 Vers mager Spek . f 1,50 . . . f 1,30 Bra.advlees, vanaf . f 1,70 Zult 50 ce_nt per 500 gram • • 'n 8-daagse Pendule voor f 38.50 1

van 16.75 nu 14.95 

2 stuks van dezelfde 
kwaliteit nu 27 .50 

F. J. WITTEVEEN 
Rechterstraat 18 Boxtel 

Zoekt U voor nu of later 

EEN KEUKENUITZET 
Ziet dan onze Etalage! 

U zag nog nooit zulk 

een sortering in prijs, 

kleur en merken 

Pieter v. d. Brandt 
Baroniestraat 48 

Neemt proef met onze overheerlijke Gelderse Worst f 1,50 per 500 gram. 1
(Ziet etalage) 

1gekookte Een Pendule voor de kleine woning 
F. P. v. Langen, Stationstraat 62 

'n Advertentie 

Fa.Jan van Lievenoogen I Uurwerkreparaties onder GARANTIE 1 
en in 1 week klaar. 

ût !Brakutts CentttUn 
HEEFT AL TIJD SUCCES. FELLENOORD 2 • TEL. 372 • BOXTEL • • • • - • • • • 

REDUCTIE-BON 5 
FLANEL 

5 mtr, gestreept voor pyama's 
normaal 6.90 
met deze bon 5.95

REDUCTIE-BON 11 
LINGERIE-KATOEN 
5 mtr, in zalm, bleu en rose 
normaal 8,25 
met deze bon 7.25

REDUCTIE-BON 6

OVERHEMDEN 
vaste boord, poplin, div. malen 
normaal 11.50 
met deze bon 8,95

REDUCTIE-BON 12
DAMES-PYAMA'S 

model, zwanendons, ruim. 
normaal 14.75 

12.75 met deze bon 

REDUCTIE-BONNEN 

DIE UW LINNENKAST HELPi=:N VULLEN 

Doe er Uw voordeel mee, 

,,knip ze uit en lever ze in bij V.H. V !" 

REDUCTIE-BON 1 
LUIERS 

6 stuks, oogjes of hydrophile 
normaal 7,50 

6 90 met deze bon • 

REDUCTIE-BON 7 
ZWANENDONS 

5 mtr, effen keperflanel, zalm 
normaal 8.75 
met deze bon 

REDUCTIE-BON 13
DAM ES-KOUSEN 

links geweven, elastisch 
normaal 2.95 
met deze bon 2,65 

REDUCTIE-BON 2 
ZAKDOEKEN 

6 stuks, wit, 45 x 45 cm. 
normaal 2.70 
met deze bon 2.10

REDUCTIE-BON 8 
GRASLINNEN 

5 mtr, 160 br., voor lakens 
normaal 14.75 
met deze bon 13.75 

REDUCTIE-BON 14
DAMES INTERLOCK 

hemdjes of directoirs 
normaal 2.95 

2.45 met deze bon 

MOl,ENSTRAAT 1 - BOXTEL 

REDUCTIE-BON 3 
HANDDOEKEN 
5 stuks, badstof, v. d. keuken 
normaal 7.50 6 7 5 
met deze bon • 

REDUCTIE-BON 10 
SLOPEN 

4 stks, m. cordon, graslinnen 
normaal 11.80 
met deze bon 1Q.60

VAN HOUT 
VERVER GAARD 

• ~ 

1 
I 
$ 
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7.75 



* 

H��m 
een maan� 

de proef, 
Koop éé_n m!l!!i!IJd 

al Uw kruidenierswaren 
bij Albert Heijn. In kwaliteit 

en prijs, wijzen de cijfers het 
o nb e t w i s t  uil: .,Albert Heijn 

maakt U hel leven stukken goedkoper". 

R�ken en oordeel . Zie Uw voordeel. 

Margarine 
Per Pak 40 
Vermicelli 22 
250 gram ... . 

�� i��k�a- .... 20

�ti�r�!�� .. 35
Bruine Bonen 33 
500 Gram 38 -

Goudse kaas 29 Volvet 100 gram 

Echte Boerenkaas 32 
100 Grom 3 6• 34-

LeVerpastei 42 
Per Blik .. 68 -

Folia's
49 Nieuw koekje 2 50 gram 

Choc. Repen 10 Per Stuk . . . 18 -

Pepermuntballen 2 5 
150 Gram .... 

Van Vrijdag 8 t/m Zaterdag 16 Februari •·•· 

BIJ AANKOOP VAN 100 GRAM A.H. THEE 

1 0 0 G R A M van 38 

RUMBONIN 
voor 

Met echte Jamaica-rum 2 9 et 

BOFFIE-KOFFIE 
De krachtigste, de geurigste/ 

Pak à 250 gram 173 -183 -188ct 

De Landbo1wwerkt1lgencoiiper1tle r.================;i 

"Door Sa1anwerking Sterk'' Af et een betrouwbare wekkèr 
houdt haar algemene jaar� 

l t LJ t • f vergadering op Vrijdag 15 S dap . rUS tger , 
Febr. a.s. bij H. v. Rooij,
'• avonds om 7 uur precies. * Prima wekkers vanaf f 8,50 

B•langrijke Agend;, J, &n zeer grote keuze in alle bekende 

Gelegenheid tot opgave yaa merken, o.a.funghans, Kienzle, Mauthe 
nieuwe leden 1 en Smith. 

HET BESTUUR. 

�-· Uw pijnlijke voeten 
NAA� 

Jo ,. Grinsven-v, Summeren 
MARKT 15 
le-lsè� Gedlpl. Yoehemrgster 

.Ook ■■n huls te ontbied•"-

Cute.x Nagellé!k 
Pond's Crême 

Pond's Lipsticks 
4711, Boldoot, Maja, 

Soir•de•Paris 

Bert v.d. Braak 
Parfumerlën 

Barol'!iastr .. 73, Tel. 450 

µ/));\, \ 
Dames

blouses 

Prachtige 
menkoline kwaliteit ! 
Met korte mouwen: 

van 13,50 nu 10,95 
van 16,75 nu 12,95 

Met lange mouwen: 
van 15,75 nu 11,95 
van 17,50 nu 13,95 
van 18,75 nu 14,95 

Ziet onze eta/qges 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger 

Il� 

WONINGINRICHTING 

RECHTERSTRAAT 22-24 

Kruisstraat 10 

Bureau voor Accountancy 
1 Belastingzaken 

E. V Q S S E N � Boekhouding 
i Bedrijfseconomische 

Drs. Moonenstraat 17 ·: Adviezen 
B E S Î . T elefoon 200 { Oorlogsschade 

', Kostprijsberekening 
ZITDAG TE LIEMPDE: elke Woensdag van 
10 tot 12.30 u. Adres: Dorp A 10 (Wed.v.d.Pas) 

Voor direct vragen wij 

Nett e flinke loopjongen 
,.In den Ooievaar" 

Dat overkomt U niet met

onze binnenverlngs-matrassen 
De heerlijke soepele vering, aangepast 
aan de natuurlijke lichaamsvorm geeft 

U de zekerheid van een goede
gezonde nachtrust. 

* 

• 2 persoons met kapokkussens en 12950garantiebewijs voor 20 jaar . . . . ·• 

• 1 persoons Idem .... , . . . . . . . . ,9. _, 
Als extra reclame: 

• Prima 2 pe_rsoons 3 delig matrasstel 
wolgevuld
met 2 kussens 
overtrokken met prima stores 69.50 

• 1 persoons, idem 39.50 

;;�;� �,,
125 x 180 voor slechts IJ, 

-----

't Is weer 

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

F. J. Witteveen 
Rechterstraat 18, Boxtel 

OnZ'e sortering 

Mijn vrouw .
. 

f 

zet de lekkerste koffie. 

Bromfietsen 
is weer uitgebreid met 
de nieuwste en de beste. 

Ziet onze etalage. 

Pieter v.d. Brandt 
Baroniestraat 48 

Die verkwiklende geur, die plfflge 
smaak.. dat Is koffie zoals alleen mijn vrouw die zetteA 
kan. Ze 1weert bij De Gruyter's koffie, omdat het 
kwaliteits-koffie is. 
zegt ze. én wat ook 
een duit in het zakje 
doet ; De Gruyter s 

koffie Is goedkoper 
door 10 °lo korting.

"i 

Uw gulde is verblijdend veel * 
waard bij Witteveen 

Dat geldt eveneens voor
onze nieuwe collectie
tailleurs • de grote mode
in 1952. 
Engelse gabardines en 
kamgarens, in fantasie
en effen. 
Uitsluitend zuiver wol.
Elk model op satijn 
gevoerd. Uitnemende
pasvorm. Perfecte af
werking. 
Tailleurs: de specialiteit
van-Witteveen.

1 98,75 11 10,-

1 1 25, - 1 145, -

1159,- 1179,-

Eindhoven, 
Rechtestraat ,o

.Amsterdam, 
Kalverstraat 4:,.47 •

ROODMERK p. 250 g"' f,. 2.� 
BLAUWMERK p. 250 g,. f, 1.% 
ORANJEMERK p. 250 gr. f. 1.86 
Coffeïne vrije koffie p. p•k f, 2.50 

I 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

Advertentieptjjs: 10 et. p. kol. m.m. 
Bij contract speciale tarieven . 
Kleine advertentiën 7 et. per woord. 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Onrust aan rechtse zijde 
De bereikte overeenstemming tussen de 
K.V.P. en de groep-Steenberghe heeft, 
onmiddellijk bij het verschijnen van het 
communiqué erover, grote blijdschap ge
bracht bij zeer velen die het belang er
van inzagen. Blijdschap op de eerste 
plaats over de overeenstemming zelf, om
dat de K.V.P. daardoor tegemoet kwam 
aan de verlangens van zeer vele katho
lieken uit verschillende standen van ons 
volk, waarvan de K.V.P. immers de ver
tegenwoordiging behoort te zijn in poli
tieke zaken. Blijdschap op de tweede 
plaats omdat de overeenstemming een 
grote bi-jdrage voor onze politieke een
heid, en misschien wel een blijvende ver
sterking van deze eenheid kon brengen. 
De gebeurtenissen in de weken die op de 
publicatie van het communiqué volgden, 
hebben echter een grote onrust gebracht 
over de vertegenwoordigers der groep
Steenberghe, en onder hun talrijke aan
hangers. 
Er zijn verschillende feiten die deze on
rûst veroorzaakten, welke feiten hierop 
neerkomen: In 'arbeider�kringen werd -
we menen door misverstand - gemeend, 
dat de groep-Steenberghe een ongezond 
conservatisme verdedigde en dat de 
K.V.P. dit ging binnenhalen in onze 
katholieke partij, en de politieke koers in 
die richting ging veranderen. Bijgevolg 
kwam de arbeidersbeweging, bij monde 
v_an haar voorzjtter, tot een fel protest 
omdat men de sociale rechtvaardigheid, 
welke tot nu toe door de K.V.P. werd 
nagestreefd, in gevaar meende te zien 
komen. Er werd gedreigd met een eigen 
politieke arbeidersorganisatie indien hun 
belangen niet veilig zouden blijven bij 
de K.V.P. 
Hierop stelde de voorzitter van de K.V.P. 
de arbeiders gerust omtrent hun vrees 
voor een ongezond conservatisme. Maar 
deze geruststelling werd door hen zo op
gevat, dat er geen enkele verandering in 
koers zou komen. 
De voornaamste reden van de onrust is 
nu dat op deze onjuiste uitle<r van arbei
derszijde, niet meer gereageêrd is door 
het K.V.P.-bestuur, zodat de vrees zeker 
niet misplaatst is dat misschien die on
juiste uitleg door de K.V.P.besturen zal 
worden overgenomen, wat een duidelijke 
opzijzetting zou betekenen van wat met 
de groep-Steenberghe \�as overeengeko
men. Deze vrees is nog versterkt door 
twee artikelen die professor Romme, 
voorzitter van de Katholieke Tweede
Kamerfractie en staatkundig hoofdredac
teur van de Volkskrant in deze krant 
schreef. Hij zag n.l. in het overeenstem
mings-communiqué niet veel nieuws, 
m.a.w. zal naar zijn mening de overeen
stemming ook weinig verandering bren
gen, en alles hoofdzakelijk bij het oude 
blijven. Het enige nieuwe dat hij er in 
ziet is de stap, genomen tot het oprich
ten van een adviescommissie ten dienste 
van de Kame:rfractie, waarvan het idee 
door hem zelf reeds lang zou zijn naar 
voren geb1·acht. 
Volgens de groep-Steenberghe en de 
duizenden die het met hen eens zijn, 
bracht de overeenstemming zeer veel 
nieuws en kon het dus heel wat veran
deringen inluiden en inleiden, met name 
op het punt van versterkte weerstand in 
de K.V.P. tegen staatssociaJisme, nivel-

lering en collectivisme en het is voor hen 
zeer alarmerend - na het uitblijven van 
verduidelijking van het standpunt tegen
over de arbeidersbeweging - dat nu ook 
professor Romme weinig nieuws ziet en 
bijgevolg even weinig verandering schijnt 
te verwachten uit de tot stand gekomen 
overeenstemming. Nu is het wel een feit 
dat professor Romme de K.V.P. niet is, 
en dus geen beslissingen bindend voor 
de partij kan nemen inzake de koers van 
de partij, maar iedereen weet hoe groot 
de invloed kan zijn van een persoon die 
voorzitter en daardoor leider is van 
onze Kamerfractie; en algemeen wordt 
de tegenwoordige voorzitter" _prof Rom
me, gezien als de persoon die tot nu toe 
het beleid van onze fractie bepaalde, wel 
niet in een vorm die bindend is voor de 
leden, maar toch in feite. 
Wanneer deze persoon dus het commu
niqué van de overeenstemming naast zich 
neerlegt als een weinig nieuwsbrengend 
stuk, en dit dus voor hem heel weinig 
betekent, dan is de vrees gegrond dat de 
overeenstemming werkelijk ook weinig 
zal uithalen. 

Professor Duynstee schreef de vorige 
week in de Maasbode dat "de twijfels, 
neergedaald over de vraag of door mid
del van de overeenstemming een ander 
standpunt dan tot nu toe zal worden in
genomen tegenover allerlei staatssocia
listische en dergelijke strevingen, of dat 
de oude koers zal worden voortgezet, 
door professor Romme niet zijn wegge
nomen." 
En elders: ,,De verontrustende onzeker
heid door de gang van zaken sedert de 
overeenstemming teweeggebracht, zou 
zeer ernstige gevolgen kunnen hebben 
als zij tot zekerheid werd. Het zwijgen, 
door de leiding der K.V.P. betracht, 
gaat thans betekenen een vermet1gmg 
van de overeenstemming, immers een ver
nietiging van vertrouwen. De verrichte 
afbraak kan nog slechts worden gestopt 
en hersteld door ondubbelzinnige beves
tiging van een wezenlijke wijziging van 
beleid en door een gedragslijn, welke 
daarmee in overeenstemming is." 
Welke die "zeer ernstige gevolgen" zou
det'l kunnen zijn is niet moeilijk te raden. 
De heer De Bruijn heeft enkele weken 
geleden gedreigd met een aparte politie
ke organisatie als de belangen van zijn 
arbeiders, binnen de K.V.P. niet meer 
veilig zouden zijn. • Hij heeft gelijk! 
Maar...... zo denken ook vele anderen 
uit andere volksgroepen en die hebben 
daartoe evenzeer het recht ingeval hun 
belangen niet meer veilig zouden geacht 
worden bij de KV.P. 

Eén hoop hebben we nog: het definitieve 
verkiezingsprogram is er nog niet - in
dien het K.V.P.-bestuur, dat nu zwijgt, 
in dit program duidelijk uitspraak doet 
en er blijk van geeft de overeenstemming 
te zullen uitvoeren naar de letter en naar 
de geest van de inhoud, dan kan het nu 
opnieuw geschokte vertrouwen in de 
K.V.P. nog hersteld, en een mogelijke 
ramp voor onze eenheid, voorkomen 
worden. 

T. 

Wekroep van de Paus 
Gitaten uit Zijn toespraak van 10 Febr. 

"Iedere gelovige, ieder mens van goed_e 
wil, moet zichzelf onderzoeken met een 
moed, de grote momenten der mense
lijke geschiedenis waardig, wat hij per
soonlijk kan en moet doen als zijn eigen 
bijdrage tot de reddende macht van God, 
teneinde een wereld te helpen, die zo
als thans weer op weg is naar de onder
gang", 

,,Het voortduren van een algemene toe
stand, die ieder ogenblik tot een uitbar
sting kan komen en die zijn oorzaak 
vindt in de godsdienstige lauwheid van 
zovelen, in de lage morele sfeer van het 
openbare en persoonlijke leven, in de 
systematische pogingen om de eenvou
dige geesten te vergiftigen, kê!n de goed
willenden niet bewegingloos laten op de 
plaats, waar zij staan, als lusteloze toe
schouwers van een op hen afstormende 
toekomst". 

,,Nu is het de tijd, beminde kinderen, 
om beslissende stappen te doen en die 
noodlottige onverschilligheid af te schud
den. Het is de tijd voor alle edele men
sen, voor allen, die bezorgd zijn voor 
het lot van de wereld, elkaar te leren 
kennen en zich aaneen te sluiten. Het is 
tijd om met éle Apostel te herhalen: ,,Nu 
is het uur om uit de slaap op te staan, 
want onze redding is nabij". 

"Het is een gehele wereld, die weer van 
de grond af moet worden opgebouwd, 
die van woestheid en onbeschaafdheid 
menselijk moet worden gemaakt, en van 
menselijk goddelijk moet worden, d.w.z. 

moet worden afgestemd op het hart van 
God. Millioenen mensen vragen om een 
koerswijziging en richten daarbij hun 
ogen naar de Kerk van Christus als de 
enige sterke lqods, die met alle eerbie
diging van de IT)�nseliike vrijheid de lei
ding kan nemen bij een zo grootse on
derneming". 

,,Laat het voor eenieder duidelijk zijn, 
dat de wortel van alle huidige kwalen 
en hun verderfelijke gevolgen niet zoals 
in voor-christelijke tijden of in nog hei
dense gebieden is gelegen in een on
overkoombare onkunde omtrent de 
eeuwige bestemming van de mens en 
de middelen om deze te bereiken. Veel
eer is het de geestelijke lusteloosheid, de 
futloosheid van de wil en de kilte van 
het hart, Mensen, die door deze infec
tie zijn aangetast, trachten als om zich
zelf te rechtvaardigen zich te hullen in 
de duisternis van het verleden en zich 
een alibi te verschaffen in oude zowel 
als nieuwe dwalingen. Daarom is het 
noodzakelijk hun wil in beweging te 
brengen". 

Zondagsdienst der Artsen 

uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 17 FEBRUARI 

Dokter v. Groeningen 
Stationstraat 30 Tel. 484 

Plaatselijk Nieuws 
NAAR DE MISSIE. 

Onze plaatsgenoot, de We!Eerw. Pater 
J. van Amelsvoort W.P. ontving dezer 
dagen de benoeming tot overste van de 
missie in Costermanstad (Belgische Con
go - Afrika). Alhoewel de definitieve 
vertrekdatum nog niet is vastgesteld, 
staat het al wel vast, dat Pater van 
Amelsvoort in de loop van de volgende 
maand naar Afrika zal vertrekken om 
in April aan te vangen met de missie
arbeid in Costermanstad, de plaats waar 
hij reeds eerder als kapelaan gemissio
neerd heeft. 
Zoals velew�an onze lezers zullen we
ten, was Pater van Amelsvoort ook reeds 
van 1939 tot 1950 in de missie werk
zaam. 

MIDDENSTANDERS 1 

Van 15 tot 18 Maart a.s. zal er op 
Loyola in Vught een retraite gegeven 
worden, speciaal voor middenstanders. 
Het zou prachtig zijn als er een hele 
retraite kon worden volgeboekt voor 
mensen uit Boxtel. Moi,:en velen van 
deze gelegenheid gebruik maken. 
Degenen, die er iets voor voelen, kun
nen nadere inlichtingen krijgen en zich 
eventueel opgeven aan de volgende 
adressen: 
Pater van Melick, Huize Loyola, Vught. 
Kapelaan Visschers, St. Petrusparochie. 

DIENSTPLICHTIGEN t 

Van 7 tot 10 Maart en van 18 tot 21 
April a.s. worden retraites gehouden 
voor U op Loyola in Vught. Het is van 
het grootste belang, dat U alvorens 
onder dienst te gaan zo'n retraite mee
maakt. 
U kunt zich opgeven (gaarne zo spoedig 
mogelijk) aan de pastorie van Uw pa
rochie, bij Kapelaan Visschers of Kape
laan Vostermans. 

PLAN TOT CULTURELE 
SAMENWERKING HEEFT 
KANS VAN SLAGEN t 

Zoals in ons blad van 1 Februari j.l. 
werd medegedeeld, is Boxtel Vooruit 
enk�Ie weken geleden begonnen met de 
uitwerking van het plan om in Boxtel te 
komen tot een zekere- coördinatie van 
het 

-
plaatselijke culturele leven. Daartoe 

werd aan alle op cultureel gebied werk
zaam zijnde verenigingen een schrijven 
gericht, waarin deze werd gevraagd 
ieder voor zich het plan in de vereni
gingskern te bespreken en aan de hand 
daarvan hun zienswijze te bepalen en ter 
kennis te brengen van Boxtel Vooruit, 
dat daarna zou trachten op een verga
dering van alle verenigingsbesturen met 
een nader aangepast plan ter tafel te 
komen. Alhoewel het aanvankelijk niet 
wilde vlotten met deze werkmethode, is 
te ç_Ifder ure toch het overgrote deel 
van de betrokken verenigingen met de 
eigen plannen op de proppen gekomen. 
Zodoende zal straks een bijeenkomst be
legd kunnen worden, waarop dan ge
tracht zal worden voor de culturele ver
enig_ingen een overkoepelende vorm te 
vinden en het culturele leven in Boxtel 
te verzekeren van een hechtere basis. 

WINTER CONCERT 
R.K. GILDENBONDS-HARMONIE. 

Op Maandag 18 Febr. a.s. zal de R.K. 
Gildenbonds-harmonie haar jaarlijks win
terconcert geven. Op deze avond zal 
medewerking verleend worden door het 
gemengde zangkoor "De Verenigde Zan
gers" en de bekende tenor Embrecht v. 
Os uit Tilburg. De leiding zowel van 
harmonie als koor berust bij de heer J. 
Jansen. Terwijl het koor werken ten ge
hore brengt van Beethoven, Puccini, 
Verdi en Brückner, zal de harmonie 
werken laten horen van Rossini, Fr. Liszt, 
Saint Saëns en Rousseau. Van Rossini 
wordt o.a. uitgevoerd de bekende ouver
ture "Le Barbier de Seville". Met "Les 
Preludes" van Fr. Liszt heeft de harmo
nie een stuk op haar programma geno
men dat wel bijna een unicum genoemd 
kan worden in het Harmonie muziek
repertoire. De hoge eisen, die dit stuk 
aan directeur en uitvoerenden stelt, doen 
slechts een heel enkele naar dit nummer 
grijpen. Het karakterstuk "Danse Ma
cabre" van Saint Saëns zal de luiste
raars in de gelegenheid stellen eens iets 
anders te horen dan de geijkte harmonie
werken. Met_ ,,Liège Immortelle" zullen, 
daar hierin vooral de syncopische ge
dachte naar voren treedt, hoge eisen 
gesteld worden aan het rvthmische ge
voel van de uitvoerenden. AI met al een 
programma dat een degelijke voorberei
ding vergt van de uitvoerenden en dat 
de muziekminnaars zeker zal bekoren. 

INSTRUMENTAAL CONCERT 
VAN BOXTELS HARMONIE 
OPGESCHORT 

Wegens familieomstandigheden van en
kele leden van Boxtels Harmonie kon 
gisteren het instrumentaal concert geen 
doorgang vinden. De uitvoering is nu 
bepaald op Donderdag 13 Maart. 

,,KLOKKEN VOOR AMERIKA" 
Zaterdag 16 Februari eerstkomende, zal in het gehele land plaats vinden 
de inzameling van gelden, in verband met de actie "Klokken voor 
Amerika". 
Gaarne voldoe ik aan het tot mij gerichte verzoek: met enkele woorden 
deze actie, voor wat de gemeente Boxtel betreft, in te leiden en te onder
steunen. 
In April van dit jaar zal Hare Majesteit de Koningin een bezoek brengen 
aan Amerika. 
Naar aanleiding van dit bezoek heeft een kring van Nederlanders zich 
beraden over de mogelijkheid een geschenk van het gehele Nederlandse 
Volk aan te bieden aan het Amerikaanse Volk, een geschenk, dat de ge
voelens van erkentelijkheid wil vertolken jegens het Amerikaanse Volk, 
dat zich, volgend op de vele offers aan mensenlevens gebracht bij de vrij
making ook van Nederland, vrijwillig grote offers heeft getroost voor de 
heropbouw van West-Europa, dus evenzo van Nederland. 
De gedachte is, het Amerikaanse Volk een carillon aan te bieden, te plaat
sen zo mogelijk nabij het Kapitool te Washington, het gebouw waar de 
zetel der Amerikaanse Regering -is gevestigd en de Amerikaanse Volks
vertegenwoordiging haar vergaderingen houdt. 

l 
Blijkens mededeling van het Comité "Klokken voor Amerika", zal elke 
klok van het carillon een groep van de Nederlandse bevolking symboli
seren._ Als zodanig heeft een caril:lon als symbool van de verbondenheid 
van een natie een zeer bijzondere betekenis, immers alle klokken van een 
carillon moeten worden bespeeld om er één klankvol geheel uit te ver
krijgen, terwijl door een zodanig geschenk de "Stem van Nederland" dage
lijks hoorbaar zal zijn over Washington, het hart van Amerika. 
Hare Majesteit de Koningin heeft zich bereid verklaard het carillon uit 
naam van het Nederlandse Volk aan het Amerikaanse Volk aan te bieden. 
De President van de Verenigde Staten heeft zijn instemming betuigd en 
waardering geuit voor deze Nederlandse· geste. 
Zaterdag 16 Februari. eerstkomende wordt eenieder de gelegenheid gebo
den bij te dragen in de kosten van het carillon. 
Vele jonge Boxtelse mensen maken zich gereed om ook op U een beroep 
te doen. 
Gaarne stel ik mij achter hen met het dringende verzoek: koopt speldjes 
voor de actie "Klokken voor Amerika", geeft Uw bijdrage spontaan, opdat 
wij, als de "Stem van Nederland" weerklinkt bij het Kapitool in Washing
ton, de zekerheid hebben, dat met deze bronzen stem ook de "Stem van 
Boxtel" meezingt over het Amerikaanse land. 

De Burgemeester van Boxtel, 

Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT. 

,,Klokken voor Amerika" 

Zaterdag 16 Februari a.s. collecte 
Geeft spontaan Uw bijdrage. 

Koude, hagel en sneeuw waren oorzaak, 
dat het slechts weinigen opviel, dat Za
terdag jongstleden de "Reizende Beiaard" 
een korte tocht door Boxtel maakte en 
daarmede de op handen zijnde actie 
,,Klokken voor Amerika" letterlijk "in
luidde". 
Getooid met het Rood-Wit-Blauw en de 
,,Stars and Stripes" riep de "Reizende 
Beiaard" de Boxtelse ingezetenen op tot 
medewerking aan de actie en zette de 
blinde beiaardier met zijn met grote 
vaardigheid gehanteerde carillon deze 
oproep luister bij. 

Nederland· gaat Amerika, het "land van 
de onbegrensde mogelijkheden" het 
Amerikaanse Volk, de grote partner in 
de strijd tot behoud van de vrijheid, een 
carillon aanbieden, dat, geplaatst in het 
hart van Amerika, bij het Kapitool in 
Washington, Nederlands erkentelijkheid, 
Nederlands lotsverbondenheid met Arne- • 
rika, wil uitdrukken. 
Veel, zeer veel dank is het Nederlandse 
Volk aan het Amerikaanse Volk ver
schuldigd. 
Vele, zeer vele Amerikaanse jongeman
nen gaven het hoogste goed voor de vrij
making van West-Europa, gaven hun 
leven, opdat West-Europa, ook wij Ne
derlanders, in vrijheid konden leven. 
Even zovele Amerikaanse gezinnen wer
den door het verlies van vader, zoon of 
verloofde in diepe rouw gedompeld. 
Zullen wij, Nederlanders, dit ooit ver
geten? Zullen wij ooit vergeten, dat 
Amerika ook in de tijd van wederop
bouw van ons op alle gebied verwoeste 
land ons metterdaad terzijde stond? 
Wij zullen dit niet! 
In de geest van het gebaar van het Fran
se Volk, dat eens aan Amerika het Vrij
heidsbeeld schonk, zal Nederland een 
carillon aanbieden, dat zovele malen per 
dag zijn sprankelende klanken zal uit
gieten over Washington en daarmede 
evenzovele malen Nederlands erkente
lijkheid en dank zal uiten voor alles wat 
het Amerikaanse Volk ook voor Neder
land deed en nog doet. 
Reeds eenmaal heeft Boxtel gelegenheid 
gehad op uitzonderlijke wijze Amerika 
te danken voor alles wat dit Volk Neder
land heeft geboden. 
Onze "Jas de Keistamper" heeft dat na
mens de gehele Boxtelse bevolking ge
daan ten overstaan van Mr. Lee R. 
Smith, ECA Iabor-adviser for Holland, in 
1950. Vele Amerikaanse bladen hebben 
de door "Jas" tot Mr. Smith gesproken 
woorden overgenomen en vele Ameri
kaanse burgers zullen met genoegen de 
ook voor hen bedoelde dank aanvaard 

hebben. 
Neen, Boxtel heeft zich ten opzichte vafl' 
Amerika niet onbetuigd gelaten! Maar 
nu? 
Zaterdag 16 Februari eerstkomende zul
len vele Boxtelse jongeren, ,,gewapend" 
met speldjes en collectebus uitzwermen· 
over Boxtel. 
Uw bijdrage voor de "Klokken voor 
Á1J) erika" f 
Koopt op z'n minst een speldje, doch 
stort, als ge kunt, een grotere bijdrage! 
In woorden, via Jas de Keistamper, heeft 
Boxtel aan het Amerikaanse Volk zijn 
dank betuigd. En nu: de daad! 

Door geheel Nederland· zullen Zaterdag 

de collectebussen rammelen. De kosten 
van het aan te bieden carillon zullen 

• zeer hoog zijn. Geeft daarom zoveel als
ge kunt, opdat we in ons blad van ko
mende week met ere zullen kunnen ver
melden, dat we niet alleen onze dank
kunnen betuigen in woorden, doch even
zeer deze dank kunnen bewijzen in 
daden!

Emigratiecursussen 
Het is een verheugend verschijnsel dat 
in toenemende mate de aspirant-emi
granten het nut van een gedegen voor
bereiding inzien. Het is dan ook daarom 
dat de Plaatselijke Emigratiecommissie 
te Boxtel een nieuwe emigratiecursus wil 
organiseren, aanvangende half Maart. 
De cursus is in de eerste plaats bedoeld 
voor aspirant-emigranten. Echter ook 
andere mensen, die wellicht nog aan 
emigratie zullen gaan denken in de toe
komst, kunnen deelnemen. 
De cursusstof omvat Engels, Godsdienst, 
kennis van land en volk, en gezond
heidsleer. 
Gedurende 30 weken wordt er wekelijks 
1 avondles gegeven. De kosten bedra
gen f 30,-. Gezinn'en genieten aanmer
kelijke reductie. Het eerste gezinslid be
taalt f 30,-, het tweede f 20,-, het 
derde f 15,- en de volgende leden 
f 10,-. Voor boeken e.d. komt er onge
veer f 5,- bij. 
Het cursusgeld kan worden voldaan bij 
aanmelding of op de eerste les. Iedere 
deelnemer verplicht zich voor het vol
ledige cursusgeld. Aanmeldingen worden 
vóór 10 Maart a.s. ingewacht bij de 
voorzitters van de K.A.B., N.C.B. en 
R.K. Middenstand, bij Mevr. M. Carpay, 
Rechterstr. 44 en op het Arbeidsbureau. 



·Waar bleven de millioenen?
Ontstellend groot zijn de overschotten, 
die in de afgelopen jaren in de rijkskas 

- werden verkregen. In 1949 leverden ge
wonen dienst, de buitengewone dienst en
het egalisatiefonds een overschot op van
!Jefst 889" millloen gulden. In 1950 had
minister Lieftinck op de begrotingen een
meevaller van f 829 millioen, in 1950 is
de meeropbrengst al boven de 150 mil
!Joen gestegen en dan te weten, dat voor
al deze jaren tekorten waren geraamd
van resp. 233, 367 en 324 miltioen gul
den. Na aftrek van de tegenvaller op de
buitengewone dienst hield de minister
van financiën nog ruim 2 milliard meer
in zijn hand dan hij had verwacht.
Wie in dit !Jcht nog eens omziet naar de
jongste belastingverhogingen, die vraagt
zich met recht af waar deze fantastische
sommen toch zijn gebleven. Daarover
zullen wij helaas geen opheldering kun
nen geven. Zelfs de Eerste Kamer,
samengesteld uit mensen met een lang
durige parlementaire ervaring, tast om
trent dit punt volkomen in het duister.
Dat blijkt uit het voorlopig verslag van
de raad van 50 over de algemene finan
ciële beschouwingen der rijksbegrotil\l!
1952.

Men weet in Nederland, dat de meeste
harde noten over de regeringspolitiek in 
de Tweede Kamer w0rden gekraakt. De 
beschouwingen in de Eerste Kamer zijn 
niet minder ad rem, doch meestal gema
tigder. In het vermelde stuk wordt daar
op een uitzondering gemaakt .. Vermoe
delijk wordt men in dit stuk geïnspireerd
door de algemene economische toestand
in het land, die men algemeen critiseert,
als gaande bergafwaarts. Men ziet de
verminderde koopkracht in de lege win
kels" men hoort de klachten van ervaren
figuren uit het bedrijfsleven, men treft
de werklozen weer aan bij duizendtallen,
het tekort aan orders is verontrustend.
De Eerste Kamer heeft dan ook felle
critiek laten horen op het beleid van de
minister van financiën, waarbij men deze
bewindsman zelfs verwijt, dat zijn in be
paalde kringen zo geprezen beleid als
een nachtkaars in duisternis ten onder
gaat.
De bovengenoemde cijfers geven inde�
daad reden tot nadenken, allereerst over
de begroting. Dit stuk van cijfers wordt
elk jaar opgemaakt door de verschillen
de ministers om vast te stellen hoeveel
inkomsten er nodig zijn om de nodig ge
dachte uitgaven te dekken. De kamers
stellen dan vast of de gevraagde uitgaven
inderdaad mogen worden gedaan en zor
gen door aanpassing van de belasting
wetten dat de benodi�de middelen er
ook inderdaad komen. De minister weet
door de begroting na de goedkeuring wat
hij mag uitgeven en waarvoor, de Staten
Generaal weten hoe zwaar de lasten
voor het volk in het begrotingsjaar zul
len zijn.

OPZET? 
Nu is het niet steeds mogelijk de belas
tingdruk zo nauwkeurig te meten, dat de 
minister' ook precies het gevraagde be-· 
drag ter beschikking krijgt. Er ontstaat 
dan een tekort of een overschot al naar 
gelang de verschillende belastingopbreng
sten la�er dan wel hoger ziin. Mocht 
men in een bepaald jaar tekort komen, 
dan kan de regering bij de nationale 
bank een lening sluiten, maar dit tekort 
moet weer worden ingehaald om de 
munteenheid niet te verzwakken. Bij een 
overschot mag men dus verwachten dat 
in het volgende jaar de bevolking daar-

van zal profiteren. 
Zo'n overschot is prettig voor de minis
ter, want zijn vrijheid' van handelen 
wordt er door vergroot. Het komt ons 
voor dat dank zij de begrotings- en be
lastingpolitiek van de heer Lieftinck de 
overheid in de afgelopen jaren minder in 
zorgen heeft gezeten, dan ingevolge de 
armoede van het land mocht worden 
verwacht. 
Wanneer er jarenlang overschotten zijn 
op de gewone dienst van een grootte, 
zoals hiervoor geïllustreerd, dan mag 
men veronderstellen, dat hier sprake is 
van een vooropgezette politiek. Hier
door wordt de mogelijkheid geopend 
voor de regering om uitgaven te doen, 
waarvoor het parlement anders zeker 
geen gelden zou hebben gevoteerd. Af
gezien van de juiste besteding dezer 
,,meevaller" verliest toch de volksverte
genwoordiging het klare inzicht in de 
financiële gedragslijn van het kabinet. 
Dit lijkt óns wel volkomen onaanvaard
baar, temeer waar de belastingen tegen
woordig bedragen omvatten, die het 
levenspeil van de bevolking ernstig be
ïnvloeden. Het Nederlandse volk heeft 
in de vermelde begrotingsjaren veel meer 
geofferd dan volgens de begrotingen be
doeld is geweest. In het verslag spreekt 
men dan zijn verbazing er over uit, dat 
de minister bij de belastingdebatten in 
het vorig jaar niet een duidelijker beeld 
heeft gegeven van de werkelijke budge
taire situatie. 

ERGER DAN ERG 1 
De cijfers in de begrotingen gegeven, 
duidden er op, dat wij een tijd van zwa
re lasten tegemoet gingen. Dat was de 

• theorie. In de praktijk is het echter ge
bleken nog veel erger te zijn! En na dit
alles is er nog de belastingverhoging, in
het vorig iaar gekomen. Het is dus ook
geen wonder. dat tallozen in den lande
met grote financiële en financierings
moeilijkheden kampen. In het verslag
worden enkele van die moeilijkheden
genoemd.
Er is geen geld meer beschikbaar voor
culturele instellingen. De overheid moet
subsidies geven, die vroeger overbodig
waren door particuliere bijdragen. Nu
kan men betogen, dat het om het even
is, of die gelden nu van de overheid dan
wel van het individu komen, doch hierin
is wel degelijk een verschil. De belanP.
stelling voor culturele instellingen wordt
er ernstig door aangetast. Het gehele
culturele leven komt zodoende onder
controle van de staat. Zo mogelijk moet
dit stellig worden vermeden.
Het bedrijfsleven gaat gebukt onder een
gebrek aan eigen middelen en crediet.
Bij een meer passende bei?rotingspolitiek
zou de kaoitaalvorming beter in stand
zijn gehouden, dan dit nu het geval is
geweest. Hierin zien vele parlementsle
den een belangrijke oorzaak van de drei
Qe-;,de werkloosheid.
Minister Lieftin_ck heeft lange tijd veel
steun gevonden. Aan dat tijdperk schiint
nu een einde te komen. Men wenst dat
de fiscale inkomsten voortaan meer in
overeenstemming zullen zijn met de be
grote uitgaven. Dan zou een belasting
verlaging mogelijk ziin. Er ziin echter
tekenen, die er op wijzen dat de conjunc
tuur een dalende lijn zal gaan vertonen.
In dit geval zal men de regering moeilijk
tot die P-Pwenste drukvermindering kun
nen overhalen.
Beslissend hii c1it probleem is wat er wel
met dit overschot van liefst f 2267 mil
lioen is gedaan. Waar bleven die mil
lioenen?

Priester met 230 kinderen Plaatselijk Nieuws 
Het volgende voorvaJ heeft zich afge
speeld in een overvolle cgupé van de 
Simplon-Expresse in Zwitserland. De 
stemming onder de reizigers was opper
best, zelfs wat uitgelaten. Slechts een 
priester, die rustig in een hoekje zijn 
brevier zat te bidden, vormde een schril 
contrast. 
'n Jongeman, bruingebrand door de zon 
en blijkbaar in 'n stemming, die gauw 
overslaat tot overmoed, beviel dit blijk
baar niet goed en probeerde de priester • 
in de maling te nemen. Nogal botweg 
vroe_g hij hem: ,,Zeg, pater, waarom 
bent U eigenlijk niet getrouwd?" 
De nog jonge priester was helemaal niet 
uit het veld geslagen, maar antwoordde 
rustig: ,,Wel, omdat il,: niet wil trouwen".,_ 
Er viel een stilte onder de passagiers. 
Zij waren benieuwd, hoe de priester zou 
reageren op een nieuwe vraag van de 
jongeman, die er nog niet genoeg van 
had. 
"Maar als U getrouwd was, dan zoudt U 
kinderen kunnen krijgen en wellicht 
waardevolle burgers aan de maatschappij 
kunnen leveren". 
"0, als U dat bedoelt", repliceerde de 
priester. ,,Ik heb een hele massa kin
deren". 
De oren van de mede-reizigers spitsten 
zich. Wat zouden zij nu voor een schan
daaltje te horen krijgen? 
,,Excuseert U mij", onderbrak een dame, 
,,hoeveel kinderen hebt U?" 
Triomfantelijk kwam het antwoord: 
,,Tweehonderd en dertig". 
De gezichten werden een groot vraag
teken en als antwoord op de onuitge
sproken vraag, hoe dat mogelijk was, 
haalde de priester zijn visitekaartje voor 
de dag, waarop te lezen stond: ,,Pater X, 
rector van het Weeshuis van 0. L. 
Vrouw te .. . . . .  " Allen waren een ogen-
blik stil. 
,,Maar hoe", vroeg de jongeman ten
slotte, ,,leven deze kinderen en waar
van?,, 
"Mijnheer", antwoordde de priester. ,,zij 
leven.van hetgeen ik van goede mensen 
k"rijg". 
Toen de priester bij het volgende station 
uitstapte was hij een belangrijk bedrag 
rijker. 
"Sorry, pater", stotterde de jongeman 
bij het afscheid, ,,het was niet mijn be• 
doeling onbeschoft te zijn." KN.P. 

BOXTELS BEVOLKING 
MAAKTE ROYAAL GEBAAR. 
De enveloppenactie, die voor Boxtels 
Harmonie is gehouden uit dankbaarheid 
voor hetgeen dit gezelschap gedaan heeft 
voor het Boxtels Zwakke Kind, is een 
groot succes geworden. Niet minder dan 
f 601,47 kon, dank zij de vrijgevigheid 

• van Boxtels bevolking, .aan Boxtels
Harmonie worden afgedragen. Deze zal
het mooie bedrag ongefwijfeld wel ten
nutte weten te maken.
Uit dankbaarheid voor deze sympathie
ke geste van Boxtels inwoners, zal de
harmonie een tweetal rondwandelingen
maken door Boxtel (telkens een andere
route).
De eerste zal a.s. Zondag reeds plaats
vinden, terwijl de tweede gemaakt zal
worden op Zondag 24 Februari a.s.

LOURDES IN KLANK EN BEELD.
Voor verpleegsters, leden van de Maria
Congregatie, leerlingen van de Mater
Amabilisschool en leden van de KA.V.
wordt Maandag 18 Februari a.s. in het
St. Paulus Jeugdhuis een Lourdes-licht- .
beeldenavond gegeven.
Om 7 uur zal het "klankbeeld" worden
gegeven voor Maria Congregatie, Mater
Amabilisschool en de verpleegsters. Om
9 uur voor de K(atholieke) A(rbeiders)
V(rouwen).

BOXTELS TONEEL
EN CARNAVAL.
Wie niet eens heerlijk met "de zotheid
op dit ondermaanse lachen kan en mee
doen, is geen ernstio wijze! En het is
hierom, dat Boxtels Toneel het zich tot
een traditie heeft gemaakt om op de
Carnavalsdagen met iets zots op de
planken te komen en de lachspieren van 
het toneelminnende publiek gezond te 
doen trillen! Met de zotskap over de
oren zal Boxtels Toneel dit jaar op Car
navals-Zondag en -Maandag de klucht
"Amor is wispelturig ...... ", een zotternij
in 3 bedrijven, opvoeren in "De Ark".
Wie met Carnaval dus eens een flinke
beet wil lachen, dat hij dan zijn schreden
richte naar De Ark. Het zal hem wel
bekomen! .. . . .  .

MISSIE THUISFRONT.
Opgehaald voor de Misi.ie-Naaikri�
"Miad" door Jacqui v. Nunen op de
bruiloft van Smits-v. Nunen f 2, 27.

VAN ANDER RAS. 
Dinsdag 19. Woensdag 20 en Donderdag 
21 Februari zal de toneelvereniging van 
de KA.B., afd. _Boxtel, ,,Leeringhe ende 
Vermaeck" voor het voetlicht treden met 
het toneelspel "Van ander ras", geschre
ven door Arnaud d'Usseau en James 
Gow. Dit "spel van strijd en eerzucht 
tussen blanken en kleurlingen in de nieu
we wereld" wordt geregisseerd door de 
heer J. v. Erp uit 's Hertogenbosch. 

GEGUNDE STAANPLAATSEN 
KERMIS 1952. 
Op de Markt: 

auto-scooter, luchtschommels, rupsbaan, 
Theater Variété, steile wand, nougat-sui
kerkraam, gebakkraam, paling- en zuur
kraam, lijntreksport, lachspiegel-dwaal
tuin, suikerspin, draai-ijzer, bumperspel
puzzlesport, derby-rennen, schiettent, 
kijktent, vlooienspel, vliegbomsport. 
Op de Houtwerf. 

Gebakkraam, kindermolen (fietsen), kin
derdraaimolen, autorijwielmotorbaantje, 
danstenten, lunapark, zweefmolen, pon
nybaan, nougat-suikerkraam, speelgoed/ 
galanterie kraam. 

,,ST. LUCAS" 
EN DE SCHILI;>ERKUNST. 
Dat op onze Nederlandse R.K Schilders
school "St. Lucas" door het lerarencorps 
al het mogelijke gedaan wordt om aan de 
vakwereld schilders af te leveren die wat 
in hun mars hebben, is algemeen bekend. 
Men weet dat van de jaarlijkse tentoon
stelling en van de tussentijdse tentamen
expositie, waarop de inzendingen (die 
vaktechnisch veelal zeer knap zijn) tel
kens weer onthullen, dat de leerling 
groeiende is onder de bekwamende lei
ding van Directeur Notenboom c.s. 
Minder bekend (maar niet minder ver
heugend) is, dat deze zorg door de leer
lingen erg gewaardeerd wordt, welke 
waardering tot uiting komt in de intense 
avondstudie en ook wel zoals wij 
vorige week konden ervaren - in het 
programma van de Studentenvereniging 
"St. Lucas". Zich bewust zijnde van hun 
verantwoordelijkheid als toekomstige 
schilderspatroons, grijpen de studenten 
elk middel aan, dat kan leiden tot een 
vermeerdering van hun kennis. Ze gaan 
daarbij erg gevarieerd te werk. Natuur
lijk wordt aan de wezenlijke vakkennis 
de meeste zorg besteed, maar zo nu en 
dan plaatsen de St. Lucas-studenten de 
baret ook wel eens wat zwieriger (artis
tieker) op het hoofd, waarmee wij maar 
willen zeggen, dat zij 't ook wel eens 
gaan zoeken bij de Kunst (let wel: met 
een grote K). 
Zo was vorige week Vrijdagavond de 
heer J. Jongeneel uit Utrecht op 'n stu
dentenbijeenkomst uitgenodigd om de 
St. Lucas-gezellen op elementaire wijze 
in te wijden in de geheimen van de 
Kunst, en wel door een lezing met licht
beelden te geven over het onderwerp: 
,,Het zien van schilderstukken". 
In een eenvoudig maar zeer kernachtig 
betoog, verlevendigd door sprankelen
de humor, gaf de spreker hierop zijn 
visie, welke diende om de mens dichter 
bij de schilder te brengen om de 
beschouwer er toe te brengen in het 

schilderstuk ook de schilder te ontdek
ken, om deze ontdekker vervolgens aan 
te sporen te trachten zich in te leven in 
de visie van de kunstenaar. Een overwe
ging van tijds- en levensomstandigheden 
van de schilder, achtte de heer Jonge
neel daarbij belangrijke, zo niet de be
langrijkste factoren. 
Wij geloven stellig, dat de heer Jonge
neel op zijn heerlijke wandeling door de 
Nederlandse Kunstges�hiedenis er in is 
geslaagd bij de aanwezigen (studenten 
èn genodigden) een ruimer inzicht in de 
schilderkunst te verwekken. Een resul
taat, waarvoor deze inleider alle lof ver
dient. 
De Studentenvereniging "St. Lucas" ver
diênt op haar beurt alle lof voor het 
initiatief tot· deze bijeenkomst en deze 
interessante en leerzame lezing. 

Liempde 
,,ONTSPANNING NA ARBEID". 
D KA.B.-toneelvereniging "Ontspanning 
na arbeid" zal op Zaterdag 16 en op 
Zondag 17 Februari het griezelspel "De 
geheimzinnige Dr. X" ten tonele bren
gen. Aangenomen mag worden, dat 
regisseur Pater Theodoor Beyer Ass. en 
zijn tonelisten voor enkele genotvolle 
toneelavonden zullen weten te zorgen. 
Aanvang der uitvoeringen 's avonds om 
half 8. Voor verdere bijzonderheden ver
wijzen wij naar een advertentie in dit 
blad. 
FILMVOORSTELLING. 
In het parochiehuis te Liempde wordt 
Vrijdag 15 Februari 's avonds om 7 uur 
een filmvoorstelling gegeven door de 
Ned. Katholieke lnvalidenbond. 
De opbrengst is bestemd voor hulp van 
invaliden bij aanschaffing van kunstlede
maten, invalidenwagentjes, enz. enz. 
De film zal o.a. te zien geven hoe bij 
gemis van handen of voeten door ge
bruik van prothesen, dat zijn mechanisch 
gevoelige kunstledematen, de hulpbehoe
vendheid van invaliden zodanig wordt 
geminimaliseerd dat het nog mogelijk 
wordt in eigen onderhoud te kunnen 
voorzien. 
Met een bezoek aan deze filmvoorstel
ling wordt dan ook een weldadigheid 
aan de door ongevallen verminkte men
sen bewezen. 

R.K. BOERENBOND. 
Op Donderdag 7 Februari j.l. hield de 
R.K Boerenbond een algemene leden
vergadering in het Parochiehuis alhier.
Voor een groot aantal aanwezigen werd
door de wnd. Rijkslandbouwconsulent Ir.
A. H. Crijns uit Eindhoven een overzicht
gegeven van de verschillende bestaans
mogelijkheden voor de gemengde zand
bedrijven, vooral wat betreft de op
brengst van de melk, het varkensvlees en
de eieren .. Spreker legde de nadruk op
de noodzaak van intensivering van de
diverse onderdelen en het zelf winnen
van eiwitvoeder. Verder drong hij aan op 
grotere verbouw van aardappelen en
mais.
Het• ligt in de bedoeling op korte termijn
tee beginnen met een economisch onder
zoek van alle boeren-bedrijven in de af
deling Liempde, waarvoor met klem de
medewerking der leden werd verzocht.

De werkloosheid In Boxtel 
Zorgwekkend maar geen crisis l 
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De dans, die de alsmaar stijgende 
werkloosheidscijfers in Nederland 
thans makel), is een verontrustende 
dans, de dans op de vulkaan van de 
arbeid: arbeidsvrede arbeidson
rust I Geen mens, die er onbewogen 
onder blijft, want het raakt eenieder, 
zo niet in directe clan toch in indi
recte zin. Daarom dit artikel over de 
werkloosheidspositie in Boxtel. 

ONWARE GERUCHTEN. 
De laatste weken deden in 011ze plaats 
hardnekkige geruchten de ronde, als zou 
het werkloosheidscijfer in Boxtel een 
hoogte bereikt hebben als nimmer tevo
ren. Dit was voor ons aanleiding om 
eens te gaan praten met de directeur 
van het Arbeidsbureau in Boxtel, de 
heer Puyenbroek. 
Tot onze geruststelling werd ons bij dit 
onderhoud al dadelijk medegedeeld, dat 
de meest geruchtmakende ciifers (of 
djfersmakende geruchten) uit de lucht 
gegrepen waren. Boxtel heeft n.l. nim
mer een vijf- tot achthonderdtal werk
lozen geteld. Waarschijnlijk hebben de 
persberichten over de landelijke werk
loosheidstoename en de angst voor een 
evenredige stijging in Boxtel de tongen 
zodanig in beweging gebracht, dat de 
toch al lange rijen werklozen "naar 
hoien zeggen" in lengte plotseling ver
dubbelden. Boxtel, dat reeds maanden 
geleden een ongewoon groot aantal 
werklozen te verzorgen had, is door de 
algemene stijging van de laatste maan
den echter slechts matig getroffen, zodat 
de toestand in onze plaats zelfs wat min
der ongunstig dan voorheen is geworden. 
De cijfers zijn genivelleerd en er is dus 
geen sprake van een crisis op dit gebied, 
ook al baart het getal nog ernstige 
zorgen. 

SPREKENDE CIJFERS. 
Naar de heer Puyenbroek ons mede
deelde, telt onze plaats op het ogenblik 
330 werklozen (cijfers 31 Januari). Hier
onder zijn ook begrepen de personen, 
die volledig wachtgeld genieten, doch 
niet de arbeiders, die gedeeltelijk wer
ken en gedeeltelijk wachtgeld trekken 
(Lederwarenindustrie te Oisterwijk en 
Tricotagefabriek te Best b.v.). Vanzelf
sprekend bevat het getal ook niet de 
personen, die voor vorstverlet in aanmer
king zijn gekomen. Een specificatie zal 
U de 1·est duidelijk maken: 

Bouwvakken 
Houtbewerkingsbedrijven 
Kleermakerijen 
Schoen- en lederindustrie 
Voedings- en Genotmiddelbedr. 
Metaalbedrijven 
Textielfabrieken 
Landbouwbedrijven 
Handel 
Kantoren 
Diversen (losse arbeiders voorn.) 

-----

Totaal aantal personen 330 

Deze getallen vormen niet "zo maar een 
optelsommetje"; neen, het zijn wel dege
lijk cijfers, die spreken. Cijfers die spre
ken van de grote moeilijkheden in <ie 
bouwnijve1·heid, waarvan Boxtel met zijn 
groot contingent bouwvakarbeiders na
tuurlijk op zeer gevoelige wijze de terug
slag krijgt. Cijfers die spreken van de 
slapte in een groot deel van de textiel
en lederindustrie. Cijfers die Spreken 
van de moeilijkheden der jonge boeren. 
Cijfers ook, die spreken van de risico's 
voor ongeschoolde arbeiders. Cijfers ten
slotte, die soreken van de gemêleerdheid 
van het grote vraagstuk: tekort aan 
werkgelegenheid. 

VERLICHTING MOGELIJK. 
De heer Puyenbroek liet bij het noemen 
van deze cijfers wel heel sterk uitkomen, 
dat het geenszins zijn bedoeling was om 
bij al deze moeilijkheden "stommetje" te 
spelen en zich te beperken tot een amb
teliike regeling van het strikt noodza
kelijke. 
Waar schuilt echter een oplossing? Men 
kan gaan praten over opvoering van pro
ductie en zodoende bevordering van de 
export, enz. enz.; da<1rvoor is dit artikel 
echter niet de juiste gelegenheid. Men 
kan ook weer eens gaan schrijven over 
bevordering van de industrialisatie, maar 
daarvoor geldt hetzelfde bezwaar, terwijl 
het bovendien nog de grote vraag is of 
deze theoretische mogelijkheden het ook 
in de practijk zullen "doen", nu een hele 
ris landen hetzelfde doel met dezelfde 
middelen wil nastreven. Laten we liever 
wat dichter bij huis blijven en de werk
loosheid liever in direct verband be
strijden. 
Zoals b.v. de heer Puyenóroek dat doet 
door te trachten werkloze jonge mannen 
te interesseren voor de mogelijkheden, 
die de Staatsmijnen in Limburg bieden. 
Bij deze mijnen is 'n goed loon te ver
dienen, terwijl er ook de sociale verzor
ging navenant is. Bovendien is er bij de 
Nederlandse mijnen voor gezorgd, dat 
de jongelui tegenover materiële vooruit-

* Zondag j.l. was Boxtel in de aether.
De KRO. zond de· Plechtige Hoogmis
uit, die in onze H. Hartkerk werd opge
drai,en. Iedereen luisterde en iedereen
vond het schoon. Zó schoon, dat de pa
rochieband er sterker door werd aange
haald, zoals iemand zei. Dat is een winst
punt, een zeer belangrijk winstpunt _;!elfs,
maar moet het eigenlijk niet zo zijn, dat
elke H. Mis een versterking is van de
parochieband? * Het is bij de Boxtelse
bouwvakarbeiders niet álles kommer en
zorgen, hoor. Dinsdag- en Woensdag
avond plezierden ze er weer lustig
op los, toen een cabaretgezelschap
in De Ark het jaarfeest verzorgde.
Alles op zijn tijd: zorgen en vreugde!
* Over een maand of wat zullen weer
een stoot Boxtelse jongelieden de solda
tentuniek om de schouders slaan. De 
oproepingen zijn reeds de deur uit. Laat 
nu echter een groot aantal van die op
roepingen behelzen dat de jongelui zich 
precies op 1 April moeten melden bij het
desbetreffende onderdeel. Is dat een 
Aprilgrap met een bijsmaakje, of niet? 
i( De Zwaanse Brug heet niet alleen 
Zwaanse Brug, maar is nu ook weer als 
zodanig aangegeven. De bronzen plaat 
met de zwaan - een reliek van de oude 
Zwaanse Brug - werd vorige week op 
de brug bevestigd. Moge het nog lang 
Zwaanse Brug zijn ...... � De stations-
tunnel is al sinds tientallen jaren een 
speelcentrum voor de omwonende jeugd. 
Dat dit een gevaarlijk speelcentrum is, 
wordt herhaaldelijk bewezen door roe
keloze rakkers, die als de treinen 
l_angs razen --'- tussen de hekspijlen door 
klauteren om hun "grote" durf te tonen. 
De durf om op een halve meter afstand 
van de voorbij snellende trein steentjes 
naar de coupé-raampjes te gooien en 
meer van zulke fraaie streken uit te 
halen. Ouders, ga de gang van uw kin
deren na en neem hen tegen zich zelf 
in bescherming! *,,Hei, 't is in de Mei!" 
Neen, het was nog hartje winter toen 
men (dezer dagen) hier in Boxtel een 
witte vlinder zag rondfladderen. Wat is
het? Een voorbode van een vroege len
te? Of het waarschuwingsteken om maar 
reeds naar de verdelgingsspuit te grijpen? 
* Maandag 18 Februari viert het jong
ste Koningskind Marijke zijn vijfde ver

jaardag. Vlaggen uit, beste Oranjege
zinde mensen! * De wijsheid van de
week: ,,Als elk den ander vergaf wat hij
zichzelven vergeeft, zouden wij een
ideale wereld hebben." (Sirius).

l)eze afdeling is een der eerste, waar 
een dergelijk onderzoek zal plaats heb
ben. Dit kan voor alle leden van veel 
belang zijn; vooral het persoonlijk be
zoek van een der assistenten (hetwelk 
nodig is voor het verkrijgen der nodige 
gegevens) is van grote waarde. 
Resumerende kon men vaststellen, dat 
deze vergadering in alle opzichten ge
slaagd was, vooral dank zij de voorlich
tingsdienst, die geen moeite heeft ge
spaard om de aanwezigen volledig op de 
hoogte te stellen van de diverse moge
lijkheden die nog aanwezig zijn om_ de 
bedrijven rendabel te maken. 

gang geen morele achteruitgang te 
wachten staat, hetgeen ontegenzeggelijk 
van doorslaggevende betekenis kan zijn. 
Dan is er ook nog de DUW, die voor 
velen een tijdelijke oplossing kan bete
kenen. Aangenomen, dat én van de zijde 
der leidinggevers én van de zijde der 
arbeiders alles naar wens gebeurt, dan is 
de DUW-arbeid een niet weg te cijfe
ren factor bij het pogen de moeilijkhe
den enigszins te verlichten. 
Sprekende over de moeilijkheden van de 
jonge boeren, bracht de heer Puyen
broek de mening naar voren, dat vele 
boeren-ouders de fout maakten en ma
ken om hun zonen niet direct na de 
lagere school een definitieve levensrich
ting te laten kiezen. Nu ging_ het volgens 
onze zegsman nog te veel zo, dat de 
jonge boeren geruime tijd op het boeren
bedrijf werkzaam blijven (en er hun 
hart aan verpanden) om op latere leeftijd 
voor het voldongen feit te komen staan: 
geen toekomstmogelijkheid! Verbetering 
van inzicht op dit gebied is beslist een 
noodzaak. Hiernaast ·wekt het bevreem
din§<", dat vele jonge boeren de kans ver
smaden, die hun in Limburg geboden 
wordt. Daar is n.l. nog volop de gelegen
heid om als landarbeider tewerk gesteld 
te worden tegen een weekloon van pl.m. 
f 25,- plus kost en inwoning én een 
tamelijke kans om .zich na verloop van 
tijd op een eigen bedrijf of een pacht
boerderij te vestigen. 

EMIGRATIE. 
We zijn bijna aan het einde van ons 
latijn gekomen, maar wie zou bij de heer 
Puyenbroek weg gaan, zonder over de 
emigratie gesproken te hebben? Welnu, 
de belangstelling voor de emigratie is 
groot. Zo groot, dat de heer Puyenbroek 
dit jaar durfde te begroten op een aantal 
van pl.m. 100 vertrekkenden. Er zijn zeer 
veel candidaten voor een nieuw vader
land, hetwelk men vooral wil gaan zoe
ken in Canada en Nieuw Zeeland, waar 
voor de emigrant dan ook de beste toe
komstmogelijkheden liggen. Het blijkt 
echter hoe langer hoe meer van welk een 
betekenis een goede voorbereiding op de 
emigratie is. Taalkennis, land- en volken
kennis en godsdienst, dat zijn hoogst be
langrijke dingen in de geestelijke bagage 
van de vertrekkende. Hieraan wordt in 
onze plaats gelukkig veel aandacht be
steed. 
0[!1 ten leste de puntjes nog even op de 
i te zetten: De werklozen in Boxtel mo
gen rekenen op de volle steun van de tot 
helpen aangewezen instanties, maar men 
moet goed beseffen, dat het particulier 
initiatief, dus de zelfwerkzaamheid, vóór 
álles moet gaan. Als elke werkloze dit 
wil inzien, dan behoeven de bestaande 
moeilijkheden in elk geval niet groter te 
worden dan ze al zijn, en dan zal men 
de strijd tegen de werkloosheid ook doel
treffender kunnen voeren. 

• 



CONTANTE BETALING 
C.9ntante betaling! 't Is als een noodkreet, die overal in ons land wordt geslaakt door de kleine neringdoenden, in hun strijd om zich te handhaven in hun positie. 
Fabrikanten en leveranciers "houden de lijn strak". Zij leveren op korte (betalings)termijn, zolang de afnemer cr_edietwaardig is. Met andere woorden: als de afnemer prompt betaalt. Zodra binnen de gestelde tijd, hoogstens één maand, het geleverde niet is betaald, wordt een "memorandum" toegezonden. De zakenwereld weet haar keiharde zakelijkheid o zo diplomatiek te Y.,erbergen achter een schoonklinkende terminologie, maar de kleine neringdoende weet wat hem te doen staat, wil hij niet als ,,insolvabel" op de debiteurenlijst geplaatst .worden, om dan voor volgende leveringen slechts in aanmerking te komen, indien hij "bij aflevering" betaalt. 
Dan immers breekt voor hem de eerste faze aan van "de strijd om het bestaan", en dan zal hij gaan voelen hoe meedogenloos de wereld kan zijn. Zijn zorgen worden verergerd wegens de stijlloze handelwijze van menige klant, die o zo graag prompt bediend wordt met het beste zijner artikelen, doch er niet aan denkt even prompt te betalen. Hij voelt scherp de listigheid, waarmee lopende schuld meer stijgt dan mindert, doordat na kleine wekelijkse of maandelijkse afbetalingen bestellingen tot hog<�rt· [,,·drag<.n volgen, die we�r bijgC'schreven moeten worden. En pijnlijk moet hij constateren hoe de schuldbedragen stijgen. 

Zo gaat het met de ene kleine neringdoende, zowel als bij de andere. Doch zij verbergen het voor elkaar zolang het kan, in de hoop er eenmaal "uit te raken". Maar zij raken er niet uit, komen zelfs dieper in de put der wanbetaling. Zó diep, dat zij in de hoogste nood elkaars ervaringen uitwisselen. 
Dat deden de melkslijters, de kolenhandelaren, de bakkers en de groentehandelaren, - om anderen nog niet te vernoemen. Iedere groep op haar beurt kondigde aan .,levering uitsluitend à contant". Zij schrikken nog terug voor het aanleggen van een zwarte lijst, want de slechte betalers zijn "klanten" van wie zij toch nog niet "de zwartste" trekken willen zien. En dan is er nog het onderscheid tussen hen, die niet kunnen wegens gezinsmoeilijkheden en de werkelijk parasiterenden, uit alle groepen en standen. Wegens het rechtstreeks contact met de gezinnen zijn de moeilijkheden· bekend, die een ontzien rechtvaardigen uit menselijke overwegingen. Omstandigheden om soepeler te zijn in de eis. Het is dikwijls zo moeilijk voor de kleine neringdoende om zonder onderscheid hardzakelijk te zijn. Evenwel, indien de nood der kleine neringdoenden stijgt, zijn strenge maatregelen onvermijdelijk, want wie de last niet kan torsen heeft het recht op zelfbehoud. Zij mogen er dan alles op zetten om tenminste hen, die zichzelf door wanbetaling maatschappelijk diskwalificeerden, tot een redelijke orde te dwingen. Minstens met plaatsing op de zwarte lijst. 

Oorlog op de maan 
AMERIKANEN EN RUSSEN WILLEN 

INTERPLANETAIRE BASES 

VESTIGEN .... 

Wellicht zal niet alleen de aarde, maar 
ook de maan strijdtoneel worden als het, onverhoopt, nog eens mocht komen tot •een botsing tussen de twee wootstemogendheden die de aarde op dit ogenblik kent: ook de Rassen houden zich·bez� met interplanetair verkeer en volgens een uitsprnak van een van hun prominente geleerden zal de Sowjet-Uniein de komende tien à vijftien jaar eenontwikkeling in de rakettenvaart beleven, die evenaart of zelfs overtreft wat•er in de westelijke wereld tot nu toe is�presteerd.Men kent de "westerse" plannen: ineen begin September gehouden congreste Londen is in alle openbaarheid beraadslaagd over het vestigen van eenkunstmatige satelliet, die als een kleinmaantje om de aarde zou cirkelen, en waarvandaan de eerste tocht naar de maan - en later naar de dichtbijzijndeplaneten als Mars en Venus - zou starten. Met hetzelfde· idee spelen de· Russen, blijkens een verklaring van dr.Tichonrawow. Hij is docent aan de Sowjet-academie voor artillerie, een functie,die alleen maar op het eerste gezichtweinig te maken schijnt te hebben met�9iets als verkeer van planeet naar planeet. In principe maakt het echter geen verschil of men de baan van een kanonskogel berekent of de baan die een vande aarde afgeschoten raket in het heelalzal beschrijven: beide banen zijn ellipsen,waarvan één brandpunt in het middelpunt van de aarde ligt.
De Sowjet-ingenieurs zijn van mening,dat een "ruimteschip" van de aarde naarde maan een gewicht zou moeten hebben van ongeveer duizend ton. Het zoutwee mensen naar de maan kunnen brengen om de maan heen te draaien en terugkeren naar de aarde. Zou men gebruik maken van een startbasis buiten de dampkring van de aarde - die dan door haar een zekere snelheid te geven eveneens de aantrekkingskracht van onze planeet niet zou voelen - dan zou eenveel kleiner "ruimteschip" - met eengewicht n.l. van ongeveer honderd tonbruikbaar zijn. 

HOEVER IS RUSLAND 1 

Met de bekende Russische geheimzinnigheid deelde dr. Tichonrawow verder mede, dat het reizen naar de maan en naar de naastbijzijnde planeten niet langer een zuiver theoretische kwestie was maar dat men in de Sowjet-Unie reeds een "wetenschappelijke basis" had gevonden om een en ander in praktijk te brengen. 
Men weet hoe dat denkbe�ld van een kunstsatelliet is ontstaan: in December 1940 gaf wijlen James Forrestal, Amerikaanse minister van Defensie, opdracht tot het onderzoeken van de mogelijkheid 1aartoe. Het blijkt in theorie mogelijk, een ,,b;isis" te vestigen op ongeveer 1600 km boven het aardoppervlak, buiten de dampkring dus; met behulp van raketmotoren kan men het een zodanige snelheid geven dat het niet op de aardevalt: de horizontale snelheid van dit ruimte-station zou dan de zwaartekracht (aantrekkingskracht van de aarde) opheffen. Met de vestiging van drie soàrtgelijke bases verwachtte men in Amerika in staat te zijn, de gehele aardoppervlakte voortdurend te observeren, zodat men van daar af zou kunnen waarnemen wat er "achter de horizon" gebeurt (atoom bomexplosies!) Voorts zou men een dergelijke basis kunnen gebruiken als sterrenkundige waarnemingspost - de hemel is er ideaal helder door het ontbreken van lucht - als relayeerstation voor televisiezenders als weerkundig station, en tenslotte als sta�tp]aats voor reizen naar de maan en de planeten. Wie de maan beheerst, beheerst de aarde - zo redeneert men in strategische kringen. Blijkbaar nu ook in de Sowjet-Unie. 

Het verkeer met raketten, begonnen door de Duitsers, na de oorlog te White Sands voortgezet en nu ook onderwerp van Sowjes-experimenten, loopt wellicht uit in een wedloop naar de maan. 
... 

De partijen kunnen naar onze smaak niet ver genoeg van huis raken (Red.) 

Sportnieuws 
R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Buiten.gewone, algemene ledenvergadering. 
Morgen, Zaterdag 16 Februari, zal in het lokaal van de heer H. v. d. Meyden, Nieuwstraat 33, een buitengewone, algemene ledenvergadering worden gehouden, aanvang 's avonds half 8. Op de agenda staat o.a. de bestuursverkiezing en de aanvulling van de vacature in de elftalcommissie. Ook zal het nieuw ontworpen reglement aan de leden ter behandeling en ter goedkeuring worden ,.voor.gelegd. Zoals men ziet dus eeA vergadering met een agenda, die eenieders belangstelling verdient. Aller opkomst wordt dan ook dringend verzocht. 
Programma voor a.s. Zondag: 
St. Michiels Gestel 1-Boxtel Boxtel 2-Vlijmense Boys 2 Boskant 1 -Boxtel 3 Boskant 2-Boxtel 4 

2.30 uur 12 uur 2 uur 12 uur 
Als het weer geen spelbreker wordt, gaat Boxtel 1 haar geluk a.s. Zondag in St. Michiels Gestel beproeven. Het zal de rQodwitters niet gemakkelijk vallen om er een of meer winstpunten te veroveren, daarvoor is St. Michiels Gestel een te taaie tegenstander. 
De reserves spelen om 12 uur thuis tegen Vlijmense Boys, terwijl het derde en het vierde elftal op bezoek gaan bij Boskant. Overwinningen achten we in deze ontmoetingen niet uitgesloten. Om 12 uur speelt ook het vijfde (junioren)elftal thuis, en wel tegen O.D.C. 5. Een aardige gelegenheid dus om met het Boxtelse juniorenvoetbal kennis te maken. 
R.K.S.V. ,,O.D.C." 

Programma voor Zondag 17 Februari:

O.D.C.-OSS 2.30 uur O.D.C. 3-Schijndel 3 2 uur V.O.W. 2-O.D.C. 4 12 uur vertrek 10,45 met de bus. 
O.D.C.-Junioren.Zaterdag 16 Februari: 

3 uur: Wilhelmina 11-O.D.C. 9 3 uur: O.S.C. 4-O.D.C. to half 4: O.D.C. 12-St. M. G. 6 half 3: O.D.C. 13-D.V.G. 5 
Zondag 17 Februari: 

12 uur: Boxtel 5-O.D.C. 5 O.D.C. 6-O.S.C. 7O.J.C. 6-O.D.C. 8
D.V.G.-NIEUWS.

De vastgestelde wedstrijd voor Zondag j.l. D.V.G.-Handel, werd wederomafgelast. Voor a.s. Zondag is vastgesteld
D.V.G.-U.D.1. 2. 
TAFELTENNIS. 

Advance heeft het j.l. Zondag niet tot een overwinning weten te brengen in de ontmoeting met De Meppers uit Weert. Met 6-4 kregen de Boxtelse tafeltennissers klop, na hun tegenstanders op dappere wijze tegenstand geboden te hebben. J. van Berkel en R. Steinmann brachten ieder twee wedstrijden op hun naam, maar dit was toch niet voldoende om de zege op 't budget van Advance te krijgen. Door deze nederlaag heeft Advance het degradatiespook weer een stap dichter benaderd. Voor a.s. Zondag is geen wedstrijd vastgesteld. 

--- --Op Zondag 17 Februari l hopen onze geliefde ouders Hubertus Brusselaars en Gertruda Brusselaars-Y. Schijndel hun 25-jarig Huwelijksfeest te vieren. Mogen zij hun goede zor-gen nog lang aan ons kun-nen wijden. 
l 

Hunne dankbare kinderen 
- -'

t Heden overleed totonze diepe droefheid, na een langdurig, geduldig gedragen lijden, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk, in volle over-gave aan Gods 1-1. Wil, onze zorgzame Echtgenoot, Vader- en Grootvader de Heer 
JOHANNES MANDOS Echtgenoot van Mevrouw 

Cornelia van Dijk in de ouderdom van 61 jaar. Wij bevelen de ziel van de dierbare overledene in Uw godvruchtige gebeden aan. Boxtel: C. Mandos-van DijkEnschedé: J. H. B. v. Dongen-Mandos G. 'J. v. Dongen en KindBoxtel: 
H. J. L. Mandos en verloofde 
Boxtel, 12 Februari 1952. Kerkstraat 3. 

Financiering Auto's, Motoren en Machines, Solexrijwielen, Schubert- Frank en Simonisz. Prins Hendrikstraat 64, Box-tel. Tel. 673. 
Voor legkasten of tafels, voor stoelen of cocos, spotprijzen. Meubelhuis "De Beurs",Markt 22. 
Te koop: Kalfkoe, aan telling en t.b.c.-vrij, en voederbieten. Wed. J. Dankers, Schijndelse-dijk 9. 
Te koop: 15 weken dragend varken bij M. Meulendijk, 18a, Munsel. 

H.H. LANDBOUWERS. 
Direct uit voorraad diverse soorten Zaaihaver Marne, Zonne Il, Adelaar en Dippés, vroege witte gekeurd te nab. en orgineel, aan prijzen vast-gesteld door de Bedrijfschap vóór de verhoging der graan-prijzen. Ook stoppel wortelen, lange en stomppuntige. Zaad-handel P.P. VAN ZOGCHEL. 
Te koop bij Jos. v. cl. Sande, Onrooi 18, een dragende zeug, keuze uit twee. 
Gevraagd: R.K. meisje, 16 jaar of ouder, in klein gezin. Be-vragen Molenstraat 19. 
Te koop: Philips Radio, Ka-merkachel, Luidspreker, voor spotprijs. Baroniestraat 23. 
Biggen te koop bij A. v. cl. Sande, Kalksheuvel 53. 
Mevr. Kluijtmans, Markt 13, vraagt flinke dienstbode, meer-dere hulp aanwezig. 
Te koop: een partij jonge hen-
nen, kippenkooi 12 X 4, een radio met accu, twee kinder-ledikantjes en wieg met sluier. W. Vullings, Liempde.
Te koop: beste biggen N.L. Vermulst, Mijlstraat 64. 
Pick-up in grote kast met platen en platenrek. Molen-straat 88. 
Partij droge mutserd (schaar-hout) circa 1200, en afraste-ringapparaat met 6-volts auto-accu. J. C. Hezemans, Leu-ningsdijk A 70, Esch. 
Heb flinke woning met tuin, huur f 3,50, wil ruilen tegen woning zonder tuin. Brieven nr. 33," Molenstraat 19. 
Te koop: bij A. Schelle, een Brabantse kachel, als nieuw met nikkelen voet. Liempde, Koestraat C 52. 

Te koop: een bromfiets, kinderfietsje (8-12 jaar) onders tel op luchtbanden voor ponykar, bankschroef en 5 z.g.a.n. binnenbanden 616. Adres bevragen Molenstraat 19. 
Te koop: een toom zware biggen. Jan de Bie, Roond 8. 
Te koop: een paar voetbalchoenen, maat 40. Selissenwal 7. s 
t 
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_
geen spreekuur 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT15 

Gevraagd, :zo spoedig moge.lijk, wegens huwelijk der tegenwoordige, een 
net R.K. Meisje v.g.g.v. die :zelfstandig kanwerken en op de hoogte iamet koken.Mevr. B. v. OERLE,YPMABosscheweg 38, Boxtel 

__.,,� 
Te koop: prima wandelwagenje, prijs f 20,-. Bevragen Molenstraat 19. Mediseb Gedipl. Yoetverzorgsler Gevraagd: net meisje voor ge- Ook aan huis te ontbieden 
1 1ele dagen. Bevragen Molentraat 19. 

Cutex Nagellak 
Pond's Crême 

Pond's Lipsticks 
4711, Boldoot, Maja, 

Soir•de,Paris s 
Gevraagd: zelfstandige dienstbode, niet beneden 20 jaar. Werkster aanwezig. Frans Baaijens, Stationstraat 10. 
Algemene Vergadering van de 
Eiervereniging 

op Woensdag 20 Februari a.s. s avonds half acht bij H. van 
Rooij. AGENDA: 1. Opening. 2. Notulen.3. Jaarverslag Rekening enVerantwoording.4. Verslag Kascommissie enbenoeming commissie voor1952.5. 

6. 7. 

Bestuursverkiezing.Het bestuur treedt in zijngeheel af doch is herkiesbaar.Mededelingen.Rondvraag en Sluiting.

Wasserij vraagt Bert v.d. Braak 
Parfumeriën STOKER t Baroniestr. 73, Tel. 450die tevens belast zal worden ��...,..� -met het algemeen onderhoud van de machines. Brieven met getuigschriften te richten aan het Arbeids, bureau te Boxtel. 

In 't Anker 100 gr. Fijnste Boerenbam 56 et. Idem Schouderham 46 et. Pracht Bacon 46 et. 
e ALLE VLEESWAREN 

• belangrijk verlaagd. 

Fijnste belegen en oude Boerenkaas aan goedkopere prijzen. 
Alle soorten Zuivel, en NUTRICIA,producten. Verse eieren aan dagprijs. 

NOTARIS P. MERTENS C. de Jong=v. Kempen 
DE 10EAttR.o-LER

lNFRAROOD
geneest: 

te BOXTEL zal op Dinsdag 19 Februari 1952 voorm. 10 uur in Café de Liempdse Barier te Liempde, voor de Weled. Gestr. Heer S. Orie, om contant geld met 10% onraad, PUBLIEK VERKOPEN: 
i 19 kopen gekapte zware mast n de Grote Vering onder Oirschot, 11 kopen zwaar tot zeer zwaar schaarhout nabij de woning van de heer Boud. Aanwijzing doet de heer A. v. d. Akker, Grote Vering.
Houtverkoping Huisvennen 

NOTARIS P. MERTENS 
te BOXTEL zal aldaar op DINSDAG 26 FEBRUARI 1952 voorm. 10 uur in café H. Nooten, van Salmstraat, om contant geld met 10% onraad, PUBLIEK VERKOPEN: A. voor de Ver. tot Behoudvan Natuurmonumenten inNederland:91 kopen gekapte mast, geschikt voor palen, opleggers, mijn- en timmerhout; 

7 kopen gekapte lariks, geschikt voor latten en lichte opleggers; 
6 Kopen lariks geschiks voor latten en bonenstaken; 10 kopen brandhout. Aanwijzing doet de heer M. J. Beye, boswachter, Huisvennen. B. voor de heer F. Verhoevente Boxtel, 2 kopen zwaarschaarhout in de Dorsingen.
Voor Kl omps okken 

naar HEIJMANS 

180 150 100 60 

Breuke•sestraat 63_ 
KIPPENGAAS cm hoog 

" 

per rol f 41,50 ,, ,, f 34,50 ,, f 23," f 15,60 
KUIKEN GAAS 100 cm hoog per rol f 39,-45 ,, ,, ,, f 19,50 
VOGELGAAS 180 cm hoog per meter f 2,85 100 " f 1,60 75 ,, ,, ,, f 1,22 60 ,, ,, ,, f 1,03 45 ., ,, f 0,82 

H. Hazenberg
Eindhovenseweg 43 

v. HORNSTRAAT 12.
Muciseer zelf rWij leveren U , 

�. 

alle instrumenten � 
Gemakkelijke betaling � 

GRIEP 
i VERKOUDHEID C 

WINTERHANDEN � 
WINTER.VOETEN � 

• SPIERKRAMP � 
VERSTUIKINGEN � 

RHEUMA TIEK � 
Hls Masters's Voice �

� Decca 1////t 
Philips // lt,. 

SPIT•JICHT 
�

� 
ISCHIAS �� 

.1\\\\'\ 

Columbia NV. HANDELMIJ 
Odeon 

Gramofoonplaten,Dealer 
VAN BOXTEL 
FD. HECTRO MEDISCHE APPARATEN 

JOS v. OERS CLARISSENSTRAAT 3 . BOXTEL 

Burgakker 2, Boxtel TELEFOON 479 ••• 

Broodprijzen en 
Contante betaling. 

De R.K. BAKKERSVERENIGING maakt bekend, datvanaf Maandag 18 Februari 
het Roggebrood wordt verhoogd. 
800 gram 38 et. - 1200 gram 57 et. De prijsverhoging voor het gewone Volksbrood en Tarwebrood is 4 Februari j.l. in werking gegaan. 
800 gram 35 et. - 1200 gram 53 et. 

* * *
Contante verkoop in winkels. 
Verder maakt de R.K. Bakkersvereniging bekend, dat de 
leden wegens hoge bedrijfslasten en hun verplichte contante 
betaling aan de leveranciers, genoodzaakt zijn vanaf Maan=
dag a.s. 

uitsluitend à contant te verkopen, 
zowel het te bezorgen brood, als ook Banket, Chocola, 
Suikerwerken en Kruidenierswaren die in de winkels worden 
gehaald. Bij niet betaling wordt leverantie stopgezet. 

De R.K. B;ikkersvereniging 

( Afd. Boxtel) 

De bekende 1 ... 

CINDERELLA 
LAKENS EN SLOPEN 

een wonder van schoonheid 
en kwaliteit 

zijn verkrijgbaar bij: 

F. J. WITTEVEEN 
Rechterstraat 18 Boxtel 

Komt U vrijblijvend eens kijken? 

Denksport 
HORIZONTAAL: 1: Bedehuis, 5. steundraad (Scheepst.), 9. dochter van Laban, to. zangstem, 11. vlaktemaat, 12. plaatsje in N-1-lolland, 14. hemellichaam, 15. roofvis, 18. predikant (afk.), 20. uitbouw, 21.heilige (afk.), 22. gerafelde naad, 24. kier, 26. slaapplaats, 27. kledingstuk, 28. scheepsherstelplaats, 29. drooginrichting, 31. nobel, 33. mud,34. inhoudsmaat, 36. familielid, 38. kleurlinge, 40. bestanddeel v. d.zeep, 42. soort kabeljauw, 44. uitgedroogd, 45. oceaan, 46. gard, 47.derhalve, 48. matig koud.VERTICAAL: 1. karpet, 2. plechtige gelofte, 3. venster, 4. kantoorbediende, 6. uitdrukkingsmiddel, 7. papegaai, 8. genoegen, 13. waterbekken, 14. tiiding, 16. hevig, 17. omgang, 19. stengel, 21. glazen kap, 23. lofzang, 25. plaats in Gelderland, 30. houten hamer, 32. gekeperdweefsel, 33. zoldertje boven een stal, 35. platte grote steen, 37. steekwapen der bij, 38. plaats in Drente, 39. Romeins keizer, 41. deel v. h. hoofd, 43. Noach. 

Oplossing vorige puzzle. 

HORIZONTAAL: 1. karet, 4. sober, 7. ark, 9. si, 10. spaak, 11. de, 13. Ida, 15. emier, 17. tante, 19. Rs, 21. la, 22. pastorale, 24. bè, 25.A.P., 27. meent, 29. amoom, 30. een, 32. as, 33. agent, 34. T.T., 36. Ede,38. gevel, 39. natie.VERTICAAL: 1. koster, 2. ra, 3. tappir, 4. skaat, 4. bà, 6. roemer, 8. rad, 12. mirabel, 14. knalpot, 16 Essen,18. alaam, 20 bos, 23. omlaag, 26. emotie, 28. tegel, 29. Annen, 31. eed, 35. v.v., 37. N.T. 
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Hotel "RICHE", Boxtel 
' ' 

Zondag 24 en 

Maa ndag 25 Februari 

De Boxtelse Grocsnte- en Fruithandelaren 
maken bekend, dat vanaf heden alleen 
goederen worden afgeleverd .. 
tegen contante betaling. IEDERE WEEK 

Carnavals-Bal Zij, die achterstallig zijn met be_taling 
worden alsnog in de gelegenheid ge• 
steld hun schuld op korte termijn 
aan te zuiveren. 

ontvangen de Spar-klanten 
met het bekende orkest 
onder leiding van J. MERKELBACH. 

Entrée f 1.50 per persoon 

PROFITEER VAN DEZE 
UNIEKE GELEGENHEID!

De gezamelijke Groente• en 
Fruithandelaren van Boxtel. f 85.908.-

D insdags- en Vrijdagsavonds Televisie. 

Bureau voor Accountancy 

Toneeluitvoering Liempde 
.,Ontspanning na Arbeid" onderafdeling van de K.A.B. te Liempde, 

brengt op 16 en 17 Februari om 7 .30 uur in het paro�hiehuis te Liempde, onder de regie van Pater Theodoor, het griezelspel 

terug van de Spar-kruideniers 

dank zij de Sparzegels 1

) 

Belastingzaken 
E V O S S E N Boekhouding • Bedrijfseconomische 
Drs. Moonenstraat 17 Adviezen 
B E S T Oorlogsschade - Telefoon 200 Kostprijsberekening 

ZITDAG TE LI EMPD E: elke Woensdag van 
10 tot 12.30 u. Adres: Dorp A 10 (Wed. v.d. Pas) 

h 
• 

Dr X" "De ge eimzinn1ge Plaatskaarten verkrijgbaar bij de Heer v. Overbeek en een uur vóór de uitvoering aan de zaal. 
Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

1 C. ESHUIS 

Bij De Spar krijgt U gratis Spar-zegels daarvoor krijgt U guldens terug. Op steeds meer artikelen kunt U 100/0 besparen! 

Hierbij altijd 

55 Sparzegels, dus 

27 t et. voordeel 

Dat is 10 pCt. 

Zó spaart U bij De S , ENIGE VAN D par. E HONDERDEN 1 st. toiletzee VOORBEELDl:N 1 P .... driedubbel st h . • • • • • • • • • • • • • • 39 et 1 • u1shoudzeep grote bus s h • • • • 38 et e uurpoeder 1 Pak prima lue·" • • • • • • • 35 et 1"ers 1 Pak vermieelli • • • • • • • • • • • • 26 et1 Pot pindakaas····•··········•·• 31 et
. . . . .  

ZELFSTANDIC.E KRUIDENIERS 

• • • • • • • ••• -105 et

1

8EEDIGD MAKELAAR 

EN TAXATEUR 
LEENHOFLAAN 6 BOXTEL 
ALLf VERZEK ERING EN DE SPAR 

Neem geen risico 
Koop nu een goede 
Regenjas want ..... 

Uw oude regenjas of mantel 
is 10 gulden waard. 
Bij aankoop van een dames,, kinder• of herenregenjas ontvangt 
U f 10,- in contanten voor uw oude jas terug. 

ZIET ONZE SPECIALE ETALAGE. 

POPLIN DAMESMANTEL zeer fijne kwaliteit, 4 7 5 0 geheel dubbel uitgevoerd • 
POPLIN HERENJAS in mooie gedekte tinten, 5 7,50 geheel dubbel uitgevoerd 
POPLIN DAMESMANTEL extra gÖede kwaliteit, 5 7 5 0 prima pasvom1, met capuchon 1 

LODEN DAMESMANTEL in 4 mooie kleuren, de ideale dracht, met ceintuur 69,00 en capuchon, vlot model 
KAMGAREN GABARDINE heren regenjas, de fijnste kwa- 79,00 liteit, in div. kleuren 98,00 
't Is weer 

KAMGAREN GABARDINE dames regenmantel, met capu-chon, aparte kleuren, prima 981
00 gev:oerd, iets zeer bijzonders ZUIVER WOLLEN TWEEDJAS met paardehaar bewerking, 49 50 geheel serge gevoerd 59,50 • 

HEREN LODEN JAS in grijs, blauw en bruin, warm 79,00 in dragen en toch luchtig 98,00 WHIPCOARD HEREN JAS fijne kamgaren kwaliteit, in 98,00 gedekte tinten, prima coupe LODEN JONGENS JASJES in alle maten en kleuren, spe-ciaal voor dit jaargetijde, 48,50 prijs leeftijd 10 jaar 

--

Als zeer speciale reclame-aanbieding 
gedurende de maand Februari 
onderstaand Baby,pakket voor 
de uitzonderlijke prijs van 

f 2. 95

1 fles Boorwater 
1 flesje Sapoform 
1 " Glycerine 
1 " Baby•olie 
1 doos Kinderpoeder 

·1 stuk Kinderzeep 
2 stuks Navelbandjes 
1 doos Gaasjes steriel 
1 pak Watten 

Koopje van de week 
Prima kwaliteit flanellen 

Damesnachthemden 
ass. maten van 13_50 nu 

2 stuks van dezelfde 
kwaliteit nu 

11.so

20.-

F. J. W I T T E V E E N 
RECHTERSTRAAT 18 - BOXTEL 

Vleesreclame "aanbieding! 
per 500 gram I per 500 gram Poulet . . . . . f 1,20 Vers mager Spek . f 1,50 Gehakt . • . . . t 1,30 Braadvlees, vanaf f 1,70Zult 50 cent per 500 gram Neemt proef met onze overheerlUke Gelderse gekookte Worst f 1,50 per 500 gram. 

Fa.Jan van Lievenoogen 
FELLENOORD 2 - TEL. 372 - BOXTEL

1 
NU TEGEN DE LAAGSTE PRIJS 

3 9.570 cm breed p.m. 
4 9.5 . 70 cm Sico p.m. 
5 95100 cm breed p.m. . , 

• ,. : 695 • :c- . 100 cm Sico p.m. . 
RECLAME-PR� 

4 5 
co 100 cm. breed per meter ...... 4. 

. ; 

• • 

� ·,:,, . 120 � CocosmatJe 40x70- • lll'Ont 

't Is weer 

,,IN DEN OOIEVAAR" 

., 

OPOGISTE/l!I ·I< .-;;:, . ) l/{(IITE/IJTIU7 
.PE NOLflt" ::, .. , .. 60XTEI TEI.J61 

~, 
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P,cal,ant' s Centcwn 

Provocate_urs 1n Oost::;Duitsland 
PASTOOR EN OUDE MAN 
HIELPEN "VLUCHTELING". 

Het nachtelijke duister is gevallen over 
de Russische bezettingszone van Duits
land. Ergens in deze zone ligt een be
jaard echtpaar rustig te slapen. Plotseling 
wordt de oude man wakker. Er wordt 
op de slaapkamerdeur geklopt: ,,Doe 
open, asjeblief, ik ben hiernaar toege
stuurd door de pastoor". Hij wordt bin
nengelat.en en dan wordt voor de zoveel
ste maal het tragische verhaal verteld van 
iemand, die gevlucht. is voor de commu
nistische politie. De vluchteling vraagt 
om hulp, om wat geld een jas en een 
hoed. Hij wil naar West-Duitsland pro
beren te ontkomen. 
Alhoewel de oude man zelf niet rijk is, 
wil hij toch wel helpen. Zijn vrouw 
denkt ook dat het wel in orde is. De 
volgende dag echter gaat de oude man 
naar de pastoor. 
,,Je hebt een vluchteling naar mij ge
stuurd, is het niet? Wat was er eigenlijk 
met hem aan de hand? Ken je hem 
goed?" Deze vragen van de oude man 
deden bij de pastoor een vreselijk ver
moeden rijzen, Zij waren bedrogen door 
een provocateur van de communistische 
riolitie. De pastoor en de oude man 
konden nu het ergste verwachten. 
Even later ontmoet hij een communist 
bij een winkel, waar hij wat inkopen wil. 
Deze spreekt hem aan en zegt: ,,Wacht 
jij maar. Wij hebben je nummer geno
teerd. Jij helpt spionnen de grens over, 
net zoals die mooie pastoor van jou". 
Een paar dagen later krijgt het echtpaar 
bezoek van de communistische jeugd
leider, die hun angst nog groter maakt, 
wanneer hij zegt: ,,Jij houdt ie kinderen 
van de jeugdbeweging weg, maar iii laat 
ze wel naar de kerk gaan. Wij weten er 
alles van, ook van die spionnen, die ie 
helpt wegkomen ...... ". 
De pastoor van het dorpje, waar dit ge
schiedde, wist ook spoedig, dat hij een 
"arme vluchteling" had geholpen. De 
plaatselijke communistische leider had 
nu eindelijk vat op hem gekregen en bii 
een bezoek voegde deze hem toe: ,,Wan
neer U het nog ooit eens in Uw hoofd 
zou halen om een klacht in te dienen, 
wanneer de communistische jeugd voor 
Uw kerk op het plein oefent, dan zullen 
wii weten hoe U aan te pakken. Houd 
U dit voor gezegd: Wii houden niet van 
de manier, waarop U imperialisten helpt". 
Een voorval als bovenstaande is type
rend voor de huidige toestand in Oost
Duitsland. 
Het zal niet lang meer duren of de 

pastoor van het dortje en de oude man 
zullen dank zij l}un goedheid in de ge
vangenis verdwijnen. 
Ondertussen wordt de Oost-Duitse jeugd 
blootgesteld aan hardnekkige communis
tische propaganda. Hun opstellen, die 
zij. thuis moeten mak�n, hebben tot on
derwerp "Glorie van Stalin", ,,De oor
logspolitiek van het Vaticaan" of "Im
perialistische Amerikanen" enz. 
Er is voor de jonge mensen op de scho
len geen ontsnappen meer aan de stroom 
van leugens en bedrog. De schoolboeken 
zijn communistisch. Nimmer wordt met 
eerbied de naam van God genoemd. De 
priesters in de Oost-zone ·van Duitslahd 
zijn dan ook van mening, dat deze on
dergrondse propaganda van de commu
nisten veel gevaarlijker is voor de Kerk 
dan de rechtstreekse open aanval. 

K.N.P. 

Burgerlijke Stand 

der Gemeente Boxtel 

GEBOREN: Christina ]. M. dochter van 
A. de Vroom en A. M. Dankers. Bos
scheweg 71 - Johannes M. zoon van
H. G. ]. Voets en Th. G. C. Coppens,
Kruisstraat 2 - Frederica M. C. H. J.
dóchter van Fr. A. M. Witteveen en M.
A. A. Paijmans, Rechterstraat 18 - Ber
nardina H. M. dochter van W. H. A.
Snellaars en Th. Driessen, Molenstraat 4
- Miriam E. B. dochter van H. P. van
der Meijden en C. Th. M. Baaijens, Hal
derheiweg ta - Margaretha M. C. doch
ter van Th. v. Krieken en H. Schoonens,
Oirschotseweg 5.
GEHUWD: Petrus M. C. van Ooster
hout en Johanna M. van Trigt - Ge
rardus A. Voets en Catharina A. M. van 
Eijndhoven. 
OVERLEDEN: Jans Corsten, oud 69 
jaren, echtgenote van ]. Steenbakkers, 
Parkweg 6. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: 

Maandag 18 Febr. van 10-12 uur v.m. 
Donderdag 21 Febr. van 10-12 uur v.m. 

JAARVERGADERING 
EIERVERENIGING. 
Algemene Jaarvergadering van de Eier
vereniging op Woensdag 20 Februari a.s. 
's avonds half acht bij v. Rooij. (Zie 
advertentie in dit blad). 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Zondag Sexagesima. 
17 Februari 1952. 

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 
Adrianus v. Weert; de H. Mis van kwart 
voor 8 voor de Parochie; z.a. gei.' H. 
Mis voor Johanna Maria Davina v. Lies
hout-Saat; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Constant v. d. Broek v.w. vrouw en 
kinderen; H. Bloedkapel gel. H. Mis 
voor Anna Maria v. d. Heijden-Verhoe
ven v.w. de kleinkinderen; om 9 uur gel. 
jrgt. voor Franciscus Janssen; z.a. gel. 
H. Mis voor overleden fam. Schalkx-van
Geffen; om half 11 de Hoogmis gez.
mndst. voor Elisabeth Leenders-v. Kas
teren.
In alle H. Missen zal de te schaalcollec
te zijn voor onze arme kerken (App. III 
No. 1), de 2e schaalcollecte voor de 
bizondere noden van de Bisschoppen 
welke ten zeerste worden aanbevolen. 
Hedenavond om· 7 uur Lof met rozen
hoedje. Deze week op Maandag en 
Woensdag voorbereiding voor de plech
tige H. Communie van de jongens om 
hilf 9 in de St. Petrusschool. Dinsdag 
en Donderdag om half 9 voor de meis
jes op Duinendaal. 
Maandagavond om half 8 Mariacongre
gatie. 
Woensdagavond om 8 uur Godsdienst
cursus voor 18-jarigen. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Vrijdag: Feestdag van St. Petrus stoel 
te Antiochië. Titelfeest van onze Pa
rochiekerk. 
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. rondst. 
voor Adrianus v. Weert; z. a. gel. H. 
Mis voor Hendrina v. d. Loo-v. Oor
schot; half 8 gel. H. Mis voor Harrie v. 
d. Wetering; half 9 gel. jrgt. voor Lam
berdina Geeren-v. d. Meijden; z.a. gel. 
H. Mis voor Hendrica v. d. Ven-v. d.
Ven; half 10 gez. Huwelijksmis. 
Half 9 Voorbereiding voor de plechtige 
Communie voor de jongens. 
Hedenavond half' 8 Congregatie. 
DINSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Hendrica v. Laarhoven; half 8 gel. 
H. Mis voor Johannes v. d. Plas; Hen
rica Dirks de hsvr.; half 9 gez. jrgt. voor
Petrus v. d. Velden; z.a. gel. H. Mis voor
Constant v. d. Broek v.w. H. Familie; H.
Hartaltaar gel. mndst. voor Cornelia
Sannen-ten Haeken.
Half 9 Voorbereiding voor de plechtige
Communie voor de meisjes.
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. mndst.
voor Dorothea Siemerink-den Doop;
half 8 gel. rondst. voor Anna Toemen-v.

Asveldt; z.a. gel. H. Mis voor Theodo
rus van Dam v.w. de Broederschap van 
St. Willibrord; half 9 gel. H. Mis voor 
Francina v. d. Laar-v. Liempd; z.a. gel. 
H. Mis voor Constant v. d. Broek v.w.
de Broederschap van het H. Bloed; half
10 gez. Huwelijksmis, welke H. Mis
tevens wordt opgedragen voor Gerardus
Hoenselaars.
Half 9 voorbereiding voor de plechtige
Communie voor de jongens.
Hedenavond om 8 uur Godsdienstcursus
voor 18-iarigen.
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. H. -

Mis voor Maria Vogels-van Kasteren;
half 8 gel. H. Mis voor Theodorus v.
Dam v.w. de Broederschap van het H.
Bloed; half 9 gel. mndst. voor Johanna
Maria v. Boxtel; z. a. gel. H. Mis voor
Hendrica v. d. Ven-v. d. Ven v.w. de 
Bedevaart naar 0. L. Vrouw in het 
Zand; half 10 gez. Huwelijksmis.
Half 9 voorbereidin!! voor de plechtige
Communie voor de Meisjes.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
VRIJDAG: Feestdag van St. Petrus'
• Stoel te Antiochië, titelfeest van de Pa
rochiekerk, kwart voor 7 gel. jrgt. voor
Petrus Johannes v. d. Hagen; half 8 gel.
H. Mis .voor de Parochie; z.a. gel. H.
Mis voor een bijzondere intentie; H.
Hartaltaar gel. mndst. voor Macinus v.
Hal; half 9 gel. H. Mis voor Henriëtte
Witteveen-Schöne; z.a. gel. H. Mis voor
Francina v. d. Laar-v. Liemod v.w. de 
Bedevaart naar 0. L. Vrouw in het Zand.
ZATERDAG: kwart voor 7 gel. mndst.
voor Jan SHk, z. a. s:>el. H. Mis voor
Eduard Schaffer V.W.- de Broederschap
van het H. Bloed; half 8 gel. H. Mis
voor Johannes v. d. Plas en Henrica
Dirks de hsvr.; half 9 gel. H. Mis voor
een bijzondere intentie; z. a. gel. H. Mis
voor overleden ouders.
Hedenavond om 7 uur plechtig Lof tot
opening van het 40-urengebed.
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Johannes Beijnen 
geb. en won. te Schijndel (H. Servatius) 
en Maria Johanna van der Plas, geb. 
en won. in deze par.; Henricus Gerar
dus Smetsers uit Oirschot en Maria The
resia Kelders uit Liempde, waarvan he
den de 3de afkondiging geschiedt. 
De gelovigen worden verzocht; de hun 
bekende huweliiksbeletselen, waarin niet 
is gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
Zondag Sexagesima. 
17 Februari 1952. 

De eerste schaal gaat voor "onze arme 
kerken". Ten einde de nijpende nood 
onzer arme en getroffen kerken te kun
nen lenigen, zijn afdoende middelen vol
strekt noodzakelijk. Het is daarom dat 
onze Bisschop het onmisbare liefdewerk 
.,voor arme kerken" ten dringendste aan
beveelt in uwe milddadigheid. 

De tweede schaal gaat voor de Bijzon
dere Noden. Vandaag is het onder de 
H.H. Missen van 7 en 8 uur algemene 
H. Communie voor de Moeders en Ge
huwde Vrouwen van onze parochie.
De Hoogmis is met volkszang.
Vrijdag - feestdag van de H. Petrus'
Stoel te Antiochië, patroonfeest van
Boxtel. Des avonds is het 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
Burchtkapel.
Zaterdag - des avonds om half 8 plech
til!' Lof met "Veni Creator" tot opening
van het Veertig-uren-gebed.
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 Johanna Swin
kels-Nouwens v.w. de buurt; kwart over 
9 1. d. voor Wilhelmus v. Eijndhoven 
Kruijssen v.w. de buurt; half 11 Hoog
mis voor Hubertha Bontje Verdegaal v.w. 
de buurt. 
In de Wijk-Kapel de "Burcht"; kwart 
over 7 1. d. voor een overledene; half 9 
1. d. voor overleden moeder; kwart voor
10 1. d. voor Gerdina Withoos-v. d.
Steen.
MAANDAG: 7 uur I. mndst. voor Fran
cyna Voets-Karssemakers; kwart voor 8 
1. rondst. voor Johan Herrnes-Schüller;
zijaltaar 1. d. voor Petronella v. Oers;
half 9 1. j. voor Johannes Bergrnan, Maria
Louwers z.e. en Martina de dochter.
DINSDAG: 7 uur· 1. d. voor Johanna 
Maria v. Zeeland-Boeren; kwart voor 8 
1. i. voor Franciscus Mandos en Elisabeth
Vloedgraven z.e.; zijaltaar 1. rondst. voor
Adrianus v. Genuchten; half 9 pl. gez.
jrgt. voor Antonius Mandos-De Koning.
WOENSDAG: 7 uur 1. rondst. voor 
Woutrina v. d. Broek-v. Run; kwart voor 
8 1. mndst. voor Lambertus Cuijten-v. 
Eert; half ·9 1. d. voor overleden familie 
Jansen. 

Wijk-Kapel: half 8 1. d. voor Maria Sars
v. Eijndhoven. 
DONDERDAG: 7 uur gez. jrgt. voor 
Adrianus Kemps en Johanna v. Gerwen 
z.e.; zijaltaar 1. d. tot bijzondere inten
tie (v. d. St.); kwart voor 8 I. d. voor 
Petronella de Bie-Schoones; ziialta�r 1. j. 
voor Adriana Scheutjens-v. Dijk; half 9 
I. d. voor Jan v. d. Heijden.
VRIJDAG: 7 uur I. d. voor Adrianus
Vlaminkx-Belt v. w. 'n kleinkind; zijalt.
1. j. voor Wilhelmina v. Laarhoven-Cuij
pers; kwart voor 8 1. d. voor Laurentius 
v. d. Berk te Olland overleden; zijaltaar
1. j. voor Martinus Scheutjens; half 9 1. d.
voor Lambertus Baaijens.
ZATERDAG: 7 uur 1. rondst. voor Jo
hanna Maria v. Zeeland-Boeren; kwart 
voor 8 1. i. voor Henrica Voermans-Ver
voort; zijalt. 1. d. voor M. Reiinen-Al
bers te Wanrooii overleden; half 9 1. d. 
voor Petrus Baaijens. 



PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
• Zondag Sexagesima.

17 Februari 1952.
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. ·voor Ida 
hsvr. van Henricus Klomp. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Nicolaas 
Vorstenbosch en Henrica de hsvr. 
DINSDÀG: half 8 jrgt. voor Jan Cor
nelis Geerts; half 10 Gez. Huwelijksmis 
en H. Mis voor de overleden familie 
v. Aarle en Verhagen.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voc::- Petro
nella hsvr. van Jan Cornelis Geerts.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Joan
nes Geerts.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Theodorus
v. Kuringen.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Hendri
cus v. Houtum en Maria de hsvr.

Deze week zullen geschieden: 
Woensdag, Donderdag en Vrijdag H. 
Mis voor Wilhelmina v. d. Aa vanwege 
de kinderen. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

ZONDAG 17 Februari, Zondag Sexage
sima: om half 8 het mndst. voor Johan
nes Maas; om 9 uur H. Mis voor Wil
helmina Janssen; om half 11 de hoogmis 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. 
De OPEN SCHAAL is vandaag "Voor 
de arme kerken"; en de tweede schaal 
voor de Bijzondere Noden. 
Na de hoogmis vergadering van Vincen
tius in Orion; en repetitie voor de zan
geressen in de school. 
Om half 3 Lof, waarna gezongen wordt 
lied nr. 34. 
MAANDAG: om half 8 het jrgt. voor 
Martinus de Dekker, Maria de hsvr., 
Hendricus de zoon en Adriana de doch
ter. 
Des middags om 3 uur vergadering van 
Elisabeth op de pastorie. 
DINSDAG: om half 8 gez. 1-1. Mis tot 
bijzondere intentie. 
WOENSDAG: om half 8 het jrgt. voor 
Wilhelmina Meiden.dijk-van Venrooy; 
om kwart over 8 H. Mis voor de leden 
van de Godvruchtige vereniging ter ere 
van de H. Theresia. 
Des avonds om 8 uur vergadering van 
de leden van de Katholieke Actie in de 
school. 
DONDERDAG: om half 8 het mndst .. 
voor Johanna Renders-van de Moosdijk. 
VRIJDAG 22 Februari, de feestdag van 
H. Petrus Stoel te Antiochië, patroon
van de gemeente Boxtel: om half 8 het
jrgt. voor Franciscus van Beers; om kw.
over 8 de H. Mis voor het geestelijk en
tijdelijk welzijn van de parochie.
ZATERDAG: om half 8 het jrgt. voor 
Antonius Adrianus van Eert en Petro
nella van Hal de hsvr. 

GELEGENHEID TOT BIECHTEN: 
Dagelijks voor de HH. Missen; en a.s. 

• Zaterdag van 3 tot 4 en van 6 tot 7 uur.

Katechismuslessen deze week op school: 
Klas A: tweede helft van les 33 en les 34. 
Klas B: tweede helft van les 33 en les 34. 
Klas C; de vragen 271 en 273. 

A.S. ZONDAG: 
De eerste dag van het Veertigurengebed. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG, half- 7 1. mn<lst. voor Arnolda 
Frans Kreyveld; 8 uur 1. m. tot welzijn 
der parochie; 10 uur z. j. voor Ant. 
Schoenmakers; 3 uur Lof, daarna meis
'.jescongregatie. In alle H. Missen de 1e 
schaal voor de arme kerken in ons 
bisdom. 
MAANDAG: 7 uur z. 7e voor Hendri
kus van Gestel; half 8 z. j. voor Theo
dora Ant. Schoenmakers; 8 uur 1. mndst. 
voor Jos. v. d. Velden. 
DINSDAG: 7 uur 1. Mis voor de Heer 
Joh. v. Helmond te Vught overleden; 8 
uur·J. mis voor Maria Adr. Vogels te 
Boxtel overleden; 9 uur z. huwelijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur z. 7e voor Hendri
kus van Gestel; half 8 z, j. voor Joh. 
Hollanders; 8 1,mr 1. mndst. voor WHlem 
v. d. Velden.
DONDERDAG: 7 uur z. 7e voor Hen
drikus van Gestel; half 8 1. mndst. voor
Hendr. Putmans; 8 µur 1. j. voor Corn.
v. Gerwen.·
VRIJDAG: 7 uur z. 7e voor Hendrikus
van Gestel; half 8 z. j. voor Theod. Hol
landers; 8 uur 1. j. voor Maria Adr. Kop
pens.
ZATERDAG: 7 uur z. 7e voor Hendri
kus van -Cestel; half 8 z. j. voor Frans
Appeldoorn en Catharina de hsvr.; 8 uur
1. j. voor Petrus Heykants en Gerardina
de hsvr.
ZONDAG: half 7 1. j. voor Adr. Kup
pens; 8 uur 1. j. voor Johanna v. Hou
turn; 10 uur de hoogmis tot welzijn der
parochie.

In de kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Theo v. Hal, 
Adr. v. Hastenberg en Cor Saris v.w. 
Velden en Vrelikhoveri. Dinsdag 7 uur 
1. m. voor familie v. Aarle en Verhagen.

• Woensdag 7 uur 1. m. voor Willem v. d.
Velden v.w. de familie. Donderdag 7 uur
1. m

.., 
voor Jos. v. d. Velden v.w. de kin

deren. Vrijdag 7 uur 1. m. voor Mart. 
Schelle v. w. de kinderen. Zaterdag 7 uur 
1. m. voor Jan v. d. Heijden v.w. de
Kleinkinderen. Zondag 7 uur 1. m. voor
Jan Sanders v. w. de kleinkinderen.
Zaterdagavond om 7 uur plechtig Lof
met "Veni Creator" tot opening van het
40-uren-gebed".
Zaterdag namiddag biechthoren van 2 tot
4 Uur en van half 5 tot 7 uur.
Zondagmorgen uitstelling van het Allerh.
om 6 uur.
Donderdag onder de H. Mis van s· utir
algem. H. Commurûe der kinderen, voor
sommige kinderen ook hun 1e H. Com
munie. Zij zullen allen Maandag en
Dinsdag om half 9 in de kerk samenko
men ter voorbereiding, en Woensdag
komen biechten: de jongens 's morgens

om 8 uur, de meisjes ·,s nam. om 1 uur. 
30e de Heer Joh. v. Helmond te Vught 
overleden; Maria Adr. Vogels te Boxtel 
overleden. 
Gedoopt: Hend:rica Wilhelmina Anna 
Maria dochter van Joh. Nijssen-v. d. 
Velden. �

• 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor "'de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor "Onze Anne Ker
ken", derde voor Bijz. Noden Episcopaat. 
Na de middag ciin 3 uur Lof met Rozen
hoedje; 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. 
Zaterdagavond om half 8 plechtig Lof 
met Veni Creator tot opening van het 
40-urengebed.
Zondag a.s. om half 7 uitstelling van het
Allerheili_gste. Lijsten van aanbiddings
uren zullen achter in de kerk worden op-

gehangen. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
versiering en licht bij gelegenheid van 
het 40-urengebed. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor levende 
en overleden leden Wit-Gele Kruis; half 
9 mndst. voor Johanna Maria van Rooij
v. d. Horst; 10 uur Hoogmis voor de 
parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Wil
helmina Josephina Bens-v. d. Beuken; 8 
uur H. Mis voor Adrianus Maas te Haa
ren overleden. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor de Eerw. 
Moeder Cortilia; 8 uur H. Mis voor 
Francina van de Laar-v. Liempt. .. 
WOENSDAG: 7 uur mndst. voor Anto
nia Wilhelmina van Rulo; 8 uur jrgt. 
voor Christiaan Traa. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor Mi
chiel van den Braak; 8 uur mndst. voor 
Cornelis Piet Verhoef. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Barbara 
Traa-v. d. Ven; 8 uur jrgt. voor Willi
brordus Pijnenburg. 

Avonturen van BIM 

GEEN NOOD, JUMBO HELPT 1 

Het zal onze lezertjes - de vriendjes 
van de hoofdpersonen uit deze avontu
renreeks - zo stilletjes aan wel duide
lijk zijn, dat Bim en Bam elke week iets 
nieuws aan de hand hebben. Deze week 
zijn zij met een autobus begonnen, die 
voor de verbinding zorgt tussen het die
rendorp en het oerwoud en de meren. 

Kijk, daar komt de bus aangereden. Bim 
stuurt en Bam knipt de kaartjes. - Plot
seling horen ze een luid gesis...... een 
van de banden is lek. Er zal dus gerepa
reerd moeten worden. Maar ook dat 
kunstje kennen Bim en Bam uitstekend. 
In de kortste keren hebben ze de band 
van het wiel genomen en het gat geplakt. 
Even gauw hebben ze de band weer op 
het wiel gezet. Maar, ojee, nu ontdek-

ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Bijz. 
Intentie (Z); 8 uur jrgt. voor Johanna 
Pijnenburg-v. Gemert. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 
Vandaag na de Hoogmis vergadering van 
het Wit-Gele Kruis in café Versteynen. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 17 Februari. Zondag Sexagesi
ma. Deze middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje. 
Deze week Woensdag, Donderdag en 
Zaterdag: om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Cor
nelis van den Broek; op Maria-altaar om 
half 8 tot bijzondere intentie; om half 9 

· voor Marinus van Erp, te Uden over-
leden; om 10 uur voor een overledene.
MAANDAG: om 7 uur voor Piet van
Liémpd.
WOENSDAG: om 7 uur tot intentie van
de Voortplanting des Geloofs.
DONDERDAG: om 7 uur voor bijzon-'
dere intentie.
V�IJDAG: om 7 uur uit dankbaarheid.

en BAM 

ken ze, dat ze geen pomp hebben! Wat 
nu? Ze kunnen daar niet de gehele dag 
blijven staan. Gelukkig echter, kan 
Jumbo, een van de passagiers, helpen. 
Hij steekt zijn slurf op het ventiel en 
blaast zijn wangen bol. In een ommezien 
heeft Jumbo genoeg lucht in de band 
geblazen, zodat de bus dan eindelijk 
weer verder kan rijden. 

• 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Naar het einde der K.V.P. crisis? 
HET K. V. P. PROGRAM IN DE 
PARTIJRAAD OP 29 FEBRUARI 

EN t MAART. 
De onrust onder vele op sociaal, econo
misch en politiek terrein vooraanstaande 
katholieken - waarover wij de vorige 
week schreven, is nog niet weggenomen. 
Er zijn sindsdien geen stemmen gehoord 
uit de rangen van de K.V.P. die de on
rust konden wegnemen en de houding 
van de K.V.P.-leiding is zodoende, voor 
wat betreft de uitvoering van wat het 
overeenstemmingscommuniqué aan be
loften inhield, nog niet duidelijk gewor
den. En daardoor is de onrust eerder nog 
toegenomen. 
De katholieke bladen van het laatste 
weekend schreven over "K.V.P.-crisis" 
en over "het ophouden te bestaan van 
de pacificatie". 
De Linie schreef o.a. ,,Enige uitlatingen 
en publicaties van K.V.P.-leiders die 
daarna ( = na het communiqué) hebben 
plaats gevonden verijdelden zonder meer 
het mogelijke herstel van vertrouwen. 
Het heeft weinig zin, aldus dit blad, om 
alsnog te proberen deze ongelukkige 
situatie door nieuwe publicaties onge
daan te maken. Het heeft ook geen zin 
om te trachten het verdwenen vertrou
wen te herstellen door folders, leuzen, 
a;mplakbiljetten of wat de K.V.P. verder_ 
van plan is te doen bij de komende ver
kiezingscampagne. Dit alles zal de on
tevredenen steenkoud laten. En verder: 
Er is nol! één weg om te pogen een 
nieuw vertrouwen· te wekken. Dat zijn 
de candidatenlijsten". Het blad heeft wei
nig vertrouwen in programs: ,,belang
rijker is of de K.V.P. met personen naar 
voren komt, van wie men verwachten 
kan, dat zij, in welke omstandigheden 
ook, een principiële politiek zullen na
streven." 
Of dit naar voren brengen van derge
lijke personen erg vlot zal verlopen be
twijfelen we gezien de procedure vol
gens welke de candidatenlijsten tot stand 
komen. Schrijver dezer wás aanwezig op 
vergaderingen van verschillende K.V.P.
afdelingen die het stellen van candidaten 
op de agenda hadden: Het viel op dat 
deze �rgaderingen ontstellend slecht be
·zocht werden, en men bleek even ont
stellend slecht op de hoogte te zijn van
de tegenwoordige crisis in de K.V.P. zo
dat zonder meer bijna uitsluitend de
vroegere candidaten werden voorgesteld.
En dat het bestuur zelf met zogenaamd
"rechtse" candidaten naar voren zal
komen, wordt sterk betwijfeld. Uit het
rechtse kamp is zelfs geschreven dat er
tekenen zijn dat de partijleiding na
streeft de zittende Kamerfractie zoveel
mogelijk terug te krijgen. En hierin ziet
men dan weer het zeer verontrustende
teken dat het tot nu toe gevoerde beleid
gewoon door zal gaan.
De Nieuwe Eeuw, het blad dat sprak
over het· ophouden te bestaan der paci
ficatie, schreef dat het te billijken is dat
prof. Duynstee, getuige zijn artikelen,
zolang mogelijk de weg opengehouden
heeft, maar dat het niet heeft mogen
baten. En zeer scherp besluit dit blad:
"Men bêhoeft niet te hopen tegen de
feiten in."
Nog een andere katholieke stem op po
litiek terrein klonk dezer dagen op, n.l.
die van de K.N.P.: de Katholieke Na
tionale Partij, waarvan de heer Ch. Wel
ter algemeen voorzitter is. Het centrale
bestuur dezer partij deelde mede dat de
K.N.P. dit jaar weer aan de verkiezin
gen deelneemt met de heer Welter als
lijstaanvoerder in alle kieskringen. Dit
besluit werd genomen om verschillende
redenen, waarvan een der voornaamste
was: ,,omdat de huidige politieke ont
wikkeling in de K.V.P. wijst op een ver
der samengaan met de Partij van de
Arpeid."
Afgezien of deze redenering van het
K.N.P.-bestuur juist is, wijst het er wel
op dat de partij van Welter zeer uit
drukkelijke redenen heeft waarom zij bij
deze verkiezingen weer met een aparte
lijst uitkomt en dat deze redenen neer
komen op het oneens zijn met het
K.V.P.- beleid en meer in het bijzonder
met de houding van de K.V.P. ten op
zichte van de socialistische strevingen.
Overigens menen wij dat de K.N.P. te
ver gaat door van de K.V.P. te eisen
dat een samengaan met de P. v. d. A.
van te voren uitgesloten wordt. Dit zou
niet erg verstandig zijn. Dan zou men
zich immers bij voorbaat binden aan be
paalde andere partijen, waarmede men
aan deze dan alle wapens in handen zou
geven om hun eisen zo scherp mogelijk
te stellen. Bovendien zou dan de van te
voren gewaarschuwde P. v. d. A. haar
pro2ram wel zo in elkaar kunnen zetten
dat zijzelf die andere partijen mee zou
kri_jgen en de K.V.P. zou uitsluiten, waar
mee dan- de K.V.P. in de oppositie zou
worden gedrev-en en er een anti-katho
liek regeringsbloc zou kunnen ontstaan.
Van de andere kant zou een versterkte
K.V.P. ·- wat het K.V.P.-bestuur nog
steeds in eigen handen heeft om te be
reiken - het misschien nog kunnen
klaar spelen om de P. v. d. A. voor haar
program te winnen en daarmee ook deze,
op één na grootste partij, uit de oppo
sitie te houden.

Op dit punt is het, naar onze mening, 
zeker wijs gedaan om de handen vrij te 
houden en - zoals het communiqué het 
uitdrukte - alleen voorkeur te hebben 
voo; die partij of partijen met wie het 
gestelde program uitvoerbaar blijkt. 
En daarom - _gezien de twijfel die er 
bestaat of de K.V.P.-leiding met candi
daten voor de dag zal komen die ook 
voor de rechtse zijde volledig aanvaard
baar zijn - hopen wij nog steeds op 
een verbeterde uitgave van het verkie
zingsprogram dat de K.V.P. naar voren 
-zal brengen.
Over een week is dit program aan de
orde. Er is namelijk tegen 29 Februari
en 1 Maart een Partijraadsvergadering
van de K.V.P. uitgeschreven, waarop het
algemeen staatkundig program in behan
deling zal komen en definitief zal wor
den vastgesteld.
Dit program was 15 December al in een
partijraad besproken, maar toen - op
kritiek van de heer Jurgens, professor
van onze Nijmeegse universiteit - ter
nadere bespreking teruggenomen. Zijn
kritiek ging vooral tegen de te grote
vaagheid van de formuleringen, waaruit
van alles te halen en waarin alles te leg
gen was: men wil duidelijk weten waar
men aan toe is, en dat is zeer juist. De
Maasbode berichtte dat de nieuwe tekst
de instemming van prof. Jurgens heeft.
We zijn benieuwd.
Het is jammer, dat ons volgend blad
verschijnt op dezelfde dag dat de Partij
raadsvergadering begint. Wij hopen U
de week daarna in te lichten over de
gang van zaken, in deze voor alle katho
lieken zo voorname kwestie, een kwestie
die beslissend kan zijn voor de katholieke
politiek in de volgende jaren en hiermee
voor de politieke, sociale en economische
ontwikkeling in ons land.
In deze vergadering zal Vrijdags profes
sor Romme als voorzitter van de kamer
fractie spreken over de staatkundige
toestand en het parlementaire werk, ter
wijl de hele Zaterdag zal besteed wor
den aan de behandeling van het verkie
zingsprogram. De commissie dit dit pro
gram heeft opgesteld stond eveneens on
der voorzitterschap van professor Rom
me. Mog-e deze grote figuur uit ons ka
tholieke politieke leven, optredend in
deze functies in de partijraad, daar meer
vertrouwen weten te wekken bij alle ka
tholieken, ook bij de velen achter de
groep-Steenberghe, dan hij het deed door
zijn krantenartikelen. T.

Nationale Leningen 
voor Woningbouw 

De woningvoorziening zoals die door de 
regering is gepland voor het jaar 1952 
vraagt een groot kapitaal. Ter verkrij
ging daarvan wordt door de Bank voor 
Neder!. Gemeenten drie typen van le
ningen uitgeschreven, waarbij rekening 
is gehouden dat zowel de spaarder als 
beleg-ger kan bijdragen tot het slagen 
der leningen en daardoor meewerken 
aan de oplossing van de woningnood. 
Voor d� spaarder zijn spaarbrieven be
schikbaar waarop naar verkiezing 25 of 
100 gulden kan worden gestort. De duur 
van de belegging kan, met inachtneming 
van de vastgestelde jaarreeksen, door de 
spaarder bepaald worden. 
Wat voor de spaarbrieven geldt is even
eens van toepassin11: op de beleggingen, 
doch hiervoor is de duur der leningen 
vastgesteld op 22 en 25 jaar. De eerste 
hiervan is vervroe11:d aflosbaar, de 25-
jarige wordt na 15 jaar in tien termijnen 
terugbetaald. 
Tussentijdse verkoop ter beurze is mo
gelijk zowel voor de spaarbrieven als de 
leningstukken. 
Het zal voor de deelnemers aan de 
leningen mo11:elijk zijn in het .algemeen 
hun voorkeur kenbaar te maken aan 
welke gemeente het door hen in leen 
11:egeven geld zal worden toe11:ewezen. 
H. M. de Konin11:in heeft in een radio
toespraak deelnemini;t 4an de lening!=fl
aangemoedigd en daarbij gewezen op de 
ondraa11:lijkheid van de toestand waar
onder zovelen al jaren lijden. Zij prees 
in haar opwekkin11: de 11:emeenten die 
met bewonderenswaardige vindingrijk
heid zich reeds hebben ingespannen om 
de woningnood te verzachten, doch Hare 
Mafesteit wees er tevens op, dat er 0011: 
enorm veel moet gebeuren om de ellen
de van het drin11:ende woningtekort op
geheven te krij11:en. 
Alleen door een gezamenlijke krachts
inspanning zal de over het gehele land 
verspreide beproeving kunnen bestreden 
worden. 

Zondagsdienst der Artsen 
uit■luitend "oor spoedgevallen, 

ZONDAG 24 FEBRUARI 

Dokter Margry 

Cl■rl■■en■tr■■t 20 Telefoon 212 

Plaatselijk Nieuws 
ZONDAG EN MAANDAG 
LATER SLUITINGSUUR. 
Vanwege carnavalsviering wordt door de 
Burgemeester voor alle café's ontheffing 
verleend van het vastgestelde sluitings
uur, en voor Zondag 24 en Maandag 25 
Februari bepaald op 1 uur. 
K.A.B.-ONTWIKKELINGSAVOND. 
Woensdag 27 Februari a.s. zal voor de 
leden van de K.A.B., afd. Boxtel - met 
hun gezinsleden - wederom een ontwik
kelingsavond worden gegeven in het Ver
enigingsgebouw op de Burgakker. Een 
Franciscaner-Pater, die onlangs uit de 
Chinese Missie is teruggekeerd, zal op 
deze avond komen spreken over "De 
toestand in communistisch China". 
Aanvang 8 uur. Grote opkomst ver
wacht! 
E.H.B.O. 
De E.J-I.B.O., afdeling Boxtel, mag zich 
verheugen in een nog immer groeiende 
belangstelling. Werd de vorige cursus 
een eclatant succes, ook de nieuwe cur
sus belooft goede resultaten te zullen 
afwerpen. Er hebben zich reeds een 
veertigtal cursisten aangemeld, zodat 
waarschijnlijk nog deze maand met hun 
opleiding een aanvang zal worden ge
maakt. 
K.A.J. TAMBOURCORPS 
TREKT UIT. 
A.s. Zondag - Carnavalszondag - zal
het K.A.J-Tambourcorps weer eens uit
trekken voor een mars door Boxtel. Als
alles volgens olan verloopt, zullen de
leden van de drumband daarbij in gloed
nieuwe uniformen gestoken zijn. Men
lette dus 'ns goed op deze wakkere groep
Kajotters, als mèn ze hoort voorbij trek
ken. Om circa 4 uur n.m. zal het corps
vanaf het St. Paulus-Jeugdhuis in de
Nieuwstraat vertrekken.
GESLAAGD. 
Op een dezer dagen te Arnhem gehou
den examen behaalde onze plaatsgenoot, 
de heer L. Schuurmans, het diploma 
Coupeur Herenkleding. 

-o-

Bij het eerste door Bovag op 18 Februari 
te 's Gravenhage afgenomen examen in 
vakbekwaamheid voor automobiel- en 
garagebedrijf verwierf de heer Clemy 
De Mol het Patroonsdiploma. 
De geslaagden proficiat! 

'T Is CARNAVAL. 
Als U de vrolijkheid bemint 

En zot kunt doen met zotten 
En met de mensen lachen kunt 

Ook als ze elkaar bedotten, 
Als U de alledaagse stijl 

'ns vrolijk wilt ontduiken, 
Omdat U al die vormelijkheig 

niet zien kunt of niet ruiken, 
Wel, komt dan Zondag naar "de Ark" 

of Maandag, dat is om 't even 
Qm 'm samen met "Boxtels Toneel" 

eens flink van katoen te geven! 
We blazen daar der zotheid lof 

om Carnaval te vieren; 
De dwaze Amor geeft U stof 

tot lachen, om te gieren! 
Komt, wipt er even uit 't is Carnaval 

en denkt niet aan deviezen! 
Vooruit dan, koopt bijtijds 'n plaats! 

Blijft thuis niet zitten kniezen! 
Uw Boxtels Toneel. 

MUZIKALE WANDELING. 
Zondag maakte Boxtels Harmonie de 
eerste muzikaie wandeling als tegen
prestatie voor de vrijgevigheid, door de 
Boxtelse bevolking bij de onlangs gehou
den collecte voor dit gezelschap betoond 
A.s. Zondag zal de tweede en laatste
muzikale wandeling gemaakt worden.
Dan echter door het gedeelte van Box
tel, dat j.l. Zondag niet in de route
werd opgenomen.

MOEDERCURSUS. 
De voorbereidingen voor de nieuwe 
moedercursus zijn thans zover gevor
derd, dat volgende week kan worden 
bekend gemaakt op welke datum en 
waar de cursus zal worden gegeven. 

MISSIE-THUISFRONT. 
Bij de uitvaart van de heer J. Mandos 
werd voor de Missie van de paters As
sumptionisten een bedrag van f 23,59 
opgehaald. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL. 
Week van 13 tot en met 19 Februari '52. 
GEBOREN: Elisabeth B. M. dochter 
van P. J. Bremer enC. S. E. Verweij, 
Ons Doelstraat 24. Piet A. H. A. 
zoon van G. A. de Rooij en H. M. J. v. 
d. Bosch, Vorst 8 - Marinus J. J. M.,
zoon van H. M. Voermans en T. C. van
Diessen, van 1-Iugenpothstraat 29a -
Paulus A. P. M. J., zoon van P. van der
Sloot en A. van Krieken, Eindhovense
weg 36 - Johannes A. M. zoon van
G. T. op 't Hoog en A. M. Timmer
mans, van Rijckevorselstraat 16 - Wal
therus M. zoon van W. P. M. van Lier
en M. A. Dolphin, Jan van Brabant
straat 12 - Cornelis J. J. A. Keukens,
zoon van C. J. L. Keukens en M. A.
van Kasteren, van Coothstraat 30 -
Henrica G. E. M. dochter van H. L. A.
M. Bogaerts en P. G. M. de Leeuw,
Burgakker 15 - Theodorus C. E. zoon
van J. C. Hazenberg en E. H. Kouwen
berg, Dufourstraat 30 - Franciscus J.
P. zoon van P. W. van den Brand en
A. M. Wouters, Dufourstr. 12 - Theo
dorus M. A. zoon van J. P. Oerlemans
en C. P. van Maaren, Schijndelsedijk 7a.
- Anná M. W. J. dochter van M. J.
van der Heijden en L. J. Verhagen,
Langenber11: 21a. Antonetta G. W. doch
ter van H. J. de Kort en A. van Zand
beek, Baroniestraat 23.
OVERLEDEN: Adrianus van Kol, oud 
62 jaren - Hendrikus van Meersber
gen, oud 70 jaren - Cornelus van Ru
mond, oud 75 j. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: 
Maandag 25 Febr. geen spreekuur. 
Donderdag 28 Febr. van 10-12 uur v.m. 

ST. MARTINUS. 
Voor de leden van .de Rijvereniging "St. 
Martinus" zal Zaterdag 23 Februari een 
theoretische rijles worden gegeven, om 
half 8 ïn het Verenigingsgebouw Burg
akker. 

BOXTELS GEMENGD KOOR. 
Wegens Carnaval Maandag 25 Februari 
a.s. GEEN repetitie voor Boxtels Ge
mengd Koor.

Zondag 24 Februari a.s. 

25 jaar Apostolaat der Hereniging 
GROTE PAUSELIJKE WAARDERING. 

Het op handen zijnde zilveren be
staansjubilewn van het Apostolaat 
der Hereniging (waarva� het Natio
naal Bureau gevestigd is op het 
Kasteel van Stapelen in Boxtel), gaf 
Zijne Heiligheid Paus Pius XII aan
leiding om aan kardinaal-Aartsbis
schop J. de Jong een belangrijk 
schrijven te zenden. Wij geven de 
volledige inhoud ervan gaarne in ons 
blad weer, teneinde onze lezers met 
de woorden van Z. H. de Paus te 
overtuigen van het grote goed, dat 
het Apostolaat der Hereniging in zijn 
ijver voor de uitbreid.iOR van Gods 
Kerk, voor onze christelijke wereld 
inhoudt. 

"Het werk dat door de katholieken van 
Nederland vijf en twintig jaren geleden 
zo prachtig is begonnen en na een ge
stadige groei onder Uw leiding thans 
reden tot feestviering g�eft, openbaart 
het 11:eloof en de 11:odsdienstzin van deze 
geÎovigen en strekt hun tot ere. Hun 
bereidwillige, levendige en werkzame 
ijver om te arbeiden voor Christus en de 
Kerk is Ons zeer goed bekend. 
De liefde stelt wel als heel bijzondere 
eis dat de leden van het Mystieke 
Li�haam van Christus op volmaakte en 
irlnige wijze verbonden zijn. 
Het is van deze liefde doordrongen, dat 
de Nederlandse katholieken, toen zij ge
;Öepen werden om aan een bepaalde 
Kerk in Oost-Europa, die in de grootste 

nood verkeerde, hulp en steun te ver
lenen, geen ogenblik hebben geaarzeld 
om met inspanning van alle krachten te 
bevorderen, dat onze afaescheiden Oos
terse broeders zo spoedig mogelijk zou
den teru11:keren tot de schoot van ons 
aller Moeder, de Kerk van Rome. 
Gedurende de afgelopen vijf en twintig 
jaren werd onder de waakzame en stimu
lerende zorg der Bisschoppen de edele 
vlam van dit heilig vuur gevoed door 
indruppeling V,!n velerlei olie: er is tot 
God 11:ebeden, geldelijke bijdragen zijn 
ingezameld, de oorzaken der ontstane �f
scheiding werden door ernstige studies 
nagevorst en er is hard gewerkt om aan 
zovelen, als mo11:elijk was, kennis bij te 
brengen voor een juiste beoordeling van 
deze zaak en van een doeltreffender 
wijze van actievoering. 
Op dit ogenblik bloeit het Apostolaat 
der Hereni11:ing in bijna alle parochies 
van· Nederland. Vele duizenden, zowel 
directeuren, die voor de verschillende 
bisdommen en dekenaten zijn aange
steld, als zelatricen, die haar bijzondere 
zorg hieraan wijden, houden dit werk 
in stand en breiden het voortdurend uit. 
De behaalde resultaten, zo rijk aan 
vruchten, versterken de hoopvolle ver
wachtin11: van een nog hogere bloei in 
de toekomst; dit werk strekt immers tot 
heil van geheel de Kerk van Christus. 
Wij twijfelen er geen ogenblik aan, of 
de viering van deze 11:ebeurtenis zal u 
alien opwekken om met venieuwde ijver 
het begonnen werk voort te zetten e11 
de gelovigen van andere naties te bewe-

OMGEVING 

Verwerving van eigen �uis 
volgens beproefd systeem 
In enige Brabantse plattelandsgemeenten 
o.a. Oirschot, is een plan gelanceerd
om met voorzienin11: in woongelegen
heid een statuut te creëren, waarbij be
langhebbenden voor een woning finan
ciëel betrokken worden, om na verloop
van jaren eigenaar te kunnen zijn.
De financiering zal, vol11:ens de opzet;
gedeeltelijk geschieden door een hy�<;>
thecaire lening à 4½ %, en gedeelteltik 
door een Rijkspremie, terwijl gegadig
den voor een huis of woning zelf 0011: 
enige honderden guldens • moeten in
brengen. 
Zoals initiatiefnemers berekenden zul
len de bewoners van de te bouwen wo• 
ningen wekelijks moeten opbren11:Cn 
6 gulden voor betaling der rente en af
lossing van het geïnvesteerde bouwkapi
taal, en 1 gulden voor het statuut, ter 
delging van de op eigendom rustende 
lasten en voor eventuele onderhouds
kosten. In totaal dus een wekelijkse an
nuïteit van 7 gulden, gedurende 30 jaren. 
Deze manier om door sparen een eigen 
huis te verwerven, is in de vooroorlogse 
jaren veel toegepast, en zeer vele arbei
ders hebben dan ook al jaren lang het 
genot en voordeel van eigen huis. 
óf dat ideaal in deze tijd nog wel te 
verwezenlijken is? 
De bouwkosten zijn hoog, de rentestan
daard eveneens. De toewijzing van een 
gedeelte bouwkapitaal door de staat is 
nog een stimulans. 
Voor jongelui met vaste positie is zo'n 
statuut voor bezitsverwervin11:, niettegen
staande de bezwarende omstandigheden, 
toch nog wel aantrekkelijk. Indien zij 
ertoe kunnen besluiten zichzelf een lang
durige spaarplicht op te leggen, zal dit 
voor hen natuurlijk een zekere aanpas
sing in levensgewoonten vergen, een 
aanpassing waarvan zij later evenwel veel 
levensgemak zullen ervaren. 
Het zou j�mmer zijn als bedoelde plan
nen niet tot uitvoering zouden kunnen 
komen. Een tweede stimulans voor kans 
van slagen zou o.i. kunnen zijn als de 
met toezicht belaste overheidsinstanties 
in hun eisen ten opzichte van bouwen 
meer soepel wilden ziin, en als de bouw
kundigen zo mogelijk door rationeler 
werkmethoden de bouwkosten zouden 
kunnen drukken. 
Als in samenwe.rking van allen dan een 
behoorlijk woningtype tot stand kan 
komen zou zowel voor aannemers en 
bouwvakarbeiders als voor de jongelui, 
die straks de stichting van een gezin 
moeten afhankelijk stellen van de kans 
op het betrekken ener woning, de naaste 
toekQmst iets minder zwaar gezien kun
nen -worden. Het bovengenoemde statuut 
ter verwerving van eigen huis kon wel
licht ruimer toepassin11: vinden. 
Navolging van dit opnieuw in de sfeer 
der werkelijkheid geplaatste statuut lijkt 
ons aanbevelenswaardi11:. 

Esch 
PROPAGANDAVERGADERING 
K.V.P.
Op Donderdag 28 Februari houdt de
K.V.P., afdeling Esch, een propaganda
vergadering in café W. den Ouden, des
aivonds om 8 uur. Als spreker zal optre
den de Heer v. d. Zanden, lid van de
Tweede Kamer, uit Eersel. Deze verga
dering is -voor iedereen toegankelijk.

gen hierover hun gedachten te laten 
11:aan, het na te volgen en een soortge
lijke activiteit te ontwikkelen. 
Wanneer Wij echter, Wie het vooral ter 
harte gaat, dat tot heil en welzijn van 
het Mystieke Lichaam van Christus de 
volgelingen van het Evangelie één zijn, 
het feit van deze plechti11:e vierin11: over
denken, voelen Wij Ons in ons binnen
ste vervuld van een grote vreu11:de en 
achten Wij het billijk met Onze geluk
wens en een woord van lof het werkda
dig geloof, de op zo juiste wijze beoefen
de liefde en de vurige godsdienstzin te 
eren van de 11:elovi� van Nederland, 
di�, de blik gericht op de 11:lorie en de 
ho11:ere bloei van het Rijk Gods, er een 
eer instellen in de voorste gelederen te 
staan bij de verzorging der bekerings
werken. 
Terwijl Wij er zeker van zijn, dat dit 
werk dat voor de katholieke zaak zovele 
verdi�nsten heeft 11:ehad, met vernieuw
de krachten tot een nog hogere bloei zal 
geraken, voelen Wij ons verheugd en 
wensen Wij U en de andere bisschoppen 
van Nederland, alle directeuren, alle 
zelatricen en alle leden geluk, omdat gij 
aan de katholieke w�reld zulk een 
openlijk voorbeeld 11:eeft van een heilige 
christelijke ijver. 
En met de bede tot de eeuwige God, dat 
Hij 11:oedgunstig de wensen mo11:e ve�e
zenlijken, wier vervulling in betr�kkmg 
staat met de aard en het wezen van dit 
werk, verlenen Wij U, beminde Zoon, 
en U beminde Broeders en U, beminde 
kinde�en, als onderpand van Vaderlijke 
genegenheid de Apostolische Zegen.' 
Gegeven te Rome bij Sint Pieter, _de 
zesde Januari van het jaar 1952, het dèi:
tiende van ons Pontificaat. 

(Paus Pius XII). 



Over Carnaval en nog wat 
Nog enige dagen en dan zal de Katho
liek zich laten bestrooien met het as en 
zich de woorden horen toespreken: 
,,Mens, bedenk dat ge stof zijt." 
In de eeuwige kringloop van de Kerke
lijke feest- en gedenkdagen eist dan de 
grote boetedag Aswoensdag zijn plaats 
op, een boetedag die in een reeks van 
weken zijn vervolg vindt. 
De Kerk vraagt tijdens die dagen van 
haar gelovigen, ingetogenheid, boete en
versterving, maar verbiedt niet de drie 
dagen van uitbundig vermaak, jolijt en 
vrolijkheid, die de Asdag onmiddellijk 
voorafgaan, niettegenstaande Zij allen 
in een veertig urengebed wil verenigen. 

-o-

Het is dan Carnaval. In stad en dorp 
trekken de bonte stoeten van harlekij
nen en narren, van schuiten en voor
wereldlijke monsters. 
Het is alsof de mens zich nog eenmaal 
wil uitleven� voordat het Kerkelijk ge
bod hem beperkingen oplegt. Met zijn 
bonte stoeten neemt hij afscheid van het 
vlees, dat voor· hem een verboden spijs 
zal worden. 
Want het "caro vale", het:: ,,zeg het 
vlees vaarwel" is werkelijkheid! 
In deze wijze van afscheid nemen, grijpt 
de mens terug naar de Satornali van de 
Romeinen en naar het Germaanse joel
feest, waarbij men optochten hield om 
de lichtgoden te helpen in de strijd 
tegen de demonen van de duisternis. 
Want - volgens hun gedachtèngang -
zijn de goden van het licht bij het klim
men van de zon in een felle strijd ge
wikkeld tegen de goden die de winterse 
donkerte wensen. 
En hun hulpmiddelen in deze strijd wa
ren het ontsteken van vuren, het maken 
van lawaai, het zich vermommen etc. 
We zien dan ook grote stoeten van ge
maskerden door de Romeinse en Ger
maanse wereld trekken. De Germanen 
symboliseerden hun Nerthus, de godin 
van de vruchtbaarheid, in een schip. 
Ook heden ten dage trekt de mens met 
Carnaval rond, gemaskerd, zwart ge
maakt, in een maskeradecostuum en on
der het maken van een oorverdovend 
lawaai, of hij bemant in de optochten 
mede een schip. 
Het thema van het lawaaimaken komt 
vooral ook terug in de z.g. rommelpot. 

-0-

Hierboven werd reeds gezegd, dat het 
ontsteken van vuren mede door de Ger
manen werd gedaan in hun strijd 
tegen de demonen. 
Ook dit gebruik wist zich te handhaven, 
zo b.v. in Breda waar men in de laatste 
Carnavalsnacht een pop verbrandt. Op 
sommige dorpen in België gaan de 
schoolkinderen op de eerste Zondag van 
de vasten rond om stro en hout en wer
pen dit alles op een brandstapel. 
Andere dorpen kennen hun fakkelzon
dag, waarop men met brandende fakkels 
onder de fruitbomen gaat zwaaien, ten
einde de goden, die de oogst kunnen 
bederven, te verjagen. 
Dit is het Carnavalsfeest in haar eerste 
oorsprong, een heidens feest, dat, in 
tegenstelling met vele andere folkloristi
sche gebruiken, nooit geënt werd op het 
Christendom en bijgevolg haar zuiver 
materialistisch karakter te allen tijde 
heeft behouden. 

-o-

Terwijl de Kerk - in hoeverre zij dit 
geprobeerd heeft is niet meer vast te 
stellen - geen vat kreeg op het Carna
valsfeest, greep de mens in zijn volkse 
taal en gebruik wel naar de Asdag en 
naar verschillende Kerkelijke gebruiken 
van de Vasten. 

De beste koffie ... 

en toch niet duur 
Als V f 2.04 voor een 

lwlf pond koffie betaalt, 

dan hebt V de beste en 

geurigste soort die V krij

gen kunt. 

Maar zelfs voor cle beste 

en geurigste soort is dat 

een héle prijs. V zou zeker 

erg in Uw nopjes zijn als 

V ruim 20 cent op een 

half pond zou kunnen be

sparen. Waar of niet? 

Doe dat clan! Ga nu 
meteen over op De Gruy
ter's Rooclmerk koffie. 
Dat is De Gruyter's bèste 
soort; maar door l O % kor
ting is deze koffie cle 

g o e d k o o p s t e kof/ie 

van e e r s t e k w a l i -
t e i t, dia V kopen kunt. 
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* Carnaval! Het hoge woord is er uit!
Carnaval. ..... , over een dag of wat zal 
het feest losbreken in een orkaan van 
muziek en in een wer·vel van de dans; 
het zal weer omregend zijn door confetti 
en omslingerd door serpentine. En 
drie dagen zal het gemaskerde mensen
hoofd omlopen van de Carnavalszotter-
nij. En toch ...... is Carnaval eigenlijk het 
grote levensdemasqué. Want ofschoon 
in de "volle" carnavalsviering ieder een 
ander probeert te zijn, zal hij toch nooit 
zo zich zelf zijn! Zelden immers geeft 
de mens zich zo bloot als in de uitbun
dige feestroes. Wij zouden kunnen zeg
gen: Laat ons uw feestviering zien en 

Zo sprak men al heel gauw van het ge
heimzinnige getal: veertig, hierbij geïn
spireerd door de Kerkelijke getallensym
boliek, een symboliek•die haar basis vond 
in het Leven van, Hem, op Wiens ver
rijzenis wij ons in de vastentijd voorbe
reiden, 

Veertig weken lagen er tussen aankon
diging en geboorte, veertig dagen na 
Zijn geboorte werd de Christus ten tem
pel gedragen, na een vasten van veertig 
dagen laat Hij de duivel duidelijk Zijn 
Macht gevoelen, en na Zijn verrijzenis 
verblijft hij nog veertig dagen onder de 
mensen. Het behoeft dan ook geen ver
wondering te wekken, dat dit getal een 
zekere huivering opriep bij de mens, 
temeer nog daar ook het Oude Testa
ment verschillende voorname gebeurte
nissen laat beheersen door het getal 
veertig. 
Veertig dagen duurde de zondvloed. 
In heimwee naar zijn vader bracht Jozef 
veertig dagen in Egypte door, Mozes be
reidde zich veertig dagen voor op het 
ontvangen van Gods wet, veertig jaren 
lang doolden de Joden door de woestijn, 
en zo zouden we door kunnen gaan. 
Daarom zegt de volksmond dat het 
veertig dagen zal regenen, als het regent 
op de feestdag van de veertig martelaren. 
Veertig H. Missen op laten dragen voor 
de zielerust van een overledene, is een 
gebruik dat men in sommige plaatsen in 
ere houdt! 

-o-

De Vastenafkondiging geschiedde (en 
geschiedt nog) door middel van de z.g. 
Vastenbrief, die al spoedig de naam: 
Boterbrief verkreeg, omdat in vroeger 
tijd dan werd medegedeeld, dat het ge
bruik van boter was verboden. 
In vele kerken werd op de Asdag, de 
Vasten- of hongerdoek neergehangen, 
waardoor er een afscheiding ontstond 
tussen koor en schip, een afscheiding 
clie werd verwijderd op Goede Vrijdag, 
als herinnering aan de vernietiging van 
het voorhangsel in de Tempel bij de 
dood van Christus. 
Kreeg de Vastenbrief al zeer gauw de 
naam "Boterbrief", een zelfde naam ga·f 
men aan de ontheffing van het verbod 
tot het gebruiken van zuivelspijzen in de 
vasten, welke ontheffing middels brieven 
werd verleend, mits men een bepaald 
geldelijl� offer bracht. 
Dit gebruik, dat aanleiding gaf tot vele 
ergerlijke mistoestanden, werd in ons land 
in de 16de eeuw afgeschaft, maar is zon
der twijfel de voorloper geweest van het 
"Zuivelgeld" dat wij heden ten dage nog 
kennen. 

-o-

De Vasten betekent een tijd van ver
sterving en veertig dagen moet men zich 
dan ook veel ontzeggen. 
Daarom zal men op de vooravond van 
de vasten zich nog _eenmaal confron
teren met lekkere spijzen. Terwijl op 
vele plaatsen de oliebol de specifieke 
lekkernij is, verenigt men zich op andere 
plaatsen aan een <lis van melk en witte
brood. Bij de eerste slag van de midder
nachtelijke twaalfuurklok, die de Asdag 
aankondigt, werpt men zijn eetgerei weg, 
hierbij abrupt een einde makend aao de 
feestdis, die niet past in de vastentijd. 

-o-

De vastentijd is er om zich voor te be
reiden op de verrijzenis van het Licht 
der wereld. Het moderne Germaanse 
Lichtfeest verhindere ons niet te nade
ren tot het eeuwige Licht, waarvan Pau
lus zegt: Indien ge niet zelooft in Zijn 
verrijzenis, dan is Uw geloof ijdel!!! 

wij zullen zeggen wie en wat gij zijt. 
* Als Dinsdagnacht twaalf slagen van 
de torens rollen, begint weer het grote 
Carnaval des Levens. Voor hoe lang? 
We horen het 's morgens als de priester 
ons de as op het hoofd strooit: 
,,Bedenk mens, dat ge stof zijt ...... " 
* A.s. Maandag is het Sinte Matthijs,
de dag waarop de knechten en dienst
boden in vroeger dagen hun betrekking
plachten op te zeggen, als ze dat ten
minste wenselijk vonden. Als we een
dergelijk gebruik zouden willen doen
herleven, dan zouden we tot de ontdek
king komen, dat we daarvoor thans
dagen in het jaar tekort hebben. Want
vele huizen zijn voor vele "gedienstigen"
een duive�til geworden (de goeden niet
te na gesproken). � Om de Carnavals
neus weer even op te zetten: Morgen
avond luiden de meisjes van de Mater
Amabilisschool (van alle markten thuis)
hun Carnavalsviering in met een dans
avond in het St. Paulus-Jeugdhuis. De
beentjes van de vloer dan maar! *
Vorige week maakte de Kajotters-drum
band we�r eens een repetitie-wandeling
door de Nieuwstraat. Het ging zo fris
van de lever, dat een pony niet langer
in het gareel wilde blijven en daarom
maar met kar en al op hol sloeg. Met
het beangstigende tromgeroffel in de
gespitste oren, maakte het dier een
woeste ren, die een fietsende jongedame
zelfs noopte beschutting in een sloot te
zoeken. Tja, men heeft muziekgehoor of
men heeft het niet! * Er zijn intussen
nog een heleboel mensen, die het niet
kunnen zetten, dat een gedeelte van de
Rechterstraat zo lang in desolate toe
stand moet blijven verkeren. En dat men
op het bewuste gedeelte op allermisera
belste wijze nog een fietsenstalling ge
creëerd heeft, vinden ze helemaal maar
zo-zo. Het geeft de indruk op een vee
markt te zijn, zeggen die "ze". *
Ex libris sapiëntia ! Uit de boeken komt
de wijsheid! Om dat nog eens duidelijk
in eenieders geheugen te prenten wordt
morgen de boekenweek geopend. Mag 
het boek ook op Uw belangstelling
rekenen? + De wijsheid van de week
moogt U kiezen: ,.De grootste wijsheid
is op tijd zich zot te veinzen." (Erasmus)
- ,,Niets vervreemdt ons zo zeer van
ons zelf als 'n leven van vermaken aan
een gehecht." (Betje Wolf) - Spek en
eier en braadworst is een goeie vasten
avonkost." (N.N.)- ,.Het rustloos jagen
naar genot, -voert velen ver van God;"

SPORT-NIEUWS 
STAND IN DE 3e KLASSE B. 

Baardwijk 17 13 1 3 27 37-18 
Reusel Sp. 18 12 3 3 27 67-31 
ODC 16 9 3 4 21 51-22 
Dongen 17 10 1 6 21 47-31 
OSS 18 7 4 7 18 31-41 
wsc 17 5 7 5 17 31-31 
Bladella 16 6 2 8 14 32-33 
Gudok 17 6 2 9 14 26-33 
Heusden 17 5 4 8 14 21-32 
Conc. SVD 17 4 4 9 12 26-41 
OJC 16 3 4 9 10 27-42 
Korvel 16 3 1 12 7 18-60 

R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 
O.D.C. - O.S.S. 4 - '.2. 
Om onbegrijpelijke redenen werden door 
de K.N .V.B. alle competitiewedstrijden 
reeds j.l. Zaterdag afgelast, Daar het 
O.D.C.-terrein in buitengewone conditie
was, werd alles in het werk gesteld om 
alsnog de wedstrijd tegen O.S.S. door
gang te doen vinden. Het resultaat was
dat voetbalminnend . Boxtel Zondag j.l. 
twee ploegen aan het werk hebben kun
nen zien, die tot het einde toe voor de
volle 100 % gewerkt hebben om ieder
voor zich een zo goed mogelijk resul
taat te bereiken.
Onmiddellijk na de aanvang ontspon zich
een faire strijd, welke de O.D.C.-ers
door betere spelopvatting een kleine
veldmeerderheid verschafte, die echter
niet in een doelpunt kon worden uitge
drukt. Enerzijds stond hiervoor de uitste
kende O.S.S. keeper wel borg voor, an
derzijds wou het met de schoten, die op
het O.S.S,-doel werden afgevuurd, niet
erg vlotten. Paal en lat stonden deze
middag de O.S.S. verdedigers als laatste
hulpmiddel wel ruimschoots ten dienste.
Opgemerkt moet worden, dat vooral het
onderlinge verband bij de ODC-ers veel
beter was dan in de laatste wedstrijden.
Er zal nu veel meer vaart in hun aanval
len. De achterhoede, waarin Bertens als
stopper was opgesteld, wist de aanvallen
van O.S.S., die ook niet van gevaar wa
ren ontbloot, op puike wijze te keren.
De debuterende stopper voelde zich
schijnbaar in het begin niet erg op zijri
gemak, maar op keurige wijze bijgestaan
door beide backs, verkreeg hij naarmate
de wedstrijd verstreek meer zelfvertrou
wen. Het was dan ook zeer jammer, dat
hij op een gegeven ogenblik, toen Snij
ders reeds was gepasseerd, in een poging
om het harde schot met de borst te wil
len keren, hands maakte en hiervoor
een penalty tegen zich kreeg. Geheel
tegen de verhouding in kreeg hierdoor
de Osse ploeg een nuttige 1-0 voor
sprong. De O.D.C.-ers waren echter ge
heel niet van plan om het hierbij te 
laten, want de eerste aanval na tea-time
werd reeds benut. De bal belandde bij
Ber_!!werff, die een van zijn afgemeten
voorzetten gaf aan de goed mee naar
binnengekomen Schalks, die dit presentie
dankbaar accepteerde om met een harde
kogel de O.S.S.-keeper kansloos te
slaan 1-1. Aanval na aanval werd nu
ondernomen om een reeds lang verdien
de voorsprong te verkrijgen. De vele
goede combinaties tussen v. d. Bogaard
en Bergwerff resulteerden telkens in ge
vaarlijke doorbraken en het was uit een
daarvan, dat Bergwerff met een listige
schijnbeweging volop vrijheid kreeg om
Scheepers de gelegenheid te geven de
bal ineens onder de O.S.S.-keeper door
te schuiven. 2-1. 
Nu kreeg de O.D.C. verdediging het 
evenwel zwaar te verduren. Een hard 
schot in de uiterste hoek werd door 

Vrouwke 't 
• 

IS 

EEN KORTE VASTENAVOND-
VERTELLING. 

Dit is het verhaal van Jantje van Vuren 
en Marie de Groot, of beter gezegd mis
schien, het verhaal van de wrangste vas
tenavond, die een oerdegelijk echtpaar 
als het genoemde meende ooit te kun
nen beleven. 
Aan deze geschiedenis gaat echter een 
korte inleiding vooraf, want ge dient in 
ieder geval te w_eten, dat het al enige 
tijd geleden is, dat Jantje van Vuren met 
Marie de Groot een voorbeeldig huwe
lijksleven begon. En ge behoort ook te 
weten, dat het toch ook weer niet zó 
lang geleden is of we weten er nog van, 
dat het huwelijksbootje nadat het 
schriele Jantje en de omvangrijke Marie 
er ieder een plaatsje in hadden gevonden 
- in een vredig levenswatertje was ge
gleden: Geen rimpel beroerde het spie
geh:ladde watervlak: Jantje had een
eigen gedoentje en bewt'!rkte dat precies
zoals Marie dat wenste. Zijn vrije tijd
sleet hij in een hoekje achter de platte
buis, lezend, mijmerend of duttend. En 
daar had het manneke vrede mee; neen, 
hij had geen behoefte aan andere
levensbronnen. Omdat dit precies over
eenstemde met de opvattingen van zijn
hoogmogende wederhelft, was 't tussen
Jantje en Marie alles paîs en vree.
Op zekere keer echter - hier begint het 
verhaal - werd het woeliger op de plas, 
waa_r het huwelijksb<19tje van Jantje en 
Marie genoeglijk op rond dobberde. Er 
was namelijk een nieuwe buurman ge
komen en deze had zulk een levenslus
tige aard, dat hij meende hiervan ook 
wat te moeten delen met het stille Jantje 
en de ietwat zure Marie. Deze laatste 
achtte hij vooralsnqg echter ongenaak
baar, maar met Jantje kon het <volgens 
hem beslist anders. Buurman een 
zekere Toon de Man van de kanten van 
Limburg - wist het ·met Jantje zo ge
wiekst aan te leggen, dat deze zich in 
de kortste keren verbeeldde binnenge
leid te zullen worden in een totaal nieu
we wereld, vol plezier en jolijt. En zo 
ging Jantje al gauw beseffen, dat het 
dutje achter de kachel zonder veel 
kwaad ook wel eens een enkele keer 
verruild kon worden voor een bitter
uurtje in café De Zwaan. En op de 
lange, eenzame avonden droomde hij 
zelfs voortdurend van de gezellige, door-

UITVERKOOP VAN LOL!!! 

Carnavals-Zondag en -Maandag in "De Ark"

Ten overstaan van alle lollige Keistampt>rs verkoopt 

BOXTELS TONEFL de zotste kolder in 

AMOR IS WISPELTURIG 
Aanvang der voorstelllngen 8 uur. Prijzen der plaatsen f 1,50 en f 1,

Plaatsbespreken op Zondag 24 en Maandag 25 Februari 

telkens van 12 • 1 uur aan de zaal. 

Snijders op keurige wijze gestopt. Direct 
daarna kon slechts ten koste van een 
corner redding worden gebracht. Dit 
bleek slechts uitstel van executie, want 
uit de corner ontstond zoveel verwar
ring, dat ten slotte de bal bij de vrij
staande O.S.S.-rechtsbinnen belandde, 
die zich geen moment bedacht en het 
leder hard het doel injoeg. 2-2. 
De wedstrijd verslapte geen moment en 
het waren wederom de O.D.C.-ers, die 
uit een goede aanval door v. d. Bogaard 
3-2 lieten noteren. En even daarna
vuurde dezelfde speler een kogel af,
welke echter precies langs de buiten
kant van de paal suisde. Onvermoeibaar
werd de O.S.�.-verdediging op de proef
gesteld en toen v. d. Bogaard de stand
met een harde schuiver op 4-2 had ge
bracht, leek het alsof deze voorsprong
nog vergroot zou worden. Eerst was het
Schalks die zijn schot, onbereikbaar voor·
de keeper, langs de verste doelpaal zag
glippen en even later v. d. Bogaard. De
O.D.C.-verdediging had inmiddels met
behulp van haar kanthalfs zorg gedra
gen, dat de O.S.S.-aanvallen reeds ver
voor het doelgebied in de kiem werden
gesmoord. Het bleef dus bij een 4-2
stand van deze goed gespeelde, aantrek
kelijke wedstrijd.
Programma voor a.s. Zondag: 

O.JC.-0.D.C.
G.V.V. 2-0.D.C. 2
O.D.C. 4-V.O.W. 2.

O.D.C.-Junioren

Zaterdag 23 Februari: 
3 uur: O.D.C. 10- Concordia 10 
3 uur: O.D.C. 11-0.S.C. 5 
3 uur: Wilhelmnna 15-0.D.C. 12 
4 uur: O.D.C. 9-B.V.V. 12 
4 uur: O.D.C. 13-Schijndel 9 

Zondag 24 Februari: 
12 uur: Boxtel 5-0.D.C. 5 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 

Algemene ledenvergadering. 

Vorige week Zaterdag werd in het club
lokaal van "Boxtel" een buitengewone, 
algemene ledenvergadering gehouden, 
welke druk bezocht was en een geani
meerd verloop had. 
De door het bestuur aan de orde ge
stelde reglementsbehandeling ging vlot 
onder de voorzittershamer door, dank 
zij het grondige voorbereidende werk 
van de studiecommissie, waarin zitting 
hadden de heren A. Helmonds, Fr. v. d. 
Besselaar, J. Lorist, P. Bevers en Th. v. 
d. Aker. Deze commissie had wel een
zeer gedegen studie gemaakt van het
nieuw ontworpen reglement, hetgeen
bleek uit het rapport, dat bij monde van
de heer Helmonds werd uitgebracht. De
heer Helmonds was het ook, die in een
algemene beschouwin_g de aanwezigen
wees op de rechten en plichten, die uit
het reglement voortvloeien voor álle
leden. In een uitvoerig betoog spon hij
deze aanwijzing uit, daarbij met aan-

vastenavond .... 
walmde herberg, waarin de kaarten ge
legd werden en waarin gezongen werd 
en gedronken, tot in der eeuwigheid 
amen. Maar Jantjes dromen dreigden 
nooit te zullen uitkomen, want Marie 
was een niet te vermurwen schildwacht, 
die voor Jantjes verveling geen soulaas 
:z;ou toestaan, zeker niet in de vorm als 
buurman het wilde. 
Totdat het Carnaval werd. Na de laatste 
Mis werden toen door Toon de Man 
aan Jantje van Vuren de geheime plan
nen ontvouwd om Dinsdags een vasten
avond te kunnen vieren, zoals nimmer 
tevoren en nimmer daarna. 
En zo gebeurde het, dat Toon de Man 
op Carnavalsdinsdag het huiske van 
Jantje en Marie kwam binnenstormen 
om te vragen of Jantje hem even wou 
komen helpen op de stal; er moest een 
kalf komen en dat vlotte niet al te best. 
Terwijl Marie het letterlijk zo druk had 
als de pan met vastena�ond met het tra
ditionele pannekoeken bakken, ging Jan
tje - met bonzend hart - even mee. 
Even maar, zoals de burenplicht dat op 
z'n minst van hem vroeg. Even maar, zo
als Marie hem dat op haar royaalst toe
stond. 
De buurman en Jantje waren spoedig in 
De Zwaan, waar de vastenavonddrukte 
iuist zijn hoogtepunt bereikt had. Jantje 
moest even met zijn ogen knipperen bij 
al die beweging en hij moest dat wel 
twee-drie keer doen, toen hij de eerste 
borrel door zijn keelsgat goot. Bij de 
tweede knipte hij echter alleen nog maar 
een oogske ten teken, dat het hem goed 
smaakte. En bij de derde klare - die de 
kastelein ter ere van de nieuwe klant 
weggaf - bleef alle openbaar vertoon 
uit: Jantje was voor álles wat komen 
kon berekend! Nu, dat mocht ie gerust, 
want hij werd gul i::etractet'!r4, van álle 
kanten. Spoedig gebeurde het grote won
der: Jantjes tong kwam los. Het schriele 
manneke, de onderdanige dienaar van 
Marie de Groot, sloeg geweldig door 
over ziin vrouw en haar onderworpen
heid aan hem, de baas des huizes. En 
ten leste zong hij ook, dat het galmde, 
tot groot plezier van alle vastenavond
vierders natuurlijk. Tegen elven besloot 
hij echter op huis aan te doen. Die 
moeilijkheden op de stal van Toon de 
Man zouden stilletjes aan wel verhol
pen kunnen zijn. Zo dacht er ook de 
buurman over, die Jantje als een trou-

drang sprekende over de daadwerkelijke 
uiting van de clubliefde, door ieder lid 
op zijn eigen plaats, en tenslotte pleitend 
voor een gezonde harmonie tussen be
stuur, commissies en leden. Nadat het 
bestuur en de commissie het concept
reglement met de aanwezigen hadden 
doorgenomen, werd dit met algemene 
stemmen goedgekeurd, waarbij de voor
zitter van de vereniging, de heer v. 
Hamond, de commissie-leden hartelijk 
dankte voor de moeite, die zij zich voor 
de definitieve samenstelling van het 
nieuwe reglement getroost hadden. 
Hierop aansluitend had de bestuursver
kiezing plaats. De heren H. v. d. Mey
den, H. Voets en A. v. Dam waren aan 
de beurt van aftreden, terwijl de heren 
Th. v. d. Aker en F. v. d. Besselaar can
didaat gesteld waren. Hiervan werden de 
heren H. v. d. Meyden, Th. v. d. Aker 
en F. v. d. Besselaar met meerderheid 
van stemmen in het bestuur gekozen. 
De scheidende bestuursleden werden 
door de voorzitter hartelijk bedankt voor 
het werk, dat zii, gedurende hun zittings
periode in het bestuur, voor de R.K.S.V.
,,Boxtel" gedaan hadden. 
Ook in de elftalcommissie was een aan
vulling nodig, en wel voor de vacature, 
die ontstaan was door de ziekte van het 
lid C. Timmermans. In plaats van de 
heer C. Timmermans, ·wiens werk door 
de voorzitter in dankbare bewoordingen 
gememoreerd werd, koos de vergadering 
de heer M. Voets. 
Nadat de aanwezigen was medegedeeld, 
dat voor het volgende seizoen gestart zal 
worden met een mental-training door de 
heer J. Prince, alsmede dat - op initia
tief van de leden - het geld voor het 
beloofde lustrumfeest besteed zal wor0 

den aan de vêrbetering van het terrein 
en de accomodatie daarvan, werd de 
rondvraag gehouden. 
Hiervan werd zodanig gebruik gemaakt, 
dat de vergadering op alleszins geani
meerde wijze besloten werd. 
Programma voor a.s. Zondag: 
Boxtel 1-Taxandria 1 2.30 uur 
Concordia 3-Boxtel 2 
D.V.G. 2-Boxtel 3
Tico 3-Boxtel 4.
Boxtel 5-0.D.C. 5 12 uur 
Na door de weergoden wekenlang op 
non-activiteit te zijn gesteld, hoopt 
Boxtel 1 a.s. Zondag toch weer in het 
veld -te kunnen komen, en wel om de 
strijd aan te binden met het Oister
wijkse Taxandria. Deze ploeg is , nog 
altijd de naaste belager van koploper 
Schijndel en de Oisterwijkers zullen er 
dan ook wel op gebrand zijn om in 
Boxtel de volle winst te behalen. Van de 
andere kant heeft Boxtel nog een reke
ning te vereffenen met de Taxandrianen, 
van wie men in dit seizoen de eerste 
nederlaag te incasseren kreeg. Er zijn 
dus verschillende redenen om a.s. Zon
dag in het St. Paulus-Sportpark een 
spannende wedstrijd te verwachten. 

we kameraad naar huis vergezelde. 
Samen gingen ze toen door de donkere 
avond, zingende van "Vrouwke, 't is vas
t;navon�, ik kom niet ��uis v�?r t'avond,
t avond m de manesch1m ..... . 
Deze overmoedige houding van Jantje 
verdween echter als bij donderslag, toen 
hij, wat dichter bij huis gekomen, in de 
deuropening de omvangrijke gestalte van
Marie tegen het licht van de bronolie
lamp zag afsteken als één groot massief 
blok, dat iedere fractie van deze be
nauwende seconden op hem neer kon 
komen razen...... Zijn tong sloeg plot
selil)g dubbel en in zijn maag begon het 
vreemd te rommelen...... Het zielige, 
hoopje mens, dat Marie een ogenblik 
later op de lege plaats bij de plattebuis 
zette, vond geeneens de macht, de moed 
of de lust tot verweer voor de reeks bij
tende scheldwoorden, die in het kleine 
huiske van Jantje van Vuren en Marie 
de Groot voor het eerst tegen de witge
kalkte muren opkaatste. Alleen Toon de 
Man, de levenslustige buurman, dorst 
nog te lachen. Heel even maar, want op 
dat vreselijke geluid in zulke nare ogen
blikken greep Marie naar de stapel koud
geworden pannekoeken om ze als beze
ten naar dat lachende hoofd te smijten. 
En toen Toon de Man de deur uitvlucht
te, vond ze nog net de gelegenheid om 
hem de pan tegen het hoofd te keilen. 
Bij de buurman had dat een zeer bijzon
dere uitwerking, want terwijl de slag bij 
eenieder een stevige versuffing tenge
volge • zou hebben gehad, veroorzaakte 
de"?e bij hem een on�ewone helderheid 
van geest, die hem rap deed besluiten 
van deze plaats weg te snellen en er zo • 
mogelijk nooit meer terug te komen. • 
's Anderendaags was het bij Jantje en 
Marie alsof er niets gebeurd was, zoals 
dat trouwens paste bij een voorbèeldig 
echtpaar als dit. Ze haalden beide het 
askruiske en gingen deemoediger dan 
ooit de vasten in. Jantje had nog wel 
nadorst en trek in de verknoeide panne
ko�ken, maar het was vasten en dat leg
de hem verstervingen op. Marie, op haar 
beurt, had nog wel lust om dat kleine 
manneke van haar zijn onvergeeflijke 
streek betaald te zetten, maar het was 
vasten en dat legde haar boete op. 
En zo kringde op dez_e Aswoensd;g het 
water noP- wat na van de korte maar 
hevi"e o-kaan. rlie 0p vastenavond ge
woed had over de plas, waarop het hu
welijksbootje van Jantje van Vuren en 
Marie de Groot· nu al weer lang vredig 
voortdrijft. 



Toets· der Critlek 
,,VAN ANDER RAS". 

UITSTEKEND CONCERT 
R.K. GILDENBONDSHARMONIE. Wordt Frankrijk weer het land zonder wiegen? 

Dat Leeringhe ende Vermaeck er niet de 
toneelvereniging naar is om de weg van 
de minste weerstand te bewandelen, werd 
de afgelopen dagen nog eens ten duide
lijkste bewezen met de vertolking van 
het nog. maar kort geleden door 't be
roepstoneel vrij gegeven stuk "Van 
ander ras". Want dat men dit zware to
neelwerk op het repertoire heeft durven 
P.laatsen getuigt op ondubbelzinnige 
wijze van de hoge opvattingen, die L.

ende V. er op na houdt bij de poging 
het publiek toneel-van-gehalte voor te 
zetten. 
U moge hieruit geconcludeerd hebben, 
beste lezers, dat L. ende V. o.i. reeds 
een pluim verdiend had voordat er ook 
maar één woord uit "Van ander ras" 
over het voetlicht tot de "zaal" was ge
komen. Thans, na de vertolking gezien 
te hebben, zijn we 12:enoopt meerdere 
pluimen op meerdere hoeden te steken. 
Regisseur Joh. van Erp echter verdient, 
naar we menen, wel een erepalm voor de 
wijze waarop hij dit stuk tot leven heeft 
12:ebracht. In een ongelooflijk korte tijd 
heeft hij het weten klaar te spelen met 
amateurs een zorgvuldig gemonteerde 
en sfeervolle voorstelling te creëren. Een 
voorstellin12:, waarbij ons eerst met recht 
bleek hoe goed Joh. van Erp zijn "man
netjes" in de rollen weet te plaatsen en 
hoe goed hij elke rol het volle pond weet 
te geven. 

De R.K. Gildenbondsharmonie gaf j.l. 
Maandagavond in De Ark, met mede
werking van De Verenigde Zangers, de 
bekende tenor Embrecht van Os en diens 
virtuoze begeleider J. Heerkens uit Til
burg, een uitstekend concert. 
De vele aanwezigen zullen met genoe
gen hebben geconstateerd, dat de tech
niek van de R.K Gildenbondsharmonie 
met flinke schreden is vooruit gegaan. 
De openingsmars viel al direct zeer in 
de smaak. Terwijl "Le Barbier de Se
ville", een oude getrouwe van de Bands, 
het iets minder deed, werd dit weer 
ruimschoots vergoed door "Les Prélu
des" van· Fr. Liszt, wat te begrijpen is, 
daar dit wel de meeste repetitietijd in 
beslag zal hebben genomen. Zo ook met 
de "Dance Macabre" van Saint Saëns. 
Deze twee prachtige nummers werden 
uitmuntend vertolkt. 
De koren, die wij te horen kregen, wa
ren over het algemeen ook bijzonder 
goed; de mannenkoren onderscheidden 
zich hierbij nog het meest. Was het van 
de koorwerken vooral het Credo uit de 
Mis van Anton Brückner, dat schitterde, 
bij de solist Embrecht van Os was dat 
het bekoorlijke "Che Gelida Mannica" 
uit La Bohème van Puccini. Wie J. Heer
kens als begeleider nog niet kende, kon 
Maandagavond een pianist aan het werk 
horen, die zijn reputatie alle eer aan
deed. 
De heer Jansen, onder wiens algehele 
leiding deze concert-avond werd gege
ve9, kan met tevredenheid op zijn werk 
terug zien. Er werd lofwaardig gemusi
ceerd en het p_ubliek keerde na afloop 
dan ook uiterst tevreden huiswaarts. 

Kleine weetjes 

ZEDELIJKE VERWORDING DOOR 
PERS, NACHTBARS EN ALCOHOL. 

Opnieuw dreigt Frankrijk een land te 
worden zonder wiegen. In een ontstel
lend snel tempo neemt het aantal ge
boorten af en terecht verontrust dit de 
kerkelifke autoriteiten. De oorzaken zijn 
velerlei, doch in feite kunnen allen wor
den teruggebracht tot de algemene zede
lijke verwording, die Marianne verteert. 
De slechte invloed van de pers, de roes 
van de nachtbar en het gif van de alco
hol hebben hun werk 11:edaan. Ook vele 
politieke moeilijkheden vloeien hieruit 
voort. 

MANNEN WILLEN 
NIET TROUWEN. 

Eerbied voor het gezin, trouw tussen 
echtgenoten en het aanvaarden van con
sequenties komen met de dag minder 
voor. Het vrouwenoverschot van meer 
dan één millioen werkt een en ander 
wellicht in de hand. Opmerkelijk is bij
voorbeeld, dat vele Franse vrijgezellen 
minder geneigdheid tot een huwelijk 
tonen dan enige jaren geleden. De bis
schoppen zijn er van overtuigd, dat hier
vap het woningtekort en de steeds gro
ter wordende spanning tussen lonen en 
prijzen doorslaggevende oorzaken zijn, 
doch anderszins moet veel worden gewe
ten aan de moraliteit: de concubine en 
de vrije liefde dreigen door een met de 
dag 12:roter wordende groep aanva.ird te 
worden. De vunzige geest van vele bou
levardbladen moet hiervoor in de eerste 
plaats aansprakelijk worden gesteld. De 
cijfers zijn veelzeggeQd: in 1946 trouw
den er 517.100 paartjes; de daaropvol
gende jaren nam dit aantal resp. af met 
90.000, 57.000, 29.000, 100.000 en 20.000, 
zodat gedurende 1951 nog slechts 
331.000 paartjes in het huwelijksbootje 
bleken te zijn gestapt. 

GEBOORTERECORD IN 1949. 
Onmiddellijk na de Tweede Wereldoor
log scheen een verjongd Frankrijk het 
hart van Europa te worden. Onder de 
druk van psychologisçhe, godsdienstige 
en maatschappelijke oorzaken (hoge kin
dertoeslagen) nam het aantal geboorten 
hand over hand toe. De wereld en 
Frankrijk juichten. Frankrijk was weer 
een land met volle wiegen; de bevolking 
groeide en de wanverhouding tussen 
jeugd, werkend deel der bevolking en 
ouden van dagen zou zich in gunstige 
zin wijzigen. Zo scheen het. In 1949 
werden er 868.765 nieuwe Fransen ge
boren. Nooit was in de geschiedenis van 
Marianne een dergelijk hoog cijfer op
geschreven, maar helaas kwam daarna 
een reactie. In 1950 kwamen er 15.000 
kindertjes minder en in 1951 vermin
derde het aantal geboorten weer met 
33.000, terwijl knappe geleerden al heb
ben uitgerekend, dat gedurende 1952 
60.000 kinderen minder geboren zullen 
worden dan in 1951. Wel heeft Frankrijk 
momenteel nog een bevolkingsoverschot, 
doch aangezien de ontstellende afneming 
van het aantal huwelijken nog niet ge
heel tot uitdrukking is gekomen in het 
aantal geboorten, vreest men terecht, dat 
over enige jaren het bevolkingsoverschot 
minimale vormen zal hebben aangeno
men, om meer sombere vooruitzichten 
maar buiten beschouwing te laten. 

HOGE KINDERTOELAGEN. 
Ook het chronische alcoholisme, het gif 
van Marianne, speelt hierbij een geduch
te rol. De kerkelijke overheden zijn er 
van overtuigd, dat bij snelle actie wel
licht nog veel ten goede kan keren. 
Wapenen om de vijanden te verslaan 
zijn: meer woningen, beter loon, minder 
alcohol en meer godsvrucht. Maar het 
is nauwelijks te overzien op welk van 
deze vier fronten de strijd het moeilijkst 

zal zijn. Met een nog sterkere verhoging 
van de kindertoeslagen komt men er 
zeker niet. Momenteel geniet een arbei• 
der met vier kinderen ongeveer f 250,
per maand kindertoeslag, terwijl bij tien 
kinderen de toeslag vaak meer dan 
f 600,- per maand bedraagt, Helaas 
hebben .a-sociale elementen er zich toe 
laten leiden om· onder de druk van deze 
geldelijke beloning kinderen te verwek
ken, hetgeen kindermishandeling in de 
hand heeft gewerkt. (Zo veelvuldig zijn 
gevajlen van kindermishandeling, dat 
sommige bladen de doodstraf eisen). An
derzijds worden op grond van deze hoge 
kindertoeslagen principiële Katholieken 
met vele kinderen verdacht gemaakt, uit• 
gelachen of nagewezen. 

ZWARE STRIJD VOOR PRIESTERS 
EN LEKENAPOSTELEN. 

Kranig wordt het handjevol priesters in 
de strijd op vier fronten bijgestaan door 
het jonge lekenapostolaat, doch de we
dergeboorte van Frankrijk, waaraan het 
lekenapostolaat zijn ontstaan te danken 
heeft, ontwikkelt zich zo langzaam, dat 
ook de hulptroepen nog lang niet talrijk 
gen_oeg zijn, terwijl bovendien zestig pro
cent van de Franse geestelijkheid ouder 
is dan zestig jaar. Bovendien ontbreken 
financiële middelen. Vele pastoors moe
ten zeven parochies onderhouden, terwijl 
zij maandelijks nauwelijks f 120,- ont
vangen voor hun levensonderhoud. Hier
van moeten ook kaarsen, hosties en mis
wijn worden gekocht, terwijl een ver
voermiddel om van de ene parochie naar 
de andere te komen in geen geval kan 
ontbreken. Niet zelden kan de priester 
niet eens voldoende eten. Ik ken er, die 
in geen weken een stukje vlees proeven. 
We kennen er ook, die tijdens het op
dragen van de H. Mis flauw vallen, om
dat - naar later bleek - zij in twee of 
drie dagen niets hadden gegeten. 

Maar de lof 12:aat niet naar één kant. 
Daar zijn bijv. ook de spelers, die het 
gegeven "gebracht" hebben op een ma
nier, waardoor alles van a tot z tot zijn 
recht kwam, en die dus beslist een extra 
vriendelijkheidje verdiend hebben. Zeker, 
de diepe ondertoon ontbrak wel eens 
een enkele keer en tengevolge van de 
korte repetitietijd was ook niet bij 
iedereen het spel steeds tot in de fines
ses uitgewerkt, doch dat hoefde men ook 
ook niet te eisen: de grote allure was er, 
zodat we voor amateurs mogen spreken 
van een verrassende prestatie. Om - op 
gevaar af sommigen tekort te doen -
enkele namen te noemen: we zagen een 
markant gespeelde senator, een uitmun
tend getvpeerde neger,' een boeiend ver
tolkte schrijver en één, ja twee gevoe
lig uitgebeelde senator-dochters. Er wa
ren voorts enkele goed getroffen typen 
bij de kleinere rollen ,waarvan de ver
tolkers ieder naar vermogen hun bijdra
ge leverden aan het succes. Een compli
mentje tenslotte nog aan de decorbou
wers en de grimeur. En om U niet in de 
waan te laten, dat er na het zien van 
"Van ander ras" slechts één lofzang ál 
1ofzang te geven is, zij hier terloops nog 
even gewezen op storende foutjes (die 
aan het geheel echter zó weinig afbreuk 
-deden, dat U ze gerust gelanceerd mag 
·zien als een prikkel tot nog betere pres
taties). Zo waren er dan wat onvolko
menheden bij de uitspraak_, men bleek 
een enkele maal onvoldoende op elkaar 
te zijn ingesoeeld en er werd zo nu en 
dan hinderlijk zichbaar gewerkt achter 
de schermen. Wel, dat was ál bij deze 
toneelavonden, waarop L. ende V. een 
nieuw succes in haar annalen heeft mo
gen bijschrijven. Proficiat! 

Roy Chapman Andrews, de "bekende 
Amerikaanse ontdekkingsreiziger heeft 
bij Crown Publishers nog pas kortgele
den 'n boek laten verschijnen dat melding 
maakt van een aantal verbluffende fei
ten uit de dierenwereld. Dr. Andrews 
schrijft hierin o.a., 

A vont.11rP11 va.n RIM en BAM 

Geef bij_ verhuizing 

Er bestaan vlinders die elkaar op een 
afstand van 3.2 km ruiken kunnen. 
De gehoornde pad kan inderdaad, zoals 
reeds bij geruchte bekend was, bloed uit 
zijn ogen over een afstand van enkele 
voeten spuiten. 
Roodborstjes kunnen wormen onder de 
grond horen kruipen. 
Jonge zeehonden schreeuwen als hun 
moeder hen leert zwemmen. 
Sidderalen kunnen electrische schokken 
geven die sterk genoeg zijQ om een 
paard te doen neerstorten. 
Enkele soorten kangoeroes zijn bij de 
geboorte niet groter dan een aspirine
tabletje. 
Vampiers zuigen geen bloed maar ze 
maken met hun scherpe tanden kleine 
gaatjes in de huid en likken het uitstro
mende bloed met hun tong op. 

2.1?. 

uw nieuwe adres op 

Kameleons veranderen, evenals mensen 
die blozen, door een hevige emotie van 
kleur en dit heeft dus niets te maken 
met camouflage. 
Het boek bevat een groot aantal behoor
liik gecontroleerde feiten en is zeer in
teressant. 

Bim en Bam hebben vandaag een avon
tuurlijke dag. Ze gaan een grote ballon
reis maken. In het begin kán het niet 
beter. Het is mooi weer, kalm en helder. 
Maar als ze al een eind zijn afgedreven, 
komt er plotseling een storm opsteken, 

aan onze administratie 
Molenstraat 19. 

••••••••••••••••••••••••••• .. . 
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: Op Dinsdag 26 Fe ruari : 
: a.s. hopen : 
: Jozef Gerecht : 
• • 

� ffi • 
·♦ • 

: Helena Gerecht-Verhoeven: 
: hun 12½-jarig Huwelijks-: 
♦ f : eest te vieren. : 
: Boxtel, Tongeren 2. ! 
• • 

••••••••••••••••••••••••••• 

t 
Tot onze diepe droefheid 
overleed op 16 Februari 1.1., 

, zacht en kalm, na een 
• voorbeeldig gedragen lij

den, gesterkt door de ge
nademiddelen der H. Kerk, 
in de ouderdom van 62 
jaar, mijn lieve Man en
onze zorgzame Vader 

.de Heer 
ARNOLDUS VAN KOL
Echtgenoot van Mevrouw 

Petr. C. E. van den Heuvel 
eerder Weduwnaar van 

Mevrouw 
Ant. M. van Kessel 

Wij bevelen de ziel van de 
dierbare overledene in Uw 
godvruchtige gebeden aan. 

Boxtel: 
P. v. Kol-v. d. Heuvel 
Rotterdam: 
Pater Leo v. Kol, C.s.s.R. 
Boxtel: 
Laura v. Kol 

Boxtel, Stationstraat 55.

Moge Uw medeleven zich 
ulten in het Memento van 
het H. Misoffer. 

:Financiering Auto's, Motoren 
en Machines, Solexrijwielen, 
Schubert- Frank en Simonisz. 
Prins Hendrikstraat 64, Box
tel. Tel. 673. 

Te koop: 6 betonpalen, 3 
:meter, 12:eschikt voor stal, dui
venkooi of drooglijnen. Ko
nijnshoolsedreef 3. 

Gevraagd : Slagersleerling of 
Halfwas, bij P. Ra_aijmakers, 
Rozemarijnstraat 2. 

Een huis met grond te koop 
gev'raagd. Brieven Molen
straat 19. 

Te koop: kalfkoe, bijna vol
dragen, derde kalf, een haam 
57 cm lang (ook te ruil tegen 
een van 60 cm), en vier vette 
varkens, mooie dikke, zeer 
geschikt voor huisslachting, bij 
J. van Grinsven, Munsel 11. 

Gevraagd door Liefdegesticht 
Duinendaal Boxtel, stalmest en 
'n partij erwtenrijs. Aan te 
melden bij A. Verhoeven, Dui
nendaal 16. 

Beschaafd en flink Dagmeisje 
gevraagd, liefst per 1 Maart 
a.s. Zich aanmelden tussen 7 
en 8 uur 's avonds. Mevr. 
Creemers, Leenhoflaan 5. 

Te Koop: zware cirkelzaag 
zonder motor, geschikt voor 
landbouwbedrijf, en platenwis
selaar, speelt 10 platen. Zand
vliet 61. 

Te koop: 5000 kilo mangel
wortelen, Groenkraag. Lennis
heuvel 9. 

Te koop: driehoekige wortel
eg, z.g.a.n. Nieuwstraat 138. 

Te koop: een toom beste big-
12:en bij L. Beekmans, Ge
monde 50. 

Te koop: een kinderwagen, 
z.g.a.n., prijs f 75,-. Kasteel
laan 28. 

---------

Te koop: bij A. J. v. d. Sande, 
B 49, Esch, een dragend . var
ken, N.L. 

Gevraagd: Net Meisje, voor 
hele of halve dagen. Bevra-
12:en Molenstraat 19. 

WEGENS OVERCOMPLEET 

Trap met leuning 
zo goed als nieuw 

Fornuis, 
Haard, als nieuw 

Jo�ensfiets (10-12 jaar) 
2-armige Wandschemerlamp, 

2 Bloemtafeltjes, 
2-persoons Spiraalmatras 
STATIONSTRAAT 38 

Wegens Spar,Jubileum schenken wij 

gratis een heerlijke Kop 

Land van Belofte-Koffie 
Fa. Wed. P. Spierings 
Breukelsestraat 88. 

De Notarissen P. MERTENS te Boxtel 
en J. A. GOVERS te Eindhoven 

zullen te BOXTEL prov. op DINSDAG 4 MAART 1952 en 
fin. op DINSDAG 18 MAART 1952 telkens n.m. 5 uur in 
Hotel VAN VLERKEN te BOXTEL (Markt) ten vttzoeke 
van hun principaal in het 

OPENBAAR VEILEN EN VERKOPEN: 
De voonna14te 

ZUIVELFABRIEK 

annex DIRECTEURSWONING 
TE LIEMPDE 

De fabriek waarin o.a. stoomketi::l met stoommachine, on.t
ijzeri�sapparaat en wannwater boiler, is zeer geschikt voor 
kleinindustrie. 
Fabriek en woning zijn direct vrij te aanvaarden. 
Normaliter wordt ves�ngsvergun� verleend. 
Nadere inlichtingen verstrekken voornoemde Notarissen. 

De Notarissen P. Mertens Houtverkoplng Huisvennen 
TE BOXTEL NOTARIS P. MERTENS en 

W. J. M. Jacobs 
TE HELVOIRT 

te BOXlEL 

zal aldaar op DINSDAG 26 
FEBRUARI 1952 voorm. 10 
uur in café H. Nooten, van 
Salmstraat, om oontant geld 
met 10% onraad, 

PUBLIEK VERKOPEN: 
A. voor de Ver. tot Behoud 
van Natuurmonumenten in 

zullen te BOXTEL in Hotel 
v. d. VEN, voor INZET op 
WOENSDAG 27 FEBRUARI 
1952 en voor TOEWIJZING 
op WOENSDAG 5 MAART 
1952 telkens nam. 5 uur, voor 
de Erven van Mevr. Wed. v. Nederland: 
d. Reijdt-v. d. Meulen 

PUBLIEK VERKOPEN 
Het huis met erf te Boxtel, 
Markt 9 12:root circa 2.38 aren 
kadaster deel van sectie K nr. 
1689. 
Verhuurd aan A. Verhogen 
voor f 4, - per week. 
Huur voor koper vanaf de 
eerste da12: der week voil!:end 
op de betaliIU? de. kooosom. 
Lasten voor koper vanaf 1 
Januari 1952. 
BetaliIU? koopsom uiterlijk 5 

Juni 1952 

91 kopen gekapte mast, ge
schikt voor palen, opleggers, 
mijn- en timmerhout, 
7 kopen gekapte lariks, ge
schikt voor latten en lichte 
opl�ers 1 

6 Kopen lariks geschiks voor 
latten en bonenstaken, 
10 kopen b·andhout. 
Aanwijzl� doet de heer M. J.
Beye, boswachter, Huisvennen. 
B. voor de heer F. Verhoeven 
te Boxtel, 2 kopen zwaar 
schaarhout in de DorsiIU?en. 

� - ��----=r"" 
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zodat ze g-edwongen worden een nood
landing te maken. Maar oei, juist als ze 
op de grond zijn aangekomen, komt er 
een grote neger op hen afrennen. Eerst 
begint hij wild om hen heen te dansen, 
maar dan heft hij zijn speer op en werpt 

deze in de ballon. Daar komt dan een 
grote scheur, terwijl het gas recht in 
het gezicht van de neger stroomt. Bijna 
direct valt deze bewusteloos op de 
grond . . . . . .  Bim en Bam zijn dan van een 
groot gevaar verlost. 

Neem nu enkele blikken in huis! 
• Ven Dond•rd•g 21 Fehr. f/m Zeferdeg I M-rl 

blikgroenten 
extra goedkoop 

Ooperwtenl middel 1 
Groot Blik . . . . . . van 88 voor 

Ooperwtenl middel fijn 
Groot Blik . . . . . . van 99 voor 

80 

90 
Ooperwtenl extra fijn 

150 2 Halve Blikken .. van 180 voor 

����ta:I�� ...... van 73 voor 7 0 

EXTRA GO EDKOOP 

SPERCIEBONEN 
Groot Blik 

Appelmoes 
van Goudreinetten Groot Blik 80 • 

Soep-asperges 
"Merk Sunpearl" Groot Blik ..... 

Tomatenpurée A.H. 
Per Blikje ..... 

Soepgroenten 
Per Blikje , .... 

Erwtensoep 
met Worst, Groot Blik . .. 

Tomatensoep 
met Rijst, Groot Blik . 

82 

74 

99 

35 

24 

95 

75 

Wordt ook 

vaste klant bij 
Albert Het;,,.! 

Tracteer op iets f iins 

EEN HEERLIJK KOEKJE 

folia's ·49250 Gram voqr slechts 

Zandringén : • ·;; \ 5· 9 
250 Gra,111• _Vàfl :6:8 � .•• . 

Rozetjesfondant 
26100 Gram van 29 voor 

Saksische Worst 
1 00 Gram van 35 voor 

Schouderham 
100 Gram van 53 voor 

Cervelaatworst 
100 Gram van 58 voor 

32 

49 

52 

IL______:__:_:__:_:·._ ....... _I 



.( 

Hotel "RICHE", Boxtel 
Zo n d a g  24 e n  

Ma a nd a g  25 Feb ru a ri 

Carnavals-Bal 
met het bekende orkest 
onder leldlng van J. MERKELBACH. 

Dansen van 7 uur tot half 1 2. 

E ntrée f 1.50 per persoon 

PROFITEE R V AN DEZE 

UNIEKE GELEGEN HEID! 

Dinsdags- en Vrijdagsavonds T elevisie. 

HOTEL THEUWKENS 
Zondag. Maandag en Dinsdag a.s. 

Muziek van het 

ANGELINA-ORKEST 

van 7 uur tot half twaalf. 
Kom eens luisteren, en ... 

• U bent tevreden!

Geen Prijsverhoging! 

en toch . .. Prima Consumptie's! 

Carnavals-Aanbiedingen 

Gratis 250 gram heerlijke Bak

werkkoekjes bij elke fles fijne 

Canta-Wijn van 175 cent. 

Callfornlsche Pruimen, heerlijk zoet, 
250 gram 50 - 45 - 371/2 cent. 

Heerlijke Bonbons. Iets fijns! ! 
NU 200 gram 5 9 cent. 

Wij handhaven nog steeds de oude prijs 1 

Fijne zure Haring 8 cent, los en In 't glas 
Blanke geweekte Stokvis 83 et. 500 gr. 

Verder alle soorten Vis, 
vers, ger., gest. en gebakken. 

--........ ,--,.-.....3· VQS, Stationstraat 44, Telef. 

AVEHA UW KRUIDENIER 
Steeds DE BESTE WAREN aan DE LAAGSTE PRIJZEN 
AVEHA LEVERPASTEI inh.2OOgr.p.blik 62 et. 

GELDERSE ROOKWORST 
met loodje per 100 gram 44 et.

RINSE APPELSTROOP 
. per pot inhoud 450 gralJI, 35 et.

BLOEMEN-HONING per pot 98 et. 

FROU FROU per 100 gram 27 et. 

CHOC, FLIKKEN met zaad p. 100 gram 39 et. 

AVEHA SLAOLIE inh. 720 gram per fles 170 et.

SPINAZIE per literblik 69 et.

BLAUWE ROZIJNEN per 100 gram 18 et.

AVEHA MAIZENA inh. 200 gr. per pak 20 et.

VRUCHTENPUDDING 
met suiker en volop vruchten p. 100 gr. 18 ·et.

AVEHA PUDDING zonder suiker
inh. per pakje 70 gram 2 pakjes 25 et.

AVEHA CAKEMEEL inh. 400 gram p. pak 38 'et.· •

A VEHA KOFFIE munt uit in kwali_t,,t 

en de laagste prijs, p. pakje van 250 gr. 

Paars 184 et. Rood 177 et. Groen 167 et.· 

HUISHOUDZEEP per dubbel stuk 24 et. 

ANDRE-VAN .HILST 

Huiskámers met ..... . 
ROYAAL DRESSOIR 
TREK, ÖF UITSCHUIFTAFEL 
f FAUTEUILS 
4 STOELEN 
BEKLEDING NAAR KEUZE 

_In ..... 

Moderne U itvoeririg :: -
EIKEN MET NOTEN 

GEHEEL NOTEN 
745.-
895.·-

Gothieke Style 
ZWAAR BEELDHOUWWERK 645.
ZEER APART MODEL 795.-

i1.w� 
u /) ROXTEL 

WONINGINRICHTING 

RECHTERSTRAA T 22,24 

}(,,- }(,,- lf Voor een goe d uitgevoerde 

REPARATIE met GARANTIE 

naar 

F. P. v. LANGEN, stationstr.62

Alle reparatie■ In één week klaar 
Wekkerreparaties in 3 dagen klaar 

B R I L L EN 'S MORGENS BESTELD
'S AVONDS KLAAR 

leverancier voor alle Zielèenlondaen 

Koopje van de week 
Graslinnen lakens 1 persoons 

150 x 220 van 7.95 nu 7 ■ 
25

2 stuks van de.zelfde -13 50
kwaliteit nu • 

F. J. W I T T E V E E N 
RECHTERSTRAAT 18 - BOXTEL 

RECLAME-PRIJS 

1 

NU TEGEN DE LAAGSTE PRIJS 

3 9_5 
70 cm breed p.m. 

70 cm Sico p.m. 4!5

5 9_5100 cm breed p.m. 

6 9
_
5 

100 cm Sico p.m. 

ca. 100 cm. breed per meter ...... 4.45

:---.__ 
' '

CocosmalJe 40x7o-1!
0 

� -
, nconc 

't Is weer 

,,IN DEN OOIEVAAR" 

Zij gaal-

6[/./) 
verdienen! 

Enkele der 
talrijke 

ZIJ gaat boodschap
pen doen en tegelijk 
geld verdlenen,want 
zlJ doet boodschap
pen bij De Spar. ZIJ 
krijgt dus g r a tis 
Sparzegels en daar
mee v e r d I e n t zlJ 
tientallen guldens 

dpi� 
100 gram amandel-gries 100 gram pru· • • • 25 et 1men 

1 ontbijtkoek 
• • • • • • '. • 20 et

1 pak macaro�/ • • • • • • • • 3 7 et
1 potje mosterd 

• • • • • • • • 31 et
10 bouillon bl k . • • • • • • • • 25 eto Jes 2 100 gram schuim • • • • • • 5 etper jaar. Bij De Spar kunt U óók 

1O0/o voordeel hebben op de arti
kelen die U dagelijks nodig heeft! 

100 gram hoet·· • ·: • • • • • • 25 etIJzertJes 
(heerJij_k koekje) 22 et

Spaar vooral op koffie! Bij deze artikelen 210 et 42 Sparzegels d 
Op elk pakje koffie bespaart U ,.,: 
20 cent. 

i1 et. bespa�ln�
8 

at Is 10 0/o voor� deel. Ook op elk artikel afzonder lijk IOOfo voordeel: Dat Is wéér een voordeel van 100/0! 

LAATSTE NIEUWS I Bakken voor Vastenavond 

Kopen 

bij DE SPAR 

SPAREN bij 

Bakmeel . . . . . . . . . . . . per pak 48 et 

} 

Slaolie .............. p. 111 fles f 1.93 • 
" • • • • • • • • • • • • • • p.½ fles f 1,0 9 0 d tik 1 1001 d 1 Krenten ............ p.1OO gr. 22 et P eze ar e en ,0 voor ee 

Rozijnen ............ p.100 gr. 21 et 
Vanille-suiker ............. _ . . . 5 et 
Verder voorradig: poedersuiker en 
bakpoeder van Dr. Oetker. 

DE SPAR 

Gratis Kousenreparatie 1
Van Zaterdag 23 Februari tot en met 
Zaterdag 1 Maart worden van elke twee 

. gebrachte Kousen 

er één gratis gerepareerd 
ongeacht de grootte van de reparatie. 

Vlf QS, Wilhelminastraat 23.

Bureau voor Accountancy 

E. VOSSEN
) Belastingzaken

Boekhouding 
Bedrijfseconomische 

Drs. Moonenstraat 17 Adviezen 

B E S T . Telefoon 200 Oorlogsschade 
Kostprijsberekening 

ZITDAG TE LIEMPDE: elke Woensdag van 
10 tot 12.30 u. Adres: Dorp A 10 {Wed. v.d.Paa) 

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

BOEKENWEEK 
23 FEBRUARI - 5 MAART 

Als U gedurende de Boekenweek voor 
ten minste f 4 ,50 Nederlandse boeken 
koopt, ontvangt U gratis de novelle 
,,INSECTEN IN PLASTIC", 
resultaat van 'n letterkundige prijsvraag. 

Met de daaraan verbonden prijsvraag wie de auteur 
is, kunt U boeken ter waarde van f 125.• winnen. 
De jeugduitgave: ,,DE SPEELSE MUZE" 
is een bloemlezing van verzen, waarin de Muze de 
lezer met lichtvoetige tred tegemoet komt, (fraaie 
illustraties verluchten de tekst). 
Zij is bestemd voor jonge mensen en is verkrijgbaar 

voor slechts f 0,75 
Koopt Uw boeken gedurende de Boekenweek in 

Boekhandel TIELEN 
STATIONSfRAA T 

·--------------------·

ZELFSTANDIGE 

KRUIDENIERS 

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

Voor betere 

Jongens- en 

Herenkleding 
naar 

Wed. P. Spie ri n gs 
Breukelsestraat 88 

wwwwwwwww 

V oor S c h o o l t a s s en 

naar H E IJ M A N S 
Breukelsestraat 63 

C. ESHUIS
B EEDIGD MAKELA A:R 

EN  TAXATEUR 
LEENHOFLAAH 6 BOXTEL 
ALLE VERZEK ERINGEN 

Met Uw pijnlijke ,oefen 
NAAR 

Jo v. Grins,en-v. Summeren 
MARKT 15 i ::'.� 
lledlsd ledipl. Yaetmzorpter 

Ook ■an hul■ te entbleden 

Carnaval! 
U ziet er-venorgd met 
Lipsticks 

Poeders 
Nagellak 

Crême's 
gekocht blJ Parfumerie 

Bert v. d. Braak 
Baronicstraat 73, Tel. 4SO 

Carnaval 

in 't ANKER! 
Bti 100 gram 

Amandelhonea A 28 et. 
een fluitende Roltong gratis. 
'n Fles zoete 

Vruchtenwijn f 1.15 
en 250 ir, Janhagel "0.15 

Samen f 1,30 
Wekelijkese 

Vleeswaren•Reclame 

C. de Jong•v. Kempen
v. Hornstraat 12 
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Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Zondag Quinquagesima. 
24 Februari 1952. 

De H. Missen zijn om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
Om half 7 gel. H. Mis voor Lambertus 
v. d. Sande; om kwart voor 8 gel. H. 
Mis voor de Familie Weyers-Smulders; 
z.a. gel. H. Mis voor Petrus Wilhelmus 
Timmermans te Vught overleden; H.
Hart-altaar gel. H. Mis voor Constant v. 
d. Broek v.w. vrouw en kinderen; om 9 
uur gel. H. Mis voor de Parochie; z.a. 
gel. H. Mis voor Johanna Harmsen-v. 
Sa�tvoort , uit vriendschap; H. Hartalt. 
gel. H. Mis voor Wilhelmus v. d. Laak 
in de parochie van het H. Hart overle
den; H. Bloedkapel gel. H. Mis voor 
Hendricus v. Oorschot en Johannes de 
zoon; om half 11 de Hoogmis gez. 
mndst. voor Hendrica v. Laarhoven. Na 
de Hoogmis vergadering van de Zelatri
cen v. d. 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 mild
dadigheid van de gelovigen wordt 
aanbevolen. 
Vanwee-e 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, TenBrinkstraat, Frans Staelstraat, 
v .Coothstraat, Parallelweg Zuid; 12-1 
uur: Rechterstraat; 1-2 uur: Burgakker, 
Raaphof, Markt, Rozemarijnstraat; 2-3 
uur: Prins Hendrikstraat, Molenstraat i 
3-4 uur: Eindhovenseweg, Fellenoord, 
Konijnshoolse dreef; 4-5 uur: Kleinder
liempde en Liempdse weg; 5-6 uur: 
Kruisstraat, Clarissenstraat, Bosscheweg, 
Selissen, Parkweg en Heult; 6-7 uur: 
Duinendaal, Kerkstraat, Koppel, Vicaris 
van Alphenlaan ,Deken Spieringsstraat, 
Deken de Wijsstraat, Dr. Hoekstraat, 
Mgr. Wilmerstraat, Molenpad en Mo
Ienwijk. 
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 wor
den er geen biduren vastgesteld, omdat 
er velen in de onmogelijkheid verkeren 
des werkendags een bezoek a,\n het Al
lerheiligstj;' 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 Lo_f, waaronder predikatie. 
Dinsdagavond onder het Lof wordt het 
Te Deum gezongen tot sluiting van het 
V certigurenge bed. 
De parochianen die gedurende de aan
bidding gaarne bloemen willen plaatsen 
bij 't Allerheiligste, worden verzocht ze 
Zaterdagavond in de om.gang 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. 
Donderda"7avond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje-. 
Vrijdagavond om 7 uur Kruisweg, waar
na kort Lof. Na het Lof verering van de 
relikwie van het H. Kruis vanwege de 
H. Vastentijd, Om 8 uur vergadering van 
de H. Familie. 
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten 
van- half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
Katechismusonderricht voor de Plechtige 
H. Comm-unie: Maandag en Woensdag 
om half 9 voor de jongens op de Burg
akker, Dinsdag en Donderdag om half 9 
voor de meisjes op Duinendaal. 
Op Aswoensdag begint de H. Vastentijd. 
De vastenwet schrijft voor, dat zii, 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. 
De lijdensmeditaties zullen dit jaar wor
den gehouden door de ZeerEerw. Pater 
Hensen, Overste van de Procure der 
Witte Paters. 
MAANDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. 
voor Adrianus v. Eyndhoven; z. a. gel. 
H. Mis voor Hendrina v. d. Loo-v. Oor-

schot; half 8 gel. rondst. voor Petronella 
v, d. Booe-aard-Smulders; half 9 gez. 
mndst. vÓ�r Adriana v. Gestel. 
Hedenavond om 7 uur Lof met predi
katie. 
DINSDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Adrianus Verheyden; half 8 gel. 
irgt. voor Hendricus v. d. Heuvel en 
Christina v. Pinksteren de huisvrouw; 
z.a. gel. H. Mis voor Harrie v. d. We
tering; half 9 gez. jrgt. voor Andries van 
Rulo en Hendrika Klomp de hsvr. 
Hedenavond om 7 uur Lof met predi
katie. 
WOENSDAG: Aswoensdag. Geboden 
vasten- en onthoudingsdag. Voor de H. 
Mis van kwart voor 7 zal de as gewijd 
worden en voor en na de diensten zal 
het askruisje worden uitgereikt; kwart 
voor 7 gef. gez. irgt. voor Henrica Ver
heyden-Roefs, gel. H. Mis voor de over
leden Familie van Tits; half 8 gel. jrgt. 
voor Sebastiana v. Duren; half 9 gez. 
mndst. voor Johann�s Joseph_us Her
mans. Hedenavond om 8 uur Godsdienst
cursus voor 18-jarigen. 
DONDERDAG: kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Johannes v. Laarhoven; z.a. 
gel. H. Mis voor Adrianus van Weert; 
half 8 ge]. H. Mis voor Hendricus v. 
Gestel te Liempde overleden; half 9 gel. 
H. Mis voor Hendrica v. d. Ven-v. d. 
Ven. Hedenavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
VRIJDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Emerica v. Laarhoven-v. d. Ven; 
z. a. gel. rondst. voor Lamberta Smits
v. Kempen; half 8 gel. H. Mis voor Har
rie v. d. Wetering; half 9 gel. H. Mis 
voor Francina v. d. Laar-v. Liempd. 
Hedenavond om 7 uur Kruisweg, waarna 

kort Lof en verering van de relikwie van 
het H. Kruis. 
ZATERDAG: Eerste Zaterdag van de 
maand; kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor 
Maria Lonkhuizen; z.a. gel. H. Mis voor 
Hendrica v. Laarhoven; half 8 gel. H. 
Mis ter ere van het Onbevlekt Hart van 
Maria tot bekering van de ·zondaars; 
half 9 gel. rondst. voor Constant v. d. 
Broek. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

Zondag Quinquagesima. 
24 Februari 1952. 

Vandaag gaat de eerste schaal "de stui
versschaal" voor de kerk, de tweede voor 
de Bijzondere Noden. 
Nu vandaag wederom het VEERTIG 
URENGEBED begonnen is, mogen dit 
dagen zijn van eerherstel en van ver
nieuwing onzer devotie tot het Allerhei
ligste Sacrament. Wij nodigen daarom 
ook al onze parochianen uit, elke dag 
aan deze aanbidding te komen deelne
men. En wij bevelen daarbij in het bij
zonder aan de uren tussen 12 en 2 uur 
des middags, voor degenen, die in de 
nabijheid van de kerk wonen. 
De leden van de Altaarwacht worden 
herinnerd aan het voor hen vastgestelde 
biduur. Bij de communiebank is een 
schaal geplaatst, om te offeren voor bloe
men en kaarsen. 
De H. Familie voor Moeders en gehuw
de vrouwen en de H. Familie voor Meis
jes houden hun Aanbiddingsuur, Zondag, 
Maandag en Dinsdag des namiddags om 
drie uur (parochiebundel meebrengen). 
Vanavond is het om 7 uur Lof met pre
dikatie. Men wordt verzocht parochie
bundel mee te brengen, 

Maandag en Dinsdag Veertigurengebed. 
Des morgens om 7 uur wordt het Aller
heiligste uitgesteld - des avonds is het 
telkens om 7 uur Lof met predikatie. 
Maandag is het de feestdag van de H. 
Matthias, Apostel. 
Woensdag - Aswoensdag, begin van de 
veertigdaagse vasten. Geboden vasten
en onthoudingsdag, Vóór de H. Mis van 
7 uur zal de as gewijd worden. Voor en 
na de H.H. Missen is er gelegenheid 
het askruisje te ontvangen, waarvan de 
betekenis is, dat men het voornemen 
heeft de vastentijd geheel in de geest 
van de H. Kerk door te, brengen. 
Ook in de Wijk-kapel zal om 7 uur de 
as gewijd worden. Askruisjes worden 
daar uitgedeeld tot half 8 en na de H. 
Mis tot half 9. 
Vrijdag des avonds om half 8 Lof tot 
opening van de maand Maart, welke is 
.toegewijd aan de H. Jozef. 
Verder zal het in de maand Maart elke 
Woensdagavond om half 8 Lof zijn ter 
ere van de H Jozef. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. tot 
bijzondere intentie; 7 uur 1. d. tot gees
telijk en tijdelijk welzijn der parochia
nen; 8 uur 1. d. voor overleden Vader; 
kwart over 9 I. d. tot bijzondere inten
tie; half 11 Hoogmis voor overleden 
Vader en Dochter (v. d. L) 
In de Wijk-Kapel: kwart over 7 I. d. 
voor Johanna Swinkels-Nouwens v.w. de 
buurt; half 9 1. d. voor Willem v. Eijnd
hoven-Kruijssen v.w. de buurt; kwart 
voor 10 1. d. voor de levende leden van 
de Broederschap van St. Willibrord. 
MAANDAG: 7 uur 1. rondst. voor Ma
ria Kerkhofs-v. d. Boer; kwart voor 8 
1. d. voor Wilhelmus v. Erp, Elisabeth 
Smets ers z. e. en Johanna de dochter; 

Denksport 
HORIZONTAAL: 2. Vuurwapen. 9. Lengtemaat. 11. Stad in Duits
land. 12. Militaire rang. 13. Voertuig, 15. Houding. 16. Vliegengaas. 17. 
Zuivelproduct, 19. Glanspunt. 20. Landbouwwerktuig. 21. Geluksspel. 
24. Onmeetbaar getal. 25. Roofdier. 26. Prat. 28. Afgelegen. 29. Beroep. 
31. Plaats in Gelderland. 33. Boom. 35. Uitroep. 37. Een elk. 39. Rivier 
in Italië. 40. Angstig. 42. Uitstapje. 44. Indien, 45. Bosje haar. 47. Klap. 
48. In het jaar der wereld. 49. Soort kers. 51. Zangnoot. 52. Makker. 
VERTICAAL: 1. Uurwerk. 3. Pers. voorn. woord. 4. Groente. 5. Ge
laatskleur. 6, Grondsoort. 7. Voegwoord. 8. Gewas. 10. Gemeen. 12. 
Deel van een geweer. 14. Rondhout. 16. Inhoudsmaat. 18. Onordelijk. 
19. Omslag. 22. Rund. 23. Bekende motorraces. 25. Staldieren. 27. Keu
kengerei. 30. Herrie. 32. Water in Friesland. 33, Lidwoord. 34. Span. 
36. Stengel van granen. 38. Plaats in Utrecht. 39. Wandelhoofd. 41. Ne
derlandse Spoorwegen. 43. Vreemde munt. 45. Vod. 46. Biljartstok. 
49. Soort onderwijs. 50. Chinese maat. 

Oplossing vorige puzzle. 
HORIZONTAAL: 1. kerk. 5. stag. 9. Lea. 10. alt. 11. are. 12. Edam. 
14. maan, 15. meerval. 18, Ds. 20. erker. 21. St. 22. torn. 24. reet. 26. 
bed. 27. sok. 28. dok. 29. eerst. 31. edel. 33. H.L. 34. liter. 36. pa, 38. 
negerin. 40. loog. 42. leng. 44. dor. 45. zee, 46. roe._ 47. ergo. 48. koel. 
VERTICAAL: 1. kleed. 2. eed. 3, raam. 4. klerk. 6, taal. 7. ara. 8. 
genot. 13. meer. 14. mare. 16. ernstig,_ 17. verkeer. 19. steel. 21. stolp. 
23. ode. 25 Ede. 30. ,sleg. 32. dril. 33. hilde. 35. tegel. 37. angel. 38. 
Norg. 39. Ni;:_rn. 41. oor. 43. Nae. 



zijaltaar 1. mndst. voor Adrianus v. Rooij
v. d. Steen; half 9 Hoogmis z.j. voor 
Nicolaas Merkx. 

DINSDAG: 7 uur 1. j. voor Johannes v. 
Schijndel-Zwanenberg; kwart voor 8 1. 
mndst. voor Theodorus v. d. Steen; zij
altaar 1. mndst. voor Huberta Bontje
Verdegaal; half 9 Hoogmis mndst. voor 
Wilhelmus van Eijndhoven-Kruijssen. 

WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor Johanna 
Maria v. Zeeland-Boeren; kwart voor 8 
1. j. voor Petrus v. Oosterhout en Cor
nelis de zoon; half 9 1. mndst. voor 
Maria Sars van Eijndhoven; half 8 Wijk
kapel 1. mndst. voor Gerdina Withoos
v. d. Steen. 

DONDERDAG: 7 uur 1. <l. voor Jan 
Quinten; kwart voor 8 1. d. voor Mar
tinus Scheutjens, Adriana v. Dijk z.e. en 
Henrica de dochter; zijaltaar 1. d. voor 
Petronella v, Oers; half 9 pl. gez. jrgt. 
voor de Weled. Heer Willem v. Oerle. 
VRIJDAG: 7 uur 1. mngst. voor Johan
na Swinkels-Nouwens; kwart voor 8 1. d. 
voor Jan Mandos, par. St. Petrus over
leden; zijaltaar 1. d. voor Maria Sars-v. 
Eijndhoven; half 9 1. j. voo1· Maria Lan
genhuijzen-Stüpp. 

ZATERDAG: 7 uur gez. jrgt. voor de 
Eerw. Broeder Jordanus en de Eerw. 
Zuster Francyna Merkx; kwart voor 8 

J. j. voor Adriana Spierings-v. Beers; 
zijaltaar 1. d. voor de overleden familie 
de Rooij-Rijsbosch; half 9 1. d. voor de 
afgestorven familie Baaijens-v. Exel. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

Zondag Quinquagesima. 

24 Februari 1952. 

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 Jacobus 
v. Dinther en Anna Maria de hsvr.; 9 
uur jrgt. voor Adrianus v. Eindhoven. 

DINSDAG: half 8 jrgt. voor Martinus 
v. d. Besselaar en Henrica de hsvr.; 9 uur 
jrgt. voor Wilhelmus v. Weert en Elisa
beth de hsvr. 

WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Gerdina 
v. Weert. 

DONDERDAG: half 8 H. Mis tot bij
zondere intentie. 

VRIJDAG: half 8 jrgt. voClr Adriana 
Verhagen. 

ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Petrus 
Kapteiins, Christina de hsvr. en Corne
lia Kapteijns. 

Deze week zullen geschieden: 

Donderdag H. Mis voor Joannes v. 
Grinsven te St. Michiels Gestel overle
den. Vrijdag H. Mis voor Joannes van 
Nistelrooij. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Zondag, Maandag en Dinsdag Veertig
urengebed. 
In overleg met de leden van de Katho
lieke Actie zijn de biduren voor de ver
schiilende buurten als volgt samenge
st�d: 
11 tot 12 
12 tot 1 

1 tot 2 
2 tot 3 
3 tot 4 

4 tot 5 
5 tot 6 

uur Mijlstraat (1 e gedeelte( 
uur: Kerkeind 
uur: Bos eind 
uur: Kind er bos 
uur: Koevoort en Mijlstraat 

(2e gedeelte) 
uur: Vorst en Breede Heide. 
uur: Kerkeind en Mijlstraat 

(1 e gedeelte). 
Bovendien zullen vooraan in de kerk 
telkens vier personen van genoemde 
buurt plaats nemen op de stoelen ge
plaatst voor de communiebank: 2 het 
eerste half uur, en 2 het tweede half uur. 
Deze personen zijn door de Katholieke 
Actie-leden daartoe gevraagd. 
Maandag en Dinsdag zijn de H. Missen 
om half 8, half 9 en half 10. Van half 
10 tot half 12, en van 2 tot half 4 ko
men de schoolkinderen bidden, en ver
der de bovenaangegeven buurten. 
Op elk van de drie dagen wordt Ons 
Heer des morgens uitgesteld voor de 
aanvang van de eerste Mis, terwijl het 
sluitingslof is vastgesteld om 6 uur. 

ZONDAG 24 Februari, Zondag Quin
quagesima: om half 8 H. Mis voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochie; om 9 uur H. Mis voor Johanna 
Kruyssen-van Erp; om half 11 de Hoog
mis, als jrgt. voor Harry van Dijk. 
De eerste schaal is voor de eigen kerk; 
vandaag in het bijzonder aanbevolen 
voor het licht en de bloemen bij het H. 
Sacrament. De twëede schaal is voor de 
Bijzondere Noden. 
Na de hoogmis repetitie voor de zange
ressen in de school. 
Om 6 uur het Lof. 

MAANDAG: om half 8 H. Mis voor 
Adrianus van den Brekel; om half 9 H. 
Mis ter ere van het H. Hart tot zekere 
intentie; om half 10 de hoogmis als gez. 
jrgt. voor Allegonda Kruyssen-Radema-
kers. Om 6 uur het Lof. 

DINSDAG: om half 8 H. Mis voor de 
overleden familie Venmans; om half 9 
H. Mis voor Piet Timmermans te Vught 
overleden; om_ half 10 de hoogmis als 
gez. jrgt. voor Gerardus van der Hey
den en Elisabeth de hsvr. en Henricus 
Klomp en Ida de hsvr. 
Om 6 uur het Lof. 

WOENSDAG, Aswoensdag: geboden 
vasten- en onthoudingsdag. Om 7 uur 
wordt de as gewijd, waarna gelegenheid 
het askruisje te ontvangen. De daarop
volgende H. Mis is het jrgt. voor Wil
helmus van Roosmalen; om kwart voor 
8 H. Mis voor Johanna Renders-van de 
Moosdijk. 

N.B. Vanaf Woensdag begint de school 
weer des mor�ns om half 9. 

DONDERDAG: geboden vastendag; om 
kwart voor 8 het jrgt. voor Elisabeth 
�es Kurstjens-Reuten. 

VRIJDAG: geboden vasten- en onthou
dingsdag; om kwart voor 8 het jrgt. 
voor Christianus van Roosmalen. 

ZATERDAG 1 Maart: begin van de St. 
Jozefmaand. Om 7 uur H. Mis voor Jo
hannes Maas en Maria van de Langen
berg de hsvr.; om kwart voor 8 het jrgt. 
voor Henricus Huyberts en Francina 
van Schayk de hsvr. 

Gelegenheid tot biechten: 

Dagelijks vóór de H. Misseo en des Za
terdags van 6 tot 7 uur. 
Katechismuslessen deze week op school: 

Klas A: les 35 en 36. 
Klas B: les 35 en 36. 
Klas C: de vragen 27 4 en 282. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 

LIEMPDE. 
Zondag Quinquagesima. 

24 Februari 1952. 

ZONDAG: half 7 1. j. voor Adr. Kup
pens; 8 uur 1. j. voor Johanna v. Hou
turn; 10 uur de hoogmis to_t welzijn der 
parochie. Na de middag biechthoren van 
2-3 uur en van 6-7 uur. 7 uur Plech
tig Lof. 

MAANDAG: 6 uur uitstelling van het 
Allerheiligste; half 7 1. j. voor Anna 
Maria Com. v. Gerwen; 8 uur 1. j. voor 
Anna Maria Adr. Kuppens; 9 uur z. i. 
voor Mart. Hollanders; 's avonds om 7 
uur Lof. 

DINSDAG: half 7 1. m. voor Joh. Man
dos te Boxtel overleden; 8 uur 1. ·j. voor 
Adr. v. Gerwen; 9 uur z. 7e voor Hendr. 
v. Gestel; 's avonds om half 7 plechtig 
Lof met "Te Deum". 
Maandag n.m. om half 3 aanbiddings
oefening van de leden der Meisjescon
gregatie. Dinsdag nam. om half 3 voor 
de leden der jongenscongregatie. 

WOENSDAG: Aswoensdag, geboden 
vasten- en onthoudingsdag, wijding der 

. as vóór de H. Mis van half 7; half 7 
1. j. voor Henr. Kuppens; 8 uur 1. j. voor 
de Eerw. Zuster Balbina de Laat; 9 uur 
z. 7e voor Hendr. v. Gestel. 

DONDERDAG: 7 uur z. m. voor Hen
drikus v. Gestel als overleden weldoe
ner van Kerk en Liefdegesticht; half 7 
z. j. voor Marinus Bakx; 8 uur 1. j. voor 
Corn. v. Geffen. 

VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Ant. v. Esch; 
half 8 z. j, voor Jozef v. cl. Laar; 8 uur 
1. j. voor Petronella Com. v. Geffen. 

ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Adr. v. 
Esch; half 8 z. j. voor Johanna Jozef v. 
d. Laar; 8 uur 1. m. voor Hendr. v. Ges
tel als over!. lid der proc. van Kevelaar. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. m. voor Hendr. v. 
Gestel als over!. lid van de - Retraite
penning; 10 uur z. j. voor Wilhelmina 
Bern. Quinten. 

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 
I.m. voor Jan Maas. Woensdag 7 uur 1. 
m. voor overleden oud.ers. Donderdag 7 
uur 1. m. voor �/illem v. d. Velden v.w. 
de familie. Vrijdag 7 uur 1. m. voor Jos. 
v. d. Velden v.w. de Kinderen. Zaterdag 
7 uur 1. m. voor Andries Arts v.w. de
familie. Zondag 7 uur 1. m. voor Anna
Mart. v. d. Ven v.w. de Kinderen. 
De leden der Erewacht van het H. Sa
crament zullen hun aanbiddingstijd voor 
Zondag, Maandag en Dinsdag vermeld 
vinden op een lijst achter in de kerk. 
Vrijdagavond 7 uur Lof ter ere van St. 
Joseph tot opening der maand Maart. 
Gedurende de maand Maart iederen 
Woensdagavond om 7 uur Lof. 
30e voor Joh. Mandos te Boxtel over
leden. 
7e voor 1-Iendr. v. Gestel te Liempde 
overleden. 
Gedoopt: Maria Johanna Franc. dochter 
van Ger. Spikmans-Smetsers; Jos. Wilh. 
Maria zoon van Jac. v. Eijndhoven-Men
nen; Adr. Joh. Mart. zoon van Corn. v. 
Gemert-v. d. Velden. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

Zondag Quinquagesima. 

24 Februari 1952. 

Vandaag om half 7 uitstelling van het 
Allerheiligste. H.H. Missen om 7 uur; 
half 9 en 10 uur plechtige Hoogmis voor 
de parochie. Tweede schaalcollecte voor 
versiering en licht· ter ere van het H. 
Sacrament; derde voor Bijz. Noden Epis
copaat. Na de middag om 3 uur Oefe
ning 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 7 uur en om 
9 uur gez. H. Mis. Na de middag om 3 
uur oefening van het H. Uur en: 
's avonds om half 7 Lof met preek ter 
ere van het H. Sacrament. 
Woensdag, Aswoensdag, zal voor de 
eerste H. Mis de as gewijd worden en 
verder voortdurend worden uitgereikt. 
Woensdag moeten de kinderen van het 
2de en 3de leerjaar komen biechten; 
Donderdag onder de H. Mis van 7 uur 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
Vrijdagavond om half 8 plechtig Lof tot 
opening van de maand Maart. 
Verder gedurende de maand Maart 
iedere Woènsdagavond om half 8 Lof 
met gebed tot de H. Joseph. 
Voorts gedurende de Vasten iedere Vrij-

dagavond om half 8 oefening van de H. 
Kruisweg. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Chris
tiaan van Dongen; half 9 jrgt. voor The
resia Jansen-Schrouwen; 10 uur plech
tige Hoogmis voor de parochie. 

MAANDAG: 7 uur mndst. voor Marti
nus van der Pas; 9 uur gez. gef. jrgt. 
voor Hendricus van den Braak. 

DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Antonia 
Wilhelmina van Rulo; 9 uur gez. gef. 
jrgt. voor Adrianus van den Braak. 

WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Johan
nes Klomp; 8 uur H. Mis voor Mej. 
Maria Emerentia Banens. 

DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Catha
rina Klomp-v. d. Braak; 8 uur H. Mis 
voor de bekering der Zondaars. 

VRIJDAG: 7 uur mndst. voor de Eerw. 
Moeder Cortilia; 8 uur jrgt. voor Geer
dina van Gemert. 

ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Albertus 
van Gemert; 8 uur H. Mis voor de be
kering der zondaars. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 24 Februari. Zondag Quinqua
gesima. Vandaag na de Hoogmis uitstel
ling van het H. Sacrament voor het 
Veertigurengebed, dat gedurende deze 
3 dagen in onze kapel wordt gehouden. 
Deze avond om 5 uur Lof met Rozen
hoedje. 
Maandag: Feestdag van de H. Matthias, 
Apostel. Na de H. Mis van 7 uur uitstel
ling van het H. Sacrament. Om 8 uur 
Lof. 
Dinsdag: Uitstelling van het H. Sacra
ment na de H. Mis van 7 uur. Om 5 uur 
Lof met Te Deum. 
Woensdag: Aswoensdag. Geboden vas
ten- en onthoudingsdag. Begin van de 
H. Vastentijd. Om 7 yur: wijding van de 
as, daarna uitdeling van het askruisje. 
Donderdag: Opening van de St. Jozef
maand. Om 8 uur Lof met gebed ter 
ere van de H. Joseph. 
Zaterdag: om 8 uur Lof. 

ZONDAG: om half 9 H. Mis voor de 
overleden leden der familie Janssens
Otterbeek; om 10 uur voor een over
ledene. 

MAANDAG: om 7 uur uit dankbaar
heid ter ere van 0. L. Vrouw. 

DINSDAG: om 7 uur jaargetijde voor 
Antonius Dortmans; om half 8 voor 
Doctor Theodorus Strengers. 

DONDERDAG: om 7 uur maandstond 
voor Johannes Eduardus Schaffer. 

ZATERDAG: om half 8 tot bijzondere 
intentie. 
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KATHOLIEK VVEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Onze nieuwe 
volksvertegenwoordiging 

De vorige week Woensdag bij de stem
ming in de Tweede Kamer over enkele 
punten der grondwetsherziening, zijn een 
paar voorname beslissingen genomen, 
voornaam omdat dooi- deze beslissingen 
onze volksvertegenwoordiging in het 
vervolg heel wat vergroot voor de dag 
zal komen, en mogelijk ook heel wat ver
jongd. 
De Tweede Kamer - dat is de vertegen
woordiging van het volk in de regering, 
wordt n.l. van 100 op 150 leden gebracht 
en de leeftijdgrens voor hen die als lid 
van de Tweede Kamer kunnen gekozen 
worden, i§ verlaagd tot 23 jaar. 
Doordat van nu af zelfs de 23-jarigen 
in de Tweede Kamer zitting kunnen 
hebben, worden de parlementaire deuren 
opengezet voor de jongeren, en het is te 
hopen dat de besten onder hen onmid
dellijk daartoe de gelegenheid zullen krij
gen, om in dit hoge bestuursorgaan 
meteen wat frisse vaart te brengen en 
wat jeuggiger enthousiasme. Jeugd is 
radikaler, jeugd staat ook dichter bij de 
eigentijdse geest, die niH zo snel door 
de ouderen wordt gevolgd, terwijl de 
jeugd er zelf in is opgegroeid: ons par
lement kan daarbij winnen. Dat dit zou 
kunnen ontaarden in doordraverij, daar 
is weinig gevaar voor, daar het meren
deel der leden vanzelfsprekend wel zal 
blijven bestaan uit de bezadigder oude
ren die al vergrijsd of gekaald zijn in de 
politieke arbeid. 
De uitbreiding van het ledenaantal van 
100 tot 150, lijkt ons ook een goede 
vooruitgang. Niet zozeer omdat het 100-
tal ontoereikend bleek voor de steeds 
uitgebreider taak van de Tweede-Kamer
leden - wat toch de voornaamste 
reden voor deze uitbreiding was - maar 
meer nog om de bijkomstige reden dat 
onze K.V.P.-leiding hier een prachtge
legenheid krijgt om haar belofte na te 
komen om ook de fractie "meer repre
sentatief" te maken voor het hele katho
lieke volksdeel, m.a.w. beter alle geledin
ge11, groeperingen en stromim1en van 
ons, katholieken, te laten vertë"genwoor
digen. Wanneer immers de hele kamer 
met de helft vergroot wordt, zal ook de 
K.V.P.-fractie, bij gelijkblijvend percen
tage van stemmen bij de aanstaande
verkiezingen, ook met de helft worden
uitgebreid, zodat er een 16-tal fractie
leden meer zitting zullen krijgen in onze
fractie.
Het voorbereidende werk in de K.V.P. 
voor de Kamerverkiezingen is reeds op 
gang. Het laatste nummer van "de Op
mars", het propagandablad van de K.V.P. 
kondigde aan dat de candidaatsstelling 
door de afdelingen reeds is geschied en 
dat de Kringbesturen uit deze candidaats
stelling ook reeds de voorlopige lijsten 
hebben vas_tgesteld. 
Het blad legt er bijzondere nadruk op 
dat de leden van de partij aldus het eer
ste woord hebben in het stellen der can
didaten en dat zij ook het laatste woord 
hebben doordat de Kringen ook de eind
stemming hebben over de definitieve 
volgorde der candidaten op de officiële 
lijsten. Het heeft er hiermee de schijn 
van dat de K.V.P.-leiding door dit zo 
sterk te benadrukken zich reeds bij voor
baat veilig stelt tegen mogelijke verwij
ten, wanneer op deze lijsten misschien 

De Schrikkeldag 
in Februari 

Dit jaar telt Februari weer '29 dagen, 
want het is een schrikkeljaar. Maar die 
extra dag komt niet aan het eind als de 
negenentwintigste. Eigenlijk is de bedoe
ling, dat we tussen 23 en 24 Februari 
een dag overspringen, vandaar het 
woord "schrikkelen". 
Nu is er veel getornd aan dit woord en 
men heeft er allerlei geleerde verklarin
gen voor gevonden, tot "schrikschoen" 
( = loopschoen) toe, maar de hoofdzaak 
is toch de tijdrekening en niet de naam
geving. Want waarvoor dient nu zo'n 
schrikkeldag? 

-o-

w e verplaatsen ons even terug naar de 
Chinezen, die het eerst een jaartelling 
instelden met jaren van 360 dagen. Om
dat ze dan dagen tekort kwamen, wis
selden zij 12 gewone jaren af met 7 
van dertien maanden. De Babyloniërs 
maakten het zich erg gemakkelijk en 
wisselden, naar gelang de zonnestand, 
hun maanden van 29 en 30 dagen. De 
Grieken kenden dergelijke jaren van 12 
en 13 maanden. Pas de Egyptenaren 
rekenden uit, dat er 365 dagen in het 
jaar pasten. 
De Joden kennen evenwel nu nog onge
lijke jaren met afwisselende maanden 
van 29 en 30 dagen. 
Julius Caesar heeft de romeinse wereld 

- dus ook West-Europa toen - een
kalender bezorgd, met jaren van 365 
daaen en een extra dag om de vier jaar 
teneinde de overgeschoten zes uur te 
compenseren. Hij meende, dat een om-

eens we1111g of in het geheel geen can
didaten zouden voorkomen uit die ka
tholieken die het niet zo bijster eens 
waren met het tot nu toe gevoerde beleid 
va·n de K.V.P. En als de leden van de 
partij zelf inderdaad alleen over de can: 
didaten konden beslissen, zou dit laatste 
wel eens het geval kunnen zijn, daar 
slechts een klein deel der K.V.P.-kiezers 
tevens K.V.P.-leden zijn, en bovendien 
de afdelingsvergaderingen, zelfs bij de 
candidaatsstellingen, zeer slecht bezocht 
worden. 
Bovendien hebben de leden het eerste en 
laatste woord slechts over een gedeelte 
der candidatenlijsten. Immers: na de 
voorlopige samenstelling der lijsten door 
de Kringbesturen, stelt men op de Kring
vergaderingen de conclusies op omtrent. 
deze voorlopige lijsten en geeft men 
deze conclusies door aan de Verkiezings
raad, welke raad - deze keer op 22 

• Maart - een besluit opstelt over de
"aangewezen" candidaten en zelf nog
een deel der candidaten adviseert aan
de Kringadviescommissies.

In dit stadium - dus nu op 22 Maart -
kan de K.V.P.-leiding door haar verkie
zingsraad ervoor zorgen dat inderdaad
die candidaten worden opgenomen die
de fracties "meer representatief" zouden
kunnen maken, als dit nog niet voldoen•
de is gebeurd door de leden die in de
afdelingen hun çandid_aten stelden.
W;mneer dus het geval zich voor zou
doen, dat er weinig of geen candidaten
uit de K.V.P.-oppositie van de laatste
maanden, op de lijsten zouden voorko
men of misschien slechts zover onderaan
dat ze toch niêt gekozen zullen worden,
dan zal wel degelijk een verwijt aan de 
K.V.P.-leiding zelf - in dit geval aan de
verkiezingsraad - op zijn plaats zijn.
Zijn de lijsten de verkiezingsraad gepas
seerd, dan gaan ze, zoals gezegd, naar 
de Kringadviescommissies waar men het 
met redenen omkleed advies van de ver
kiezingsraad bespreekt - voor deze keer 
op 29 Maart - waarna deze commissies 
de lijsten als definitief advies naar de 
Kringen terug sturen, die over de blij
vende volgorde stemmen - n.l. op 29 
April. Van deze zogenaamde groslijst
stemming zijn uitgezonderd de candida
ten welke door de verkiezingsraad zijn 
aangewezen. De Kringen kunnen dus 
niemand meer van de lijst wippen die 
door de verkiezingsraad is aangewezen. 
Hier ligt dus voor de K.V.P.-leiding wel 
degelijk een kans om volledig tegemoet 
te komen aan de wens van allen die in 
de afgelopen maanden stonden achter de 
kritiek op de K.V.P. en met name aan 
de wensen van de groep-Steenberghe. 
Wanneer de lijsten er eenmaal zijn in 
hun definitieve vorm en deze zouden 
geen verwachting insluiten van een wer
kelijk algemene representatie der katho
lieken, dan is een verwijt aan de K.V.P.
leiding zeker niet misplaatst. De lijsten 
zouden dan immers wel representatief 
kunnen zijn voor de K.V .P.-leden die 
aan de candidàatsstelling hebben deeJge
nomen, maar een grote vraag is of dan 
de lijsten reoresentatief zouden zijn voor 
alle katholieken die K.V.P. gestemd heb
ben, dus nagenoeg voor alle katholieken, 
en dat is toch de bedoeling! T. 

loop van de aarde rond de zon precies 
365,25 dagen in bes!ag nam. Later heb
ben de astronomen uitgerekend, dat het 
365.2425 moest zijn. Caesar nam dus 
jaarlijks teveel tijd in bedag en al waren 
het dan maar pl.m. 10 minuten, na vijf
tien eeuwen waren het al heel wat dag
jes geworden, zodat Paus Gregorius 
schielijk tot verbetering besloot. De 
vaststelling van de data van het Paas
feest werd namelijk onm02elijk gemaakt, 
omdat de regel van .het concilie van Ni
cea niet meer opgevolgd kon worden .. .. 
Pasen moest ook toen vallen op de 
eerste Zondag en Maandag na de eerste 
volle maan te rekenen van 21 Maart af, 
het tijdstip waarop de dag en de nacht 
in het voorjaar even lang zijn. Toen de 
geestelijkheid in de 16de eeuw de nacht
evening als uitgangspunt wilde nemen, 
viel deze op .. . . .. 11 Maart! De Wester
se wereld is daarop overgesprongen van 
4 October op 14 October, kreeg een 
nieuwe kalender en daarmee nieuwe 
regelen voor de befaamde schrikkeldag. 
Elk jaartal, dat door 4 deelbaar is, wordt 
nu een schrikkeliaar behalve de eeuw
jaren; deze laatste krijgen er alleen een 
dag bij als zij door 400 deelbaar zijn 7o 
was 1900 geen schrikkeljaar, maar 2000 
wordt het wél. Astronomisch bezien 
klopt het nóg niet helema:il, maar we 
kunnen het er mee doen! 
Het spreekt vanzelf, dat zulk een by
zonder jaar al gauw aanleiding gaf tot 
gezegden als "nu mag een meisje haar 
man kiezen". Het werd zelfs gewoonte 
in een schrikkeliaar verschillende uitzon
deringen toe té staan op algemene regels. 
Zo werd uiteindelijk in Schotland de man 
beboet, die in een schrikkeljaar het aan
zoek van een jongedame afwees .. .... 

Plaatselijk Nieuws 
HEEMKUNDIGE STUDIEDAGEN. 
De tweede der door Brabants Heem ge• 
organiseerde studiedagen wordt gehou
den op a.s. Zondag 2 Maart te Boxtel 
in Hotel Riche. 
De bijeenkomst vangt aan om 11.15 uur. 
Prof. Dr. -J. Dhondt behandelt dan de 
Verdelingsverdragen van de 9e eeuw en 
hun gevolgen vpor de territoriale inde
ling dezer gewesten in die periode. 
Des namiddags om 2.30 uur zal de dis
cussie over dit onderwerp plaats hebben. 

COLLECTE VOOR DIOCESAAN 
SOCIAAL CHARITATIEF CENTRUM. 
Op Zondag 2 Maart a.s. wordt in h�t
diocees 's Hertogenbosch, dus ook m 
onze parochiekerken, de jaarlijkse col
lecte gehouden voor de Katholieke Actie 
en de diocesane liefdewerken, gebundeld 
in het D.S.C.C. 
Het Diocesaan Sociaal Charitatief Cen
trum is -het overkoepelende orgaan van 
caritas-verenigingen als St. Vincentius, 
St. Elisabeth, Herwonnen Levenskracht, 
Katholieke Gezinszorg, enz. enz. Ten 
behoeve van al deze onmisbare sociale 
instellingen zal a.s. Zondag een beroep 
worden gedaan op Uw milddadigheid. 
Moge dit beroep omwille van onze hulp
behoevende medemensen niet vergeefs 
gedaan worden! 

DE EMIGRATIECURSUS. 
In aansluiting op ons bericht van 14 da
gen geleden, kunnen we thans medede
len, dat de emigratiecursus op Dinsdag 
18 Maart a.s. zal aanvangen. Degenen 
die zich reeds hebben opgegeven, zullen 
per circulaire nadere gegevens ontvan
gen. Die zich nog niet hebben aange
meld en toch willen deelnemen, worden 
aangeraden zulks vóór 10 Maart nog 
te doen. 
Bij voldoende belangstelling zal getracht 
worden opnieuw een landbouwmotoren
cursus te organiseren, waaraan dan ook 
weer tractorrijlessen zullen zijn verbon
den. Men kan zich hiervoor bij de vol
gende adressen aanmelden: Mevr. M. 
Carpay-Kuypers, Rechterstraat 44 en 
Arbeidsbureau alhier. 

OPBRENGST COLLECTE 
,,KLOKKEN VOOR AMERIKA". 
Onlangs is in geheel Nederland een col
lecte gehouden voor het carillon dat de 
Nederlandse bevolking het Amerikaanse 
volk bin"nënkort uit dankbaarheid hoopt 
te schenken. 
De opbrengst van deze collecte bedroeg 
in Boxtel f 200, 10. In Liempde werd de 
som van f 48,20 opgehaald. En in Esch 
zamelde men voor het zelfde doel 
f 29,19 In. 

40 JAAR BIJ DE P.T.T. 
Dinsdag j.l. vierde de heer A. Persoons, 
alhier, besteller Ie klas bij het Staatsbe
drijf der P.T.T., zijn 40-jarig ambtsjubi
leum. Het valt te begrijpen, dat Tante 
Pos aan dit heuglijke feit niet zonder 
meer voorbij ging. De heer Persoons 
heeft zich immers, sinds de tijd dat hij 
in St. Oedenrode zijn loopbaan begon of 
meer nog sinds hij op 1 Juli 1923 in Box
tel te werk werd gesteld, doen kennen 
als een P.T.T.-beambte, die zijn taak zo
wel ten opzichte van het bedrijf als ten 
opzichte van het publiek op bekwame en 
sympathieke wijze wist uit te voeren. 
Dinsdagmiddag werd de heer Persoons 
door de Directeur van het Postkantoor 
in Boxtel, de heer Verhuist, die verge
zeld was van de wnd. Directeur, de heer 
Res, een oorkonde van de Directeur-Ge
neraal aangeboden als blijk van waarde
ring voor deze prachtige staat van dienst. 
Daarnaast kon door de heren nog een 
gratificatie worden aangeboden. Ook het 
personeel van het Postkantoor liet zich 
niet onbetuigd en bood collega Persoons 
een waardevol cadeau aan. 
En natuurlijk bracht ook de "post" ge
lukwensen voor de jubilaris. Hoe zou 
het anders kunnen bij zulk een feest van 
zulk een PTT-beambte? 
Terecht heeft het de heer Persoons j.l. 
Dinsdag niet aati belangstelling ontbro
ken, ook niet van organisatiezijde, dus 
van de KABO, waarvan de jubilaris in 
Boxtel jarenlang het penningmeesterschap 
heeft waargenomen. Ieder die op eniger
lei wijze met de heer P�rsoons te maken 
had gehad in deze 40 jaren, gaf op 
eigen wijze uiting aan de gevoelens van 
waardering of sympathie. 
Wij voor ons spreken op deze plaats de 
hoop uit, dat het de jubilaris gegeven 
moge zijn om zich in de jaren, die hem 
nog scheiden van het pensioen, even ver
dienstelijk te maken als gebeurd is in 
het verleden. Wellicht zullep we metter
tijd dan ook eens de wensen voor het 
,,daarna" kunnen uiten! 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 19 tot en met 25 Februari 1952. 
GEBOREN: Johannes A. D. zoon van 
C. J. M. Suijs en M. M. J. Pauwels, Du
fourstraat 26 - Louise dochter van H.
J. van Breugel en L v. Kol!, Breukelse
straat 70.
ONDERTROUWD: Martinus A. Bos
boom (Berkel) en Wilhelmina M. Poir
ters (Gemonde).
GEHUWD: Petrus Th. Hoenselaars en
Engelina van den Besselaar.

VERTREK NAAR DE MISSIE. 
Het vertrek van onze plaatsgenoot-mis
sionaris, de WelEerw. Pater J. van 
Amelsvoort W.P., naar de missie van 
Costermanstad in de Belgische Congo 
(Afrika) is thans definitief bepaald op 
2 April a.s. 

KAJOTTERS-TAMBOER CORPS 
IN VOL ORNAAT 1 

Op Carnavals-Zondag zegden de leden 
van het Boxtelse Kajotters-Tamboercorps 
de stille winterperiode vaarwel en maak
teen met een pittige mars door Boxtels 
straten hun entree in 1952. Het was een 
joyeuse entree, want het corps ver
scheen in nieuw en vol ornaat. Met de 
blauwe, goudgebiesde pantalons en witte 
blouses met helrode epauletten en das
sen vormden de Kajotters een frisse ver
schijning. Van de zijde der Boxtelse be
volking werd terecht dan ook veel be
langstelli!:)g getoond voor het "herboren" 
corps, dat behalve een lust voor het oog 
ook nog een lust voor het oor was. De 
,,drummers" gaven althans blijk de win
terperiode onder leiding van instructeur 
J. Bedaux uit Tilburg, dankbaar benut te
hebben om ook de techniek nog wat op
te voeren. Al met al dus in meerdere
opzichten een zeer te waarderen voor
uitgang bij dit wakkere corps.

GESLAAGD. 
Op het in Januari te Eindhoven gehou
den examen voor Boekhouden van de 
Nederlandse Associatie voor Praktijk
examens is geslaagd onze plaatsgenote 
Mej. N. Baayens uit de Prins Hendrik
straat, alhier. 

VERGADERING 
R.K. BOERINNENBOND. 
Op Donderdag 6 Maart a.s. 's middags 
om 2 uur is er in De Ark een belang
rijke vergadering van de Boerinnenbond, 
waarop de Geestelijke Adviseur, Kape
laan F. Verhagen, zal spreken over: 
.,Boerinnenbond als gezinsorganisatie 
voor deze tijd noodzakelijk!" 
Wij verwachten daar alle moeders en 
meisjes uit onze Boerengezinnen, ook de 
niet-georganiseerden. 
Uit het, overigens prachtige verslag van 
de -secretaris van de Boerenbond op de 
laatst gehouden jaarvergadering, deden 
wij een ontstellende o�tdekking, dat van 
de ruim 280 boerengezinnen in Boxtel 
er slechts een goede 150 georganiseerd 
zijn. Slechts ruim 70 meisjes zijn lid van 
de Boerinnenbond, terwijl het aantal 
moeders niet veel groter is. Toch is het 

van belang, dat iedereen bij de organisa
tie is aangesloten. Dat zal U op deze 
vergadering wel duidelijk worden. 
Daarom, boerinnen van Boxtel, komt 
naar de vergadering op 6 Maart a.s. om 
twee uur. U bent allen hartelijk welkom. 

GEMONDE 
KRINGDAG 
SCHUTTERSGILDENFEDERA TIE. 
Zoals bekend is, wordt in Gemonde dit 
jaar het 450 jarige bestaan van de schut
tersgilden St. Joris en St. Cathrien ge-· 
vierd. 
Voor deze gelegenheid heeft de kring 
Maasland van de Federatie van Schut
tersgilden in Noord Brabant besloten om 
de traditionele kring_dag dit jaar in Ge
monde te houden en zodoende. meer 
luister bij te zetten aan het jubileum. 
Deze kringdag nu, zal gehouden worden 
op Zondag 11 Mei a.s. 

Toets der Critiek 

AMOR IS WISPELTURIG. 
Er bestaat bij Boxtels Toneel zoiets als 
een ongeschreven wet, die decreteert dat 
de spelers van dit gezelschap elk jaar 
opnieuw bij gelegenheid van het Carna
valsfeest hun beste komische talenten 
aanspreken om de dwaasheid eens flink 
te bewieroken. En Boxtels Toneel zou 
Boxtels Toneel niet zijn als het deze 
wet zou ontduiken. Neen, de groep gaat 
weken lang "in de leer" om op de be
wuste avonden a.h.w. karrevrachten zot
heid van de planken te kunnen smijten. 
Zo ook j.L Zondag en Maandag, toen 
Boxtels Toneel een carnavaleske uitvoe
ring gaf van de klucht "Amor is wispel
turig", geschreven door Piet Mossinkoff. 
Deze vrij dwaze en ingewikkelde liefdes
geschiedenis zou men onder normale 
omstandigheden als een "goedkoop" ge
val aan de kant geschoven hebben, doch 
nu het gegeven in een kakelbont carna
valscostuumpje gestoken was, viel het als 
dwaasheid goed te genieten. Het zotte 
geheel dreef hoofdzakelijk op de fanta
sie van Boxtels Toneel, dat alle grap
pigheden wel zodanig wist aan te dik
ken, dat deze spoedig clowneske vor
men hadden aangenomen. Men zou kun
nen zeggen: het meest dwaze was nog 
maar net dwaas genoeg. Jammer dat de 
dwaasheid in het derde bedrijf niet de 
verwachte daverende climax kreeg en de 
scheuten zotheid toen, in vergelijking 
met de eerste bedrijven, zelfs maar in 
mondjesmaat over het voetlicht kwamen. 
Over het geheel konden we, nadat Cu
pido alle pijlen van de gespannen boog 
had laten snorren, echter even best 
tevreden zijn als de honderden anderen, 
die naar De Ark waren gestroomd om 
voor enkele uren op te gaan in pure 
dwaasheid. Over de brengers van deze 
dwaasheid nog dit: Jaantje bleek haar 
zotte boodschap voor deze avonden 
goed verstaan te hebben. De met raffi
ment gespeelde Bob Bakker trouwens 
minstens zo goed. De huisknecht, ehum 
Thomas, was als goed getroffen carica
tuur van de fooien jagende kellner een 
sotternie Qp zich zelf. Benjamin Stapel 
en Majoor Rammel, nicht Jeanette en 
Kitty Benders deden voorts ook een be
langrijke duit in het zakje. Als we ten
slotte de vertolker van Willem Winkels 
prijzen, prijzen we en passant de regis
seur J. de Koning, die goed werk lever
de. De allerlaatste' lofprijzing gaat dit 
keer naar grimeur v. d. Heuvel uit Don
gen, die voor dwa�sheÎd in de zoveelste 
macht zorgde met dé' ,,schepping" van 
enkele hoogst lachwekkend geconter
feite koppen. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: 
Dinsdag 4 Maart van 10-12 uur v.m. 
Donderdag 6 Maart van 10-12 uur v.m. 

MOEDERCURSUS. 
De eerste les van de nieuwe moeder
cursus zal Woensdag 5 Maart a.s. gege
ven worden in -het Verenigingsgebouw 
op de Burgakker. Aanvang 's avonds 
half 8. 

RIJVERENIGING ST. MARTINUS: 
A.s. Zaterdag wordt in het Vereni<>in<>s
gebouw op de Burgakker de tweede
theoretische les gegeven. Hierbij worden
behalve de tegenwoordige leden van de
rijvereniging ook eventuele nieuwe leden
uitgenodigd.

Jaarvergadering R.K. Boerenbond 
1951 SCHONK BEVREDIGING. 

Vorige week Vrijdag was de Boxtelse 
Boerenbond in het Verenigingsgebouw 
op de Burgakker bijeen voor de alge
mene jaarvergadering. 
Op deze druk bezochte vergadering 
hield de voorzitter, de heer P. v. d. 
Meyden, aansluitend op zijn openings
woord, een algemene beschouwing over 
het afgelopen organisatiejaar. Hierbij 
herdacht hij in piëteitvolle bewoordin
gen allereerst de in 1951 overleden Boe
renbonders, w.o. ook het erelid J. Maas, 
die 55 jaar onafgebroken lid van de ver
eniging was geweest. Na vervolgens ge
wezen te hebben op de belangrijkheid 
van de mogelijkheden hier ter plaatse in
zake voorlichting over beroepskeuze en 
emigratie, vestigde hij ook de aandacht 
der leden op de Mater Amabilisschool 
als vormingsinstituut voor de meisjes, als• 
mede op de R.K.J.B., die in de laatste 
jaren een gezonde activiteit had weten 
te ontplooien. 
Sprekende over de onderafdelingen van 
de N.C.B., liet de voorzitter niet na met 
nadruk te spreken over het grote nut 
van coöperatieve samenwerking in alle 
geledingen van de organisatie. 
Was uit deze algemene beschouwing al 
gebleken, dat 1951 voor de afdeling Box
tel een gunstig jaar was geweest, in het 
jaarverslag van de �ecretaris, de heer 
Brands, werd dit nog eens extra onder
streept. 
De N.C.B.,afd. Boxtel telde op het einde 
van 1951 283 werkende leden en 32 boe
renarbeiders. Voor 't overgrote deel van 

deze leden had de organisatie in 1951 
vruchtbaar werk geleverd, hetgeen geïl
lustreerd werd met een overzicht van 
de talrijke adviezen, lezingen en cursus
sen, die in het afgelopen jaar door de 
Boerenbond, c.q. onderafdelingen wer
den gegeven. 
Bij de bestuursverkiezing werden de af
tredende maar herkiesbare leden P. van 
Eert en A. Schoenmakers met algemene 
stemmen herkozen, zodat het bestuur in 
oude formatie het nieuwe organisatiejaar 
ing_aat. 
Hierna hield de heer L Bekker een be
langwekkende causerie - over de Vee
centrale van de N.C.B., waarvan hij al
lereerst de organisatorische bijzonder
heden besprak om vervolgens dieper in 
te gaan op de rechten en plichten van de 
leden. Na vooral de leveringsplicht van 
de leden scherp onder de lo'i°ipe te heb
ben genomen, wees hij er de aanwezigen 
op, dat de kwaliteitsuitbetaling z.i. van 
groot belang was met het oog op de ver
ruiming van het afzetgebied, waarvoor 
nu eenmaal kwaliteitsopvoering vereist is. 
Na de lezing werd over het besproken 
onderwerp uitvoerig van gedachten ge
wisseld. 
Aan het slot van de vergadering richtte 
de geestelijke adviseur: kapelaan Verha
gen, zich nog tot de aanwezigen om 
eerstens de noodzaak van een hechte 
binding tussen coöperatie en boeren
organisatie te besprek�n en vervolgens 
de oudere leden aan te sporen bij hun 
zonen een actief lidmaatschap bij de 
R.K.J.B. te bevorderen. 



'/leem deel aan de 'llatûmale Wo.nûuJJ,oaw-knûu, !
Geef Uw voorkeur voor de gemeente Boxtel. 

* Ook Boxtel heeft met de Carnavals
dagen • de feestneus buiten l!e deur ge
stoken, zij het natuurlijk niet zo uitda
gend als in de hoofdkwartieren van de
prinsen der dwaasheid. Schuchter inge
zet door de rommelpottende jeugd, werd
de Carnavalsvreugde al gauw getoonzet 
weergegeven door harmonie en drum
band. En nog later beheerste de schater
lach schouwburg en bioscoop, terwijl het
begrip Carnaval hier en daar ook wel 
vervloeide in een lustige dans. Zo nu en
dan dook op hoek of kant bovendien nog 
een hossende, pierewaaiende zottemans
stoet op om de Carnavalsvreugde ook op 
de straat levendig te houden. Zo ging 
het en zo was het goed. Heel wat beter
althans dan de enkele ergerlijke dingen, 
die er in deze dagen door in benevelde 
toestand geraakte dwazen bedreven wer
den, en die alleen maar iets met een
slechte Carnavalsviering van doen 
hadden. * Toen werd het Aswoensdag, 
de dag waarop men ons als kind vertel
de, dat we, wanneer we het askruisje tot 
Pasen ongeschonden bewaarden, van de 
pastoor een nieuw pak zouden krijgen. 
Nu beseffen we, dat in deze kinderlijke
voorstelling een diepe waarheid steekt. 
Want wanneer we de betekenis van As
woensdag tot Pasen in ere weten te hou
den, dan zal zich aan ons een groot ge
luk- voltrekken, n.l. de Verrijzenis van 
Christus, de vernieuwing van ons leven. 
* En vandaag is het 29 Februari, schrik
keldag. Op deze zeer bijzondere dag be
schikt de vrouw over het recht een man
ten huwelijk te vragen, terwijl er op deze 
zelfde dag ook een boel personen zijn,
die na vier jaar eindelük weer eens hun 
verjaardag op de juiste datum kunnen 
vieren. Zet 'm op lui, nog vóór gij onher
roepelijk vier jaar ouder zijt geworden!
* Nu we deze Terloops toch tot kalen
der gebombardeerd hebben, kunnen we 
ook wel een enkele kanttekening daar
van aan de publiciteit prijsgeven. Welnu, 
Zaterdagavond organiseerden de M.A.-

Twee manieren 

om op koffie.

te besparen ....
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SPORT-NIEUWS 

STAND DER DERDE KLASSERS. 

Afd. A. 

Schijndel 17 14 2 1 30 59-22 
Taxandria 16 11 3 2 25 37-16 
vsv 17 9 7 1 25 42-18 
St. M. Gestel 16 8 1 7 17 25-22 
Deurne· 18 8 1 9 17 41-49 
Boxtel 17 7 2 8 16 33-31 
wvvz 17 7 1 9 15 27-30 
Blauw-Geel 17 6 3 8 15 39-48 
Tongelre 17 5 4 8 14 32-34 
SCB 16 6 1 9 13 28-37 
Geldrop 18 5 1 12 11 32-49 
Bud_el Sch. 18 2 2 14 6 24-61 

Afd. B. 

Baardwijk 18 14 _1 3 29 40-18 
Reusel Sp. 19 12 4 3 28 68-32 
O.D.C. 17 10 3 4 23 53�22 
Dongen 17 10 1 6 21 47-31 
OSS 19 7 5 7 19 33-43 
W.S.C. 17 5 7 5 17 31-31 
Bladella 16 6 2 8 14 32-33 
Gudok 17 6 2 9 14 26-33 
Heusden 18 5 4 9 14 21-35 
Conc.S.V.D. 18 4 5 9 13 27-42 
0.].C. 17 3 4 10 10 27-44 
Korvel 17 3 2 12 8 20-62 

ties in het St. Paulus Jeugdhuis een 
dansavond, die werd geopend met een 
klinkende polonaise, waarbij burgemeester 
van Helvoort als voorzitter van de Ma
ter Amabilisschool en Zuster v. cl. Mey
den als algemeen leidster van deze school 
voorop gingen. Men mocht in deze spon
tane deelname uitgedrukt zien, dat het 
bestuur de leerlingen een goed geleide 
ontspanning niet misgunt, integendeel bii 
tiid en wijle van harte aanbeveelt. De 
M.A.'tjes zullen dan ook aan de nog vol
gende ontspanningsavonden degelijke
zorg besteden. * Er moet leven in de 
b(r)ouwerii komen, beste mensen. En 
daarom de aandacht gevestigd op de 
nationale lening voor de woningbouw. 
Bedenk daarbij dan dat in de lening de
kans ligt opgesloten om de eigen ge
meente meer armslag te geven bij de
woningbouw. Welnu, spaarders en be
leggers, tast toe en leg de financiële 
fundamenten voor Boxtelse, véle Boxtel
se woningen! * Laten we omwille van 
de variatie nu eens even aan toneel
gaan doen. Of laten we het - om min
der riskant te doen - eens hebben over
de tijd, dat we bii een toneelvoorstelling 
tegen het vervelende doek zitten te kij
ken, over de tijd tussen de bedrijven dus. 
Bii de toneeluitvoeringen in de laatste
weken werd deze tijd tot 'n minimum be
perkt. En dat is wat we willen: vlotte 
gang van zaken! Dat houdt de belang
stelling gaande en bestrijdt het late uur. 
Moge het zo blijven! * De wijsheid van
de week: Hoezeer wordt geheel de dag 
geheiligd, wanneer wij door deze her
haalde gebedsoefeningen als ware kin
de�en Gods leven in een voortdurend
samenzijn met God. Zulk een dag gaat 
wel voorbij zoals andere dagen, maar hij
is niet verloren: hij blijft zijn waarde 
houden in eeuwigheid. Weest ervan over
tuigd, dat in de gezinnen, waar deze ge
beden geregeld en goed verricht wor
den, ook de andere plichten gemakkelij
ker en trouwer worden vervuld. Want 
"wie in het kleine getrouw is, zal ook
in het grote getrouw zijn". (Vastenamen
dement der Bisschoppen).

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 

Boxtel-Taxandria 0-1 
D.V.G. 2-Boxtel 3 0-1
Tico 2-Boxtel 4 1-2

Met de kleinst mogelijke cijfers heeft 
Boxtel Zondag j.l. de vlag moeten strij
ken voor het sterke Taxandria, dat in 
het St. Paulus Sportpark ten aanschou
we van een grote schare voetballiefheb
bers de laatste kampioenskansen op 
geestdriftige maar niet onfortuinlijke 
wijze verdedigde. Vooral vóór de rust. 
toen zij zich door de roodwitters finaal 
overspeeld zagen worden, hadden de 
bezoekers nogal eens de bijstand van 
Vrouwe Fortuna nodig. Deze bijstand 
werd hun toen dan ook prompt ver
leend, zó prompt dat men met dubbel 
blanke stand kon gaan rusten. Dat deze 
stand geheel overeenkomstig de k�achts
verhouding was, kan men bezwaarlijk 
zeggen. De weerbaarheid van Boxtel -
ver:assend groot na de gedwongen rust
penode - lag er althans niet in weer
spiegeld. En toch hadden de roodwitters 
voortdurend de toon aangegeven; n.b. in 
een tempo, dat hen noopte ook de 
reservekrachten aan te spreken. In deze 
levendige strijd kreeg de Taxandria-ver
dediging met de doelman aan het hoofd 
volop gelegenheid te bewijzen wat men 
waard was. 
Uit de vele spannende spelmomenten 
stippen we hier even aan: de doorbraak 
van midvoor v. d. Meijden, waarvan het 
gevaar nog op het nipperti.e bezworen 
kon worden, voorts een vliegend schot 
van v. d. Plas, dat juist corner getipt 
k�m worden, daarnaast een half dozijn 
mterst gevaarlijke corners, en tenslotte 
een doelpunt dat door de scheidsrechter 
werd afgekeurd. 
Na de rust bleken de bordjes voor een 
groot deel van de tijd verhangen. Voor
al toen Taxandria uit een misverstand 
in de achterhoede der thuisclub een ge
lukkig eerste doelpunt had weten te 
scoren, was de vorm van Boxtel hope
loos .zoek. En ware het niet, dat het ge
l
l!

k m deze ogenblikken ook Boxtel 
diende, de voorspron_g zou gewis ver
groot zijn geworden. Nu kon het over 
alle linies superieure Taxandria het niet 
verder brengen dan deze weinig overtui
gende 1-0 voorsprong. Een kwartier 
voor het einde waren de Boxtel-gelede
ren eindelijk weer in de juiste slagorde 
opgesteld en v_an toen af kwam het 
Taxandria-doel dan ook weer gevaarlijk 
onder hoge druk te staan. Maar wat 
men oo!< probeerde, de thuiscl_ub bleek 
geen geluk beschoren te zijn. Een schot 
van v. d. Plas uit een vrije trap beukte 
de .\at, terwijl van de voet van v. d.
t-:1e11den het leer eenmaal tegen de kr11i
smg van paal en lat vloog. De doelpunten 
bleven echter uit. Onder grote spanning 
verstreken toen de laatste minuten. Het 
moet déze spanning zijn geweest, die de 
doelman van Taxandria er toen toe 
bracht even uit de band te springen en 
deze zo uiterst sportief gespeelde wed
strijd te ontsieren met 'n overtreding, die 
de correct leidende scheidsrechter be
strafte met verwijzing naar de kleedka
mer. Enkele ogenblikken later klonk het 
eindsignaal en had de gelukkigste ploeg 
gewonnen in een wedstrijd die ongetwij
feld velen een waarachtig sportgenoegen 
had verschaft. 
Terwijl de reserves aan hun reeds veel te 
lange rustperiode nog een week zagen 

Inlichtingen ter· Gemeente==Secretarie. 

toegevoegd, konden het derde en het 
vierde elftal j.l. Zondag eindelijk weer 
aan de afwerking van de competitie gaan 
denken. Het derde elftal ging op bezoek 
bij DVG 2 in Liempde en behaalde een 
kleine maar verdienstelijke 1-0 zege. 
Het vierde elftal slaagde er in op 
vreemde grond Tico 2 met 2-' 1 klop te 
geven. 

Programma voor a.s. Zondag: 

St. Michiels Gestel !-Boxtel 1 
Boxtel 2-Vlijmense Boys 2 
Boskant-Boxtel 3 
Boskant 2-Boxtel 4 

2.30 uur 
12 uur 
2 uur 

12 uur 
Insiders kunnen uit bovenstaand pro
gramma wel concluderen, dat het voor 
geen der elftallen a.s. Zondag een sine
cure zal zijn om de volle winst te boe
ken. Terwijl het eerste elftal een gelijk
waardige tegenstander ontmoet, zullen 
de overige elftallen de strijd aan moeten 
binden tegen zeer onberekenbare ploe
gen. Aan voorspellingen zullen we ons 
dan ook maar niet wagen. 

R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 
O.J.C. t - O.D.C. 1 0- 3. 
Op deze Carnavalszondag togen de 
ODC-ers naar Rosmalen en behaalden 
daar in een matige wedstrijd een 3-0 
overwinning. Het schijnt voor de ODC
ers traditie te worden om in de uitwed
strijden de beste resultaten te bereiken, 
want tot nu toe werd in deze competitie 
nog geen enkele uitwedstrijd verloren. In 
deze ontmoeting vertoonden de ODC
ers niet die spirit, welke wij zagen tegen 
OSS. Voor een groot gedeelte was dit 
wel te wijten aan hun tegenstanders, die 
hun hiervoor niet de nodige inspiratie 
konden geven. 
Voor de rust was het een op en neer 
gaande strijd, waarbij door de ODC-ers 
vele kansen onbenut bleven. Het was 
Schalks die na ongeveer een half uur 
spelen de bal van rechts toegespeeld 
kreeg en hieruit een ouderwetse "poeier" 
loste, welke onhoudbaar in het doel gier
de O.:_ 1. Zonder enig succes probeerde 
OJC om deze achterstand in te lopen. 
De ODC-verdediging gaf hen geen en
kele kans. 
Na de rust was er niet veel meer te be
leven: een overwegend sterker ODC, dat 
de score niet kon verhogen, en een OJC 
dat het de ODC-verdediging niet moei
liik kon maken. Inmiddels was J. Peijnen
burg wegens bessure vervangen door A. 
Peijnenburg. Schepers ging nu in de 

halflinie spelen en hij deed dit op su
blieme wijze. Mede doordat de halflinie 
op volle toeren draaide, was het voor de 
OJC-voorhoede, welke toch al het minst 
sterke deel van deze ploeg is, haast om 
hopeloos van te worden. Het laatste 
kwartier bracht nog een opleving. Eerst 
was het de goed spelende Schalks die 
met een magnifieke kopstoot de stand 
op 2-0 bracht en daarna smaakte inval
ler Peijnenburg het genoegen om met 
een hard schot de score op 3-0 te 
brengen. 

Het tweede elftal speelde Zondag j.l. 
tegen koploper GVV uit Geldermalsen 
en wist daar een 2-2 gelijke �tand uit 
het vuur te slepen. De snelle Van Mun
ster gaf na 20 min. spelen ODC de lei
ding en hierbij bleef het tot aan de rust. 
Na de rust stelden de GVV-ers alles in 
het werk om de gelijkmaker te forceren, 
maar het was wederom Van Munster, 
die uit een snelle aanval het tweede 
doelpunt voor de ODC-ers liet noteren. 
Tot ieders verbazing wees de arbiter dit 
doelpunt voor een vermeende achterbal 
af. Uit een penalty wisten de GVV-ers 
gelijk te maken en gebruik makend van 
de inzinking der ODC-ers was even 
daarna de stand 2-1 in hun voordeel. 
Hard werd er gevochten voor een doel
punt en tien minuten voor het einde 
sloeg Van Munster een bres in de GVV
verdediging 2-2. Even later kanjerde 
Voets nog eens tegen de deklat en Van 
Munster was wederom de GVV-verde
diging te vlug af, maar zijn schot glipte 
net naast de staander. Toen keeper 
Hoen_derdaal op waarlijk schitterende 
wijze een hard schot uit de bovenhoek 
plukte, stelde ieder zich tevree met een 
gelijke stand. Hierin kwam dan ook geen 
verandering meer en het bleef 2-2. De 
reserves blijven dus nog in de running. 

Voor a.s. Zondag is vastgesteld: 
Bladella-O.D.C. 

O.D.C.-Junloren.

Zaterdag:
3 uur: 
3 uur: 
4 uur: 

Zondag: 

12 uur: 
1 uur: 
1 uur: 
1 uur: 

0.].C. 9-O.D.C. 12 
o.s.c. 4-O.D.C. 10 
O.S.C. 5-O.D.C. 11 

O.D.C. 7-B.V.V. 9
Wilhelmina 10-O.D.C. 8
O.S.S. 7-O.D.C. 6 
O.Jè. 5-O.D.C. 5

Nationale kampioenschappen 

Handboogschieten 
dit jaar In Boxtel 

Het is ons een gtoot genoegen 
te kunnen berichten, dat het be
stuur van de Nederlandse Bond 
van Handboogschutterijen heeft 
besloten de wedstrijden om het
landelijke kampioenschap (zowel 
het individuele als het teamkam
pioenscrap) dit jaar in Boxtel te 
doen plaats hebben. De Boxtelse 
Handboogschutterij l'Union zal in 
samenwerking met Boxtel Vooruit 
de organisatie van deze wedstrij
den - welke op Zondag 6 Juli op 
de Markt zullen worden gehou
den - op zich nemen. Wij zijn 
benieuwd of onze plaatsgenoot en 
ex-nationale kampioen, H. de Ko
ning, er dit jaar op eigen grond in 
zal slagen de titel te heroveren. 
En we zijn er even benieuwd naar 
of het team van l'Union het nu 
ook eens tot de finales zal weten 
te brengen. 

TAFEL TENNIS. 

Er resten Advance nog 2 wedstrijden in 
de competitie 1951-1952, welke com
petitie achteraf de strijd tegen het degra
datiespook is gebleken. Advance zou 
beide wedstrijden moeten winnen om 
aanspraak te kunnen maken op hand
having van de huidige positie. Of men 
hierin zal slagen? De Boxtelse tafelten
nissers kunnen a.s. Zondag in de uit
wedstrijd tegen Limburgia bewijzen, dat 
degradatie voor hen een onverdiend 
resultaat van de lopende competitie zou
zijn .. . . .  . 

Zondagsdienst der Artsen 

uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 2 MAART 

Dokter G. C. Wentholt 

Stationstraat 85 Telefoon 378 

Denksport 
HORIZONT AAL: 1. provincie. 9. geur. 10. anders gezegd. 12. Afwe
zigheid. 14. paradijs. 16. verharde huid. 18. gevangenis. 19. costuum. 
21. dochter van Laban, 22. zangnoot. 23. schildersgerei. 25. voorzetsel
26. trots. 27. durf. 28. waterpeil. 29. meetkundig lichaam. 31. voormalige
Duitse politiegroep. 33. rekenkundige opgave. 35. plezier. 36. slag. 37. 
loopfiets. 39. statiekleding. 40 landbouwer. 43. in het midden. 45. mu
ziektempel. 47. bereide dunne dierenhuid.
VERTICAAL: 1. gewichtje. 2. dief. 3. voorteken. 4. zot. 5. vochtig. 6.
gesleten plek in linnengoed. 7. vrucht vàn de eik. 8. voorzetsel. 9. roof
vogel. 11. duivel. 13. dierenverblijf. 15. pot om vuur te smoren. 17. 
teugel. 19. kleinood. 20. woestijn\Chip. 23. teer. 24. doortochtgeld. 28. 
provincie in N. 0. India. 30. kostbaar metaal. 32. houtschilfer. 34. 
plantenfamilie. 36. aanzetten. 38. hoogadelijke Franse titel. 39. echt
genoot. 41. punt van een dak. 42. masker. 44. selderij. 46. deel v. d. 
Bijbel. 

Oplossing vorige puzzle. 
HORIZONTAAL: 2. Pistool. 9. El. 11. Kleef, 12. Lt. 13. Kar. 15. Air. 
16. Hor. 17. Kaas. 19. Clou. 20. Eg. 21. Lotto. 24. Pi. 25. Vos. 26. Tuk.
28.Ver. 29. Vak. 31. Ede. 33. Den. 35. -Ah. 37. Ieder. 39. Po. 40. Bang.
42. Trip. 44. Als. 45. Lok. 47. Mep. 48. A.M.. 49. Morel. 51, R�.
52. Kornuit.
VERTICAAL: 1. Wekker. 3. Ik. 4. Sla. 5. Teint. 6. Oer. 7. Of.
8. Struik. 10. Laag. 12. Loop. 14. Ra. 16. H.L. 18. Slordig. 19. Couvert.
22. Os. 23. T.T. 25. Vee. 27. Kan. 30. Kabaal. 32. Ee. 33. De. 34. Kop
pel. 36. Halm. 38. Doorn. 39. Pier .. 41. N.S. 43. R.M. 45. Lor. 46. Keu. 
49. M.O. 50. Li.

Avonture11 van BIM en BAM

211/ 

WIE NIET STERK IS 
MOET SLIM ZIJN. 

Als Bim en Bam op zekere dag een wan
deling aan het maken zijn, duikt er 
plotseling een verschrikkelijk gote slang 
uit het gras op. De slang schijnt geen 
al te beste bedoelingen met Bim en Bam 

te hebben, want zij spert haar bek zo 
wijd open als ze kan om hen op te 
slokken. Bim en Bam zetten het op een 
lopen, dat begrijp ie, maar ook de slang 
is snel en zodoende gaat het er voor Bim 
en Bam al heel gauw benauwd uit zien. 
Opeens krijgen ze een schitterend idee. 
Bam grijpt de staart van de slang en 

juist op het moment, dat deze naar de 
twee broertjes wil bijten, steekt Bim die 
staart tussen de kaken van de slang. Nu 
begint de gulzige slang zich zelf op te
slokken. Zij wordt alsmaar kleiner en
tenslotte weet ze zelf niet meer wat ze 
eigenlijk doet. Bim en Bam sluipen dan
stilletjes weg. Ze zijn weer veilig! 

r 



Veevoedertoewijzingen 
VOOR DE MAANDEN MAART 

EN APRIL 1952. 
Ïn de voedernonnen .voor varkens zijn 
geen wijzigingen aangebracht. De voe
dertoewijzing voor Maart en April t.b.v. 
herkauwers is de laatste toewijzing voor 
het lopende voederiaar; derhalve worden 
vóór September 1952 geen rundveevoe
dertoewijzingen meer uitgegeven. 
Gedurende het tijdvak Maart t.e.m. 
Augustus 1952 wordt voor volwassen 
kippen voeder toegewezen op basis van 
het bedrijfsmaximum, indien het aantal 
kippen bij de registratie per 2 Decem
ber 1951 gelijk is aan, dan wel meer be
draagt dan 80 % van het bedrijfsmaxi
mum. Bedraagt het aantal kippen per 2 
December 1951 minder dan 21 stuks, dan 
worden geen pluimvoedertoewijzingen 
verstrekt. Voor het overige worden t.b.v. 
volwassen kippen voedertoewijzingen 
verstrekt op basis van het per 2 Decem
ber 1951 aanwezige aantal kippen. In 
de nonnen zijn geen wijzigingen aange
bracht, terwijl de voedertoewijzingen per 
2 maanden worden uitgegeven. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

lste Zondag van de Vasten.
2 Maart 1952. 

- • 

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. mndst. voor Hen
drina van de Loo-v. Oorschot; kwart 
voor 8 gel. mndst. voor Riekie v. Schijn
del; z.a. gel. H. Mis voor Johannes Ma:n
dos_; H .Hartaltaar gel. H. Mis voor Con
stant v .d. Broek v.w. vrouw en kinde
ren: H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Cor
nelis v. Rumund; om 9 uur gel. H. Mis 
voor Petrus Martinus Voets v.w. vrouw 
en kind; om half 11 Hoogmis voor het
geestelijk en tijdelijk welzijn der pa
rochie. 
Na de Hoogmis wordt de H. Bloeddoek 
ter verering uitgesteld in de Bloedkapel. 
De propagandisten van de Maria-Con
gregatie worden verzocht het blaadje 
,,Ave Maria" af te halen in de sacristie. 
Vandaag is de eerste schaal voor de Dio
cesane KA. en de liefdewerken, welke 
collecte door <;>nzç Bisschop ten zeerste 
wordt aanbevolen. De 2e schaal voor de 
bizondere noden van het Nederlands 
Episcopaat. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn 
quatertemperdagen, geboden vasten en 
onthoudingsdagen, waarop de volwasse
nen behoren te vasten en eenieder ver
boden is vlees of jus uit vlees te ge
bruiken. 
Kathechismusonderricht voor de Plech 
tige H. Communie: Maandag en Woens
dag om half 9 voor de jongens. Dinsdag 
en Donderdag om half 9 voor de 
meisjes. 
Hedenavond om 7 uur Lof met lijdens
meditatie, gehouden door de ZeerEerw 
Pater Hensen, Overste van de Procur� 
der Witte Paters. 
Maandagavond om half 8 Maria Con
gregatie. 
Woensdagavond om 8 uur Godsdienst
cursus voor 18-jarigen. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje, waarna gelegenheid om te 
biechten. 
Vrijdagavond om 7 uur Lof v.w. de 
Eerste Vrijdag. 
Vrijdag Ie 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 het H. Hart. 
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. 
De leden van de H. Familie worden er 
op gewezen dat het iedere tweede en
vierde Vrijdag van de maand H. Familie 
is. Voor de goede gang van zaken zullen 
voortaan de plaatsen in het priesterkoor 
worden ingenomen. 
Voorts zij medegedeeld, dat z.g. ,,papie
ren" leden onmiddellijk geroyeerd zul
len worden, als ze drie achtereenvolge�
de keren zonder verwittiging afwezig 
zijn. Dus leden van de H. Familie doet 
Uw best! 
MAANDAG: kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Wilhelmus Traa; z.a. gel. H. Mis 
voor Hendrina v. d. Loo-v. Oorschot; 
half 8 gel. H. Mis voor Martinus Gies
bers; half 9 gez. jrgt. voor Adriana van 
Haeren-Paymans. Hedenavond om half 8 
Mariacongregatie. 
DINSDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Adriapus v. Lieshout; z. a. gel. H. 
Mis voor Cornelis v. Rumond v.w. R.K 
Boerenbond; half 8 gel. jrgt. voor Wil
helmus v. d. Pasch; half 9 gez. mndst. 

. voor Johanna Maria y_. Boxtel; z.a. gel. 
H. Mis voor Hendrica v. d. Ven-v. d.
Ven. 
WOENSDAG: Quatertemperdag, gebo
den vasten- en onthoudingsdag, kwart 
voor 7 gez. mndst. voor Hendricus v. d. 
Meerendonk; z. a. gel. mndst. voor An
tonetta Schuunnans; half 8 gel. jrgt. voor 
Hendriq v. d. Pasch-de Bresser; half 9 
gez. mnc:lst. voor Hendrica v. d. Ven
v. d. Ven. Hede_navond om 8 uur Gods

•dienstcursus voor 18-jarigen. 
DONDERDAG: kwart voor 7 gef. gez. 
irgt. voor Catharina v. Breekel; z. a. ·gel. 
irgt. voor Hendricus v. Kuringen en 
Hendrica v. Kasteren; ·half 8 gel. jrgt. 
voor Martina v. d. Pasch; half 9 gez. 
mndst. voor Embertus Crols; z.a. gel. H. 
Mis voor Jacques v. Vlerken. Heden
avond om 7 uur Lof met rozenhoedje, 
waarna gelegenheid om te biechten tot 
8 uur v. w. de Eerste Vrijdag. 
VRIJDAG: Eerste Vrijdag van de maand 
quatertemperdag, geboden vasten- en 
onthoudingsdag, kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Maria v. d. Meiiden; z. a. gel. 
mndst. voor Jacobus de Pijper; half 8 
gel. H. Mis t. e. ','._an het H. Hart, waar
onder alg. H. Communie voor de leden 

van de Bond van het H. Hart; half 9 
g�I. mndst. voor Anna Maria v. d. Hey
den-Verhoeven; z.a. gel. H. Mis voor 
Francina v. d. Laar-v. Liempd. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje v. w. de Eerste Vrijdag. 
ZATERDAG: Priesterzaterdag. Quater
temperdag, kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Elisabeth v. d. Meyden; z. a. gel. 
mndst. voor Wilhelmus v. d. Meijden; 
half 8 gel. H. Mis voor Hendrica v. 
Laarhoven; half 9 gez. mndst. voor Jo
hanna v. Ero; z. a. gel. mndst. voor Jo
hanna Maria v. Boxtel. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
lste Zondaf,? van d_e Vasten. 
2 Maart 1952. 

Vandaag gaat de eerste schaal voor de 
Diocesane Katholieke Actie en de Dio
cesane Sociaal-Charitatieve Werken. 
De tweeêle schaal is voor de Bijzondere 
Noden. De Hoogmis is vandaag met 
volkszang. 
Vanavond zal om 7 uur de eerste 
PASSIE-OEFENING worden gehouden, 
waarin de meditatie over het H. Lijde• 
zal worden afgewisseld door gebeden en 
gezangen. Dus de parochiebundel mee
brengen. Deze ·,,Passie-oefeningen" zul
len gedurende de vastentijd elke Zondag
avond om 7 uur worden gehouden. 
Vandaag is het de verjaardag van de 
Pauskeuze van Z. H. Paus Pius XII. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn 
quatertemperdagen, geboden vasten- en 
onthoudi�sdagen. 
Woensdagavond is om acht uur bijeen
komst van de prefecten en onderprefec
ten van de H. Familie voor Mannen in 
de Ark. ()es avonds is het om half 8 Lof 
ter ere van de H. Jozef. 
Donderdag - des middags is het om 3 
uur H. Familie voor Moeders en ge
huwde Vrouwen. Vanwege de eerste 
Vrijdag is het gelegenheid om te biech
ten, des morgens onder de H.H. Dien
sten en des avonds van 6 tot 7 uur. 
Vrijdag - Eerste Vrijdag. Des morgens 
om kwart voor 7 is het pl. gez. • H. Mis 
voor de leden van de broedërschap van 
het H. Hart. Des middags is het om 
half 4 Lof voor de schoolkinderen. Des 
avonds is het om half 8 Lof met oefe
ning van eerherstel. 
Zaterdag - is het Priesterzaterdag. 
Op Zon- en Feestdagen wordt er voor 
en na de H.H. Diensten aan de kerk
deur gecollecteerd voor de H. Hart
Stichting. Wij bevelen deze collecte nog 
eens van harte aan in de milddadigheid 
der gelovigen. 
Deze week is het pastoorsomgang voor 
eieren. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voor 
een overleden vader; 7 uur 1. d. voor een 
overleden moeder; 8 uur 1. d. tot bijzon
dere intentie; kwart over 9 1. d. voor 
overleden vader; half 11 Hoogmis voor 
Wilhelmus v. Eijndhoven-Kruijssen v.w. 
de buurt. 
In de Wijk-Kapel "De Burcht"; kwart 
over 7 1. d. voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn van de parochianen; half 9 
1. d. ter ere van de H. Maagd tot be
houd van de jeugd; kwart voor to 1. d. 
voor Johanna Swinkels-Nouwens v. w. 
de buurt. 
MAANDAG: 7 uur gef. gez. jrgt. voor 
Thomas v. Alphen en Johanna Schellen 
z.e.; ·kwart voor 8 1. j. voor Jan Johan
nes v. Eijndhoven; zijaltaar 1. d. voor
Petrus Voets en Francyna Karssemakers 
z.e.; half 9 1. d. voor Maria Sars van
Eijndhoven. 
DINSDAG: 7 uur 1. d. voor Johanna 
Maria van Zeeland-Boeren; kwart voor 
8 1. d. voor Theodora v. d. Plas-Clemens; 
zijaltaar 1. d. tot bijzondere intentie; 
half 9 gez. d. voor Marinus v. d. 
Breugel . 
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor Wamer 
Jan Heintjes; kwart voor 8 gef. 1. j. voor 
Wilhelmus Lemaire en Gertruda Bak
kers z.e.; half 9 gez. jrg_t. voor Henricus 
Bekkers; half 8 Wijk-Kapel gef. 1 .jrgt. 
voor Petrus Lambrechts. 
DONDERDAG: 7 uur gef. 1. j. voor 
Laurentius van Lieshout; kwart voor 8
1. d. voor Anna Verhagen-Kusters; zij
altaar 1. d. voor Petronella v. Oers; half 
9 1. j. voor Jan van Erp, 
VRIJDAG:. kwart voor 7 pl. gez. d. voor 
de levende leden van de Broederschap 
van het H. Hart; zijaltaar 1. i. voor Jo
hanna van Schijndel-Zwanenburg, kwart 
voor 8 1. d. voor de overleden familie 
van Boxtel; zijaltaar 1. d. voor Jan 
Baaijens; half 9 1. j. voor Henrica v. 
Erp-Schoon es. 
ZATERDAG: 7 uur 1. d. uit dankbaar
heid t.e. van 0. L. Vrouw van Altijdd. 
Bijstand; kwart voor 8 1. j. voor Wouthe
rus v. Weert-Karssemakers; ziialtaar 1. 
d. voor Adrianus van Erp; half 9 1. d. 
voor Wilhelmus v. Eijndhoven-Kruijssen.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
lste Zonda2 van de Vasten. 
2 Maart 1952. 

Na de middag om HALF VIER Lof 
waaronder de meditatie over het lijden 
zal gehouden worden. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; to uur jrgt. voor Pe
trus Schellekens en Hendrina de hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
Schellekens. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
Schellekens. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Jan Cor
nelis Schellekens. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Wil
helmina Schellekens. 
VRIJDAG: eerste Vrijdag, half 8 jrgt. 
voor Engelbertus v. d. Linden en Hen
drina de hsvr. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Laurens 
Timmermins en Elisabeth de hsvr. 

Deze week zullen geschieden: 
Donderdag H. Mis voor Cornelis Rur
mund te Boxtel overleden. Vrijdag mndst. 
voor Elisabeth Verhagen. Zaterdag 
mndst. voor Albertus v. d. Linden. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
lste Zondag van de Vasten. 
2 Maart 1952. 

Verjaardag van Z. H. de Paus (1876 en 
van Zijn pauskeuze (1939). 
Om 7 uur de H. Mis voor Gijsbertus 
van Beers; om half 9 de H. Mis voor 
Wilhelmina Janssen; om to uur de 
Hoogmis voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie. 
De OPEN SCHAAL is v_andaag voor de 
KA. en de Liefdewerken in het bisdom. 
Onze bisschop vertrouwt, dat ook uw 
edelmoedige bijdragen in deze collecte 
Zijn Hoogw. Excellentie in staat zal 
kunnen stellen, zowel de diocesane Ka
tholieke Actie als het diocesaan Sociaal
charitatief Centrum krachtig te helpen, 
opdat deze doeltreffend onze liefdewer
ken steunen overeenkomstiC1 de noden 
en de eisen van deze moeilijke tijden. 
De tweede scbaal is van de Bijzondere 
Noden. 
Om half 3 Lof met Te Deum vanwege 
de 13e verjaardag van de pauskeuze van 
Z. H. Paus Pius XII. 
MAANDAG: gebode� vastendag, om 
kwart vóór 8 het jrgt. voor Wilhelmus 
van Roosmalen en Johanna Hoefnagels 
de hsvr. 
DINSDAG: geboden vastendag, om 
kwart vóór 8 H. Mis uit dankbaarheid. 
WOENSDAG: quatertemperdag, gebo
den vasten- en onthoudingsdag, om 
kwart over ï jrgt. voor Cornelia van 
Kas teren- Boons; om kwart voor 8 
111ndst. voor Johanna Renders-van - de 
Moosdijk. 
DONDERDAG: geboden vastendag, om 
kwart over 7 H. Mis voor Bertha van 
der Schoot-Spijkerboer; om kwart voor 
8 H. Mis voor Johannes Strik, Berdina 
Smits de hsvr. en Johan de zoon. 
VRIJDAG: quatertemperdag, geboden 
vasten- en onthoudin_gsdag: om half 8 
de plechtig gez. H. Mis ter ere van het 
H. Hart vanwege de Eerste Vrijdag: als
pl. gef. gez. jrgt. voor Marinus Veroude. 
ZATERDAG: quatertemperdag, geboden 
vasten- en onthoudingsdag, om kwart 
over 7 H. Mis tot bijzondere intentie 
(M)_.; om kwart voor 8 H. Mis voor 
Maria de Punder-Huige. 

_Çelegenheid tot biechten: 
Dagelijks vóór • de H. Missën en Zater
dagmiddags van 6 tot 7 uur. 
Katechismuslessen deze week op school: 
Klas A: les 37 en 38. 
Klas B: les 37 en 38. 
Klas C: de vragen 287 en 288. 

Eieromga�: 
De jaarlijkse eieromgang is deze week in 
de buurtschappen Vorst en Breedeheide. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING
TE LIEMPDE. 

tste Zondag van de Vasten. 
2 Maart 1952. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. m. voor Hendr. v. 
Gestel als overl. lid van de Retraitepen
ning; to uur z. j. voor Wilhelmina Bern. 
Quinten; 3 uur Lof, daarna Meisjes
Congregatie. 
In a!fe H. Missen de 1e schaal voor de 
K. A. en de liefdewerken in ons bisdom; 
deze collecte bijzonder aanbevolen door 
Z. H. Exc .. 
MAANDAG: 7 uur z. j. voor Thomas 
v .Esch; half 8 z. j. voor Mart. v. d. Ven; 
8 uur 1. j. voor Lamberdina v. d. Staak. 
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Jan v. d. 
Berk; half 8 z. j. voor Anna Mart. v. d. 

OP HANDELSKANTOOR ALHIER 
IS PLAATS VOOR AANKOMEND 

Ven; 8 uur 1. j. voor Gerardina Tinne
broek. 
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Maria 
Jan v. d. Berk; half 8 z. j. voor Willem 
Bekkers; 8 uur 1. j. voor Adr. de Beer. 
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Maria 
v. d. Velden; half 8 z. j. voor Ant. v.
Giersbergen; 8 uur 1. j. voor Adr. de 
Beer.
VRIJDAG: te Vrijdag der maand: half
7 1. j. voor Adriana de Beer; 7 uur 1. j. 
voor Hendr. Klompen en Maria de 
hsvr.; half 8 z. mndst-. voor de overleden 
familie v. Boeckel v. Rumpt; deze H. Mis 
met uitstelling enz. 
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Maria
Ant. v. Giersbergen; half 8 z. j. voor Jos
Thomassen, Maria en Johanna hsv�.; 8 
uur I. j. voor Corn. Putmans en Fran
cisca de hsvr. 
ZONDAG: half 7 1. j. voor Ger. Spik
mans; 8 uur 1. m. tot welzijn der par.; 
10 uur z. j. voor de Heer Mart. v. d. 
Broek. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Theo v. Hal, 
Adr. v. Hastenberg en Cor Saris v.w. 
Velder en Vrelikhoven. Dinsdag: 7 uur 
1. 111. voor Jos v. d. Velden v. w. de kin
deren. Woensdag 7 uur 1. m. voor Ar
nolda Frans Kreyveld v.w. de kinderen. 
Donderdag 7 uur 1. m. voor Hendr. v. 
Gestel als overl. weldoener der armen. 
Vrijdag 7 uur I. m. voor Hub. v. Aarle 
v.w. de kinderen. Zaterdag 7 uur 1. m. 
voor Andries Arts v.w. de familie. Zon
dag I. m. voor Anna Mart. v. d. Ven 
v. w. de kinderen.
Donderdag omgang om eieren in Dorp,
Vlassprei en Klein-hoekje. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het
de quatertemperdagen, geboden vasten
en onthoudingsdagen. 
Gedoopt: Maria Petronella Elisabeth
dochter van Christ. v. Gerven-Spikmans. 

PAR. H. WILUBRORPUS, ESCH. 
lste Zondag van de Vasten. 
2 Maart 1952. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en to uur 
Hoogmis voor de parochie. Onder de 
H. Mis van half 9 Lijdensmeditatie.
Tweede schaalcollecte voor de diocesane 
Katholieke Actie en de Diocesane Lief
dewerken. Na de middag om 3 uur Lof 
met rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Vandaag is het de verjaardag der Paus
keuze; • de gelovigen worden verzocht 
veel voor Z. H. te bidden.
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het
quatertemperdagen, geboden vasten- en 
qnt:_houdingsdagen. 
Woensdagavond om half 8 Lof met ge
lied tot de H. Joseph v.w. de maand 
Maart. 
Donderdag gelegenheid om te biechten
van 3-4 uur en van 6 uur tot half 8. 
Om half 8 Oefening van het H. Uur.
Vrijdag, eerste Vrjidag der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van Jezus. Om 
half 7 uitstelling van het Allerheiligste 
en Communie uitreiken. Om 7 uur pl. 
Gez. H. Mis met uitstelling, waarna Li
tanie van het H. Hart en Oefening van 
Eerherstel; 's avonds om haJf 8 Oefening 
van de H. Kruisweg. 
Zaterdag Priester-Zaterdag. 
ZONDAG: 7 uur· H. Mis· voor • de
Eerw. Moeder Cortilia; half 9 jrgt. voor 
Henricus van Rulo; 10 uur Hoogmis 
voor de parochie. 
MAANDAG: 7 uur jrgt. voor Maria
van Rulo-v. Dongen; 8 uur mndst. voor

Catharina Vorstenbosch-v. Kuringen. 
DINSDAG: 7 uur jri;:(t. voor Antonia 
Wilhelmina van Rulo; 8 uur jrgt. voor 
Jan Brekelmans. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Johan
nes van Roosmalen; 8 uur jrgt. voor Ma
rinus Maas. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Lau
rentius Brox; 8 uur H. Mis voor de be
kering der zondaars. 
VRIJDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. voor 
Marinus van den Braak; 8 uur jrgt. voor 
Maria Brox. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor de be
kering der zondaars; 8 uur jrgt. voor 
Maria v_;m den Akker-Doleweerd. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers .. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 2 Maart. Eerste Zondag van de 
Vasten. Deze middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn 
quatertemperdagen. Geboden vasten- en 
onthoudingsdagen. 
Donderdag om 8 uur Lof. 
Vrijdag: Eerste Vrijdag van de maand. 
Gedurende de gehele dag uitstelling van 
het H. Sacrament. 's Avonds om 8 uur 
Lof. 
Zaterdag: Priesterzaterdag. om 8 uur 
Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Cor
nelis van den Broek; om half 9 voor 
overleden lede11 der familie Henket; om 
to uur voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn onzer weldoeners. 
DINSDAG: om 7 uur voor Anna Ge
rarda Schapendonk. 
WOENSDAG: om half 8 voor Doctor 
Theodorus Strengers. 
VRIJDAG: om half 8 voor de overleden 
Mevrouw Henket-Windstosser. 

Missie Thuisfront 

MISSIE-THUISFRONT 

Op de uitvaart van Henricus v. Meers
bergen f 7,56 opgehaald voor de Missie 
der Ursulinen. 
Met de Carnavalsdagen bijeen gerom
meld: 
Jan van Antwerpen en Harrie 

de Bie 
Jan Melis met zijn zusje Annie en 

broertje Adrie 
Rici v. Beers 
Leny Mathijssen 
Annie v. d. Meijden 
Annelies v. Geel 

-o-

f 2,70 

f 5,20 
f 1,33 
f 0,89 
f 2,01 
ft,-

,Opgehaald op Vastenavond voor de 
Boxtelse Missienaaikring f 3,93 door 
Pietje en Anne-Mieke v. Oers en Jan 
Gemen. 

-o-

. Opgehaald voor de Boxtelse Missie
naaikring op de uitvaart van Mej. Vo
gels-v. Casteren f 5,75. 

-o-

Wim van Kasteren en Kees van Kessel 
gingen op vastenavond met de rommel
pot rond voor de missie van Pater G. 
Raaymakers. Zij haalden f 1,- op. 

-o-

Op het huwelijksfeest Hoenselaar-v. d. 
Besselaar werd door Ria Hoenselaar en 
Mientje van Oirschot f 10,38 opgehaald 
voor de missie yan Broeder Seraphicus 
v. d. Heuvel.

NOTARIS P. MERTENS De Notarissen P. Mertens 

R.K. Kantoorbediende 
te BOXTEL

zal aldaar in Café v. d. Aker, 
Spoorstraat 19, voor Inzet op 
MAANDAG 3 MAART 1952 
en voor Toewijzing op 
MAANDAG 10 MAART 1952 
telkens nam. 5 uur, voor de 
heer F. J. v. d. Aker, 

TE BOXTEL 
en 

W. J, M. Jacobs
minstens in het bezit van diploma's 
MULO en Typen en goed onderlegd in 
de Ned. Taal. 

Eigenhandig geschreven brieven onder No. 95, Bureau van 
dit blad. 

Gevra-agd: nette Werkster Voor goedkope stalen Iedi
voor één dag of twee halve kanten en spiralen: Meubel
dagen per week. Bevragen: huis "De Beurs", Markt 22. 
Molenstraat 19. 
Verloren: tegenover Hotel 
Riche, waarschijnlijk op Zon· 
dag 17 Februari tussen 11 uur 
en half 3, uit een daar gepar
keerde auto, een bril met 
bruin hoornen montuur in 
bruinrode étui. De eventuele 
vinder wordt verzocht eerlijk 
te zijn en het gevondene terug 
te bezorgen, Molenstraat 19. 
19-jarig meisie vraagt enige
nette werkhuizen, eventueel 
voor halve dagen. Op het
zelfde adres te koop: haard, 
billijke prijs. Te bevragen Mo
gen Molenstraat 19. 
Gevraagd: Net R.K Meisie 
voor dag en nacht, in gezin 
met 4 kinderen. Adres bevra
gen Molenstraat 91. 
Gevraagd: Net Meisje, voor 
halve dagen, goed kunnende 
werken. Adres bevragen Mo
lenstraat 19. 

Te koop: 20 jonge leggende 
kippen en D.KW.-motor, 125 
cc., bouwjaar 1940. Van Salm
straat 46. 

Te koop gevraagd: herenrij
wielen, waarvan een in zeer 
goede staat, met torpedonaaf. 
Deken Spieringsstraat 13. 

Te koop: zwaar dragend 
stamboekvarken N.L., aan tel
ling. Th. Witlox, Nergena to. 

Te koop: 9 jonge kippen, jaar 
1951, aan de leg. Van Horn
straat 16. 

Gevraagd: flinke Werkster 
voor 2 dagen in de week. Be
vragen: Molenstraat 19. 

Financiering Auto's, Motoren 
en Machines, Solexrijwielen, 
Schubert- Frank en Simonisz. 
Prins Hendrikstraat 64, Box
tel, l:elefoon 673. 

Te koop: houten tuinhuis met 
leien gedekt. Te bevragen Biedt zich aan: R.K Meisje, 
Stationstraat 87. voor hele of halve dagen. Be-

vragen: Pastoor Erasstraat 11. 
Te koop: een accordeon, 
4-rijer. J. Dankers, Nergena 8. Te koop: Kinderwagen, prijs 

f 20,�. Brieven onder nr. 73, 
Molenstraat 19. Te koop: 3000 kilo haverstro 

bij W. Berkelmans, Lennis
heuvel 30. Te koop: een vijftien weken 

Kasteren, dragende zeug N. L. bij Jos. 
kalfvaars, Maas, Lennisheuvel. Te koop bij J. van 

Mijlstraat 27, een 
bijna aan telling, 
bedrijf. 

t.b.c.-vrij

Te koop: een zeug, 14 weken 
drachtig bij M. v. Grinsven, 
Roond 14, Boxtel. 

Te koop: een varken, 15 we
ken drachtig, N.L. Jan de Bie, 
Roond. 

Gevraagd zo spoedig moge• 
lijk 

nette R.K. dienstbode 
van goede getuigen voorzien. 
Meerdere hulp aanwezig. 
A. H. B OSCH 

Ortbenseweg 1, 'a,Bosch. 

PUBLIEK VERKOPEN : 
Het huis met tuin te Boxtel, 
Parallelweg N 37, kadaster 
sectie F. nr. 3757 groot 1,49 
aren. Verhuurd voor f 3.45 per 
week. 
Huur voor koper vanaf de 
eerste dag der week volgend 
op de betaling der koopsom 
Lasten voor koper vanaf 1 
Januari 1952. Betalilll! koop
som uiterlijk to Juni 1952. 

NOTARIS P. MERTENS 
TE BOXTEL 

zal aldaar Gemondseweg 5, 

op Dinsdasz 11 Maart 1952, 
voorm. to uur, voor de heer 
K. C. v. Rulo, wegens eindi-
1:(Îlll! van het bedrijf, om con
tant szeld,

PUBLIEK VERKOPEN : 
De gehele landbouwinventaris, 
als: hoge en lasze kar, vierwie-
1.isz rijtuig, vierwielisze wagen 
op luchtbanden, hakselmachi
ne voor hand- en motorkracht, 
botermachine, gierkist, gier
pomp, alle paardetuig voor 
karren en rijtuig, ladders, ploe
gen, eggen, ketels, kisten, 
hachten, cultivator, riemschij
ven, landbouwgereedschappen, 
bieten en voorts: electr. was
machine met wri.nszer, keuken
kast, beelden met stolpen, ledi
kanten, baktrog, tafels, oud 
ijzer en zink, en:z. 
Bezichtiging een uur voor het
begin der verkopi�. • 

C. ES HUIS
BEEDIGD MAKELAAR 

EN TAXATEUR 
LEENHOFLAAN 6 BOXTEL 

ALLF VERZEKERINGEN 
. 

"BRIEVEN ONDER NUM
MER" dienen te worden af
gehaald bij de Administratie 
van Brabants Centrum, 

Molenstraat 19. 

TE HELVOIRT 
zullen te BOXTEL in Hotel 
v. d. Ven, voor TOEWIJZING
op WOENSDAG 5 MAART
1952 nam. 5 uur, voor de 
Erven van Mevr. Wed. v. d. 
Reijdt-v. d. Meulen 

PUBLIEK VERKOPEN 
Het huis met erf te Boxtel, 
Markt 9 11root circa 2.38 aren 
kadaster deel van sectie K nr. 
1689. Ingezet op f 3000, - . 
Verhuurd aan A. Verhaszen 
voor f 4, - per week. 
Huur voor koper vanaf de 
eerste dag der week volaend 
op de betaliDill de.r koopsom. 
Lasten voor koper vanaf 1 
Janu!lri 1952. 
Betaling koopsom uiterlijk 5 
Juni 1952 
Vastentijd - Kaastijd 

In 't Anker 
PRIMA BOERENKAAS 

jonge, belegen en oude volvet 
tegen de laagste prijs. 

Alle soorten JAMS, APPEL
en KEUKENSTROPEN 

Speculaas 75 et. per 500 gr. 
Anijs, Vruchten- en Chocolade

ha2el, Chocoladevlokken, 
zeer 2oedkoop. 

PRIMA HARING 
EN CONSERVEN. 

VLEESWAREN steeds de 
b e s t e kwaliteit tegen de • 

laill!ste prijs 
Schouderham p. 100 gr. 46 et. 
Bacon p. 100 gr. 46 et. 
Snijworst p. 100 2r. 48 et. 
Gelderse Rookworst 

met loodje 38 et. 

C. de Jong-v. Kempen
Végé-Kruidenier 

VAN HORNSTRAAT 12 

Moedercursus 
Woensdag 5 Maart a.s.
begint de nieuwe 

MOEDERCURSUS 

In het Verenigingsgebouw 
Aanvang 's avonds half acht. 

,t 



GEMEENTE BOXTEL 

Vrijblijvend biedt de �meente Boxtel te koop aan tegen de koopsom van ! 6.500, - per woning de op Kalksheuvel in aanbouw zijnde gemeentewoningen. Verkocht zal slechts' worden aan gegadigden, die de woning zelf zullen bewonen en naar het oordeel van het "emeentebestuur van Boxtel aldaar huisvestil1$l' behoeven. - Verzoeken binnen veertien dagen te richten tot burgemeester en wethouders van Boxtel. Bargemeester en Wethouders van Boxtel, Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT, Burgemeester 
J. P. C. v. d. HOUT, Secretaris. Boxtel, 28 Februari 1952. Prima zuiver wollen sokken! 

De Notariasen P. MERTENS te Boxtel 

en J. A. GOVERS te Eindhoven zullen te BOXTEL prov. op DINSDAG 4 MAART 1952 en fin. op DINSDAG 18 MAART 1952 telkens n.m. 5 uur in Hotel VAN VLERKEN te BOXTEL (Markt) ten verzoeke van hun principaal in het 

Assorti kleuren en maten met nylonversterking 
van 4.55 per paar 

OPENBAAR VEILEN EN VERKOPEN: NU 3,75 De voormalige 
ZUIVELFABRIEK 

2 p. van dezelfde kwaliteit 
annex DIRECTEURSWONING TE LIEMPDE De fabriek waarin o.a. stoomketel met stoommachine, on.tijzeringsapparaat en warmwater boiler, is zeer geschikt voor lcleinindustrie_ Fabriek en woning zijn direct vrij te aanvaarden. Normaliter wordt vest411ngsvergunning verleend_ Nadere inlichtingen verstrekken voornoemde Notarissen. 

WEDERVERKOPERS Big-Ben-, Debo- en Masta-T abakspijpen van Pluimvee• en Veegeneesmiddelen 

GEVRAAGD 

op plaatsen waar nitt of 

onvoldoende vertegenwoordigd. 

FA. LIEVE & CO. VLAARDINGEN 

en andere 

Rokersbenodigdheden 
De grootste 

sortering heeft 

Bert v.d. Braak 
Baronlestr, 73 Tel. 450 

Bij Vos uw Kaas 

� 
en Vis gekocht .. 

Het beste adres .:: 
LAK HIELBAND No 19-22 f 5,85 

• is uitgezocht. •• . .Vos STATIONSTR. 44 . .. • _ 
HEIJMANS 

• 
1 TELEFOON 627 

Zij heeft boodschappen gedaan bij De Spar. En zij heeft daarbij gratis een stroom van Spar zegels ge• kregen. En voor Spar zegels krijgt zij guldens terug_ Dus heeft zij verdiend aan deze boodschappen. 
Spaar vooral op koffie Bij elk pakje koffie ( le soort) krijgt U 40 Sparzegels, dus be. spaart U 20 cent, dat is 10010 voordeel. 

Breukelsestraat 63 

Enkele der talrijkeSPA R-voordef en 1100 gram mixed h 100 gram choc haag: l • 18 et100 gram Marie ge • . JO etl pot mayonnafsè • • • • • • 18 et
l pak bloem • • • • • • 85 et
1 Pakje Royài • • • • • • • • 38 et 100 gram v�u_alfty thee 90 et

,5 ria 100 gra:0��:b:�:kjes) 25 etn • • 34 et
* Bij deze artJk 
altt,d 67 S elen samenbesparfng�•;;::el11, dus 8811,et.fa 100 o voordeel.Ook op elk artJ. kei atzonderlt,k ...10010 voordeel.

.... 

DE SPAR 
ZELFSTANDIGE 

KRUIDENIERS 

NU 6,50 

Met Uw pijnlijke ,oefen 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren MARKT15 
Medlscb Gedipl. Yoetverzorgster 

Ook aan huis te ontbieden 

OOK voor Uw B R I L L E N
NAAR VAN VLERKEN 

• Nieuwste automati:Jche slijpwijze. 

• Uw bril in enkele uren gereed.
• Wij hebben een grote keuze in zeer voordelige en toch moderne monturen. 
pa A.v. Vlerken� Boxtel 
Opticitn Tel. 444 Kruisstraat 10 

Ziekenfondsleden extra grote korting op 
monturen en glazen. 

1 ___ Wij hebben een ruime lceuze __ _
RIJWIELEN in verschillende merken en prijzen. 

_ Komt U binnen eens kijlcen naar onze gehele sortering, daar is zeker iets voor U bij. 
Ook over gemakkelijke betalingscondities 
kunt U eens rustig komen praten. 

Pieter v. d. Brandt Baroniestraat 48 

brengen wij een 
fantastische aanbieding 

PRACHTIGE 

SATIJNZIJDE 
in 25 verschillende kleuren. 

90 cm, breed 
per meter 

' T IS WEER 

IN DEN OOIEVAAR

êll.1P.u.rl.8oomm_/: 

De naderende schoonmaak vraagt 

nieuwe ..... VITRAGES OVERGORDIJNSTOFFEN TAFELKLEDEN KARPETTEN VLOERZEILEN COCOSLOPERS GANGLOPERS TRAPLOPERS DEURMATTEN LEDIKANTEN MATRASSEN BEDSTELLEN DEKENS SPREIEN 
SALONS 

HUISKAMERS 

SLAAPKAMERS 

U vindt een royale sortering bij .... 

WONINGINRICHTING 

RECHTERSTRAA T 22-24 

Als het gaat over Zaden of Bloemen Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 
Alleen een GOE D E  reparatie

is het behoud van Uw Uurwerken 

en Uw Sieraden. Vakmanschap! Vertrouwen zijn de belangrijkste factoren Service 
pa A.v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier= Horloger. Tel. 444. Kruisstraat 10 

Eet nu Zult! 

50 et per 500 gram 

R.lappen vanaf f 1,70 per 500 gram

Fa.Jan van LievenoogeriFELLENOORD 2 • TEL. 372 • BOXTEL 
Bureau voor Accountancy 

� 
Belastlngzaken 

E V O S S E N Boekhouding • Bedrijfseconomische • 
Drs. Moonenstraat 17 ? Adviezen 
B E S T _ Telefoon 200 Oorlogsschade 

Kostprijsberekening ZITDAG TE LIEMPDE: elke Woensdag van 10 tot 12.30u. Adres: DorpAtO (Wed.v.d.Pae) 

!:::============= ======= 
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Redactie en Administratie 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 
Advertentieprijs: 10 et. p. kol. m.m. 
Bti contract speciale tarieven. 
Kleine aclvertentiën 7 et. per woord. 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Kanttekeningen bij de gehouden 
Partijraad van de K.V.P. 

Jongstleden Vrijdag en Zaterdag heeft 
de partijraad van de K.V.P. vergaderd. 
De raad heeft het algemeen staatkundig 
progra!J! met algemene stemmen aan
vaard; de raad heeft het overle_g met de 
groep-St.eenberghe en de daaruit voort
komende· overeenstemming eveneens 
aanvaard; de raad heeft enkele algeme
ne beschouwingen gewijd aan het ver
kiezingsprogram en vervolgens uit haar 
midden een commissie aangesteld om het 
hele verk'iezingsprogram met zijn 258 
amendementen te doorworstelen en de
finitief vast te stellen. 
Dit zijn de grote feiten van deze verga
dering, 'ï_aaromtrent wij willen volstaan 
met enkele kanttekeningen, daar alles te 
bespreken in ons blad een onmogelijk
heid is. 
Om onze houding en ons oordeel te be
palen, zijn op deze vergadering vooral 
bel;mgrijk geweest de redevoeringen van 
de voorzitter en van Professor Romme. 
1h onze kanttekening _wilden we vooral 
ingaan op de red_e_ van de voorzitter, de 
heer Andriessen, omdat deze de meest 
gezaghebbende is ten opzichte van de 
!cwestie van. de laatste tijd: de kritiek 
rondom de K.V.P. 
Üp de eer.ste plaats herhalen we uit deze 
rede gaarne de aansporing om niet uit 
sleur op de K.V.P. te stemmen, maar uit 
overtuiging. ,,Dit is een zeer noodzake-· 
lijk pogen", zei hij . .,De kracht van een 
partij immers hangt in belangrijke mate 
af van het antwoord op de vraag in wel
ke. mate de partij met overtuil!;ing door 
haar aanhangers gedragen wordt." Daar
om bepleitte de heer Andriessen de ver
schillende wegen waarlangs de K.V.P. de 
overtuiging wil a;1.nkweken, en omge
keerd de aangekweekte overtuiging wil 
laten doorwerken in het beleid van de 
partij. 
De partij heeft zich n.l. in de laatste 
jaren ingespannen om vorming en scho
ling te geven op poli�iek gebied. Hier
aan zouden wij willen toevoe"en dat ook 
de standsorgani�g.ties machtig veel zou
de-n kunnen doen aan de scholing en 
vorming van hun leden in deze richting. 
De standsorganisaties zijn zeker geen 
imlitieke organisaties en de politiek op 
zichzelf Ïs voor hen zelfs verboden ter
rein. Maar een groot deel, en tegenwoor
dig het overgrote deel van de· politieke 
arbeid ligt op finantieel, economisch en 
sociaal gebied en dit is wel degelijk ter
rein waarop ook de standsorganisaties 
zich bewegen. He·t is terrein waarop 
beide zich evenzeer bewegen, zodat de 
politieke organisatie en de standsorgani
saties elkaar hier zeer sterk kunnen aan
vullen om ons volk meer overtuiging bij 
te brengen en daardoor sterker te ma
ken.- De politici beslissen over finantiël�, 
economische en sociale zaken, de stan
den kunnen dus niet anders dan langs de 
politiek hun finantieel, eco1.10misch en 
soçiaal leven veilig stellen en verbete
ren: kan. en mag dus de stàndsorgani
satie zich niet zelf op politiek terrein be
geven, dan is het toch noodzaak hun 
leden een finantiële, economische en 
sociale vorming te geven, die hen ge
schikt maakt om ook in de politieke 
organisatie met overtuiging hun rol te 
gaan vervullen. 
De K.V.P. wil de aangekweekte overtui
i?ing van haar aanhangers ook toelaten 
binnen haar organisatie ·en dit is ge
schied door de instelling van commissies 
die de teg_enwoordige maatschappelijke 
groeperingen ( = nieuwe naam voor stan
den en delen van stan_den) vertegenwoor
digen. Hierin Zg.g de heer Andriessc:n 
een bewiis da( de partij inderdaad een 
echte volkspartij wil zijn, waarin niet een 
of ander deel of groep van het katho
lieke volksdeel overheerst. Hier zien 
we een duidelijke bevestigin11: van wat 
�ij e.nige tijd geleden in ons blad schre� 
ven: dat het fout is om de naam Katho
lieke Volkspartij op te vatten als een 
partij hoofdzakelijk ván en v66r, wat wij 
noemen, het "gewone" volk. De heer 
Andriessen .bevestigde uitdrukkelijk dat 
de partij _plaats wil bieden voor alle Ka
tholieke -Nederlanders en er derhalve 
geen vrees behoeft te bestaan voor een 
beleid waarbij rechtmatige belangen van 
welke groepering ook . zouden worden 
achtèrgesteld. 
Na een nieuwe bevestiging dat de groep
Steenberghe geen conservatieve koers 
verzocht had en de K.V.P. een derge
lijk verzoek ook nooit zou ingewiUigd 
hebben, besprak de heer Andriessen nog 
breedvoerig de resultaten van het over
leg tµssen de K.V.P, en de groep-Steen
berghe. Zo stelde hij o.a .. uitdrukkelijk 
vast dat het K.V.P.-bestuur niet van 
mening Is dat_ er niet zou kunnen gere
geerd worden zonder de Partij van de 
Arbeid. - Ook prof. Romme stelde dit 
in zijn rede uitdrukkelijk vast. - Of er 
na de v.erkiezin11:en zal geregeerd wor
den met of zonder de P. v. d. A., hangt 
van. de omstandigheden af � hetgeen 
wij eveneens in ons blad verdedigden -
en de beslissing daarover ligt bij de Ka
merfractie.· 
Omtrent de leden voor het in te stellen 
adviescollege, stelde de heer Andriessen 
vast, dat deze representatief moeten zijn 

voor het katholieke volksdeel en dat dit 
niet wil zeggen dat het vertegenwoordi
gers zullen zijn van bepaalde organisa
ties, maar slechts figuren die voor dit 
werk geschikt geacht kunnen worden en 
het _ver:trouwen genieten van het katho
lieke volksdeel. 
Deze opmerking betrof ook de uitbrei
ding van het dagelijks bestuur dat vol
gens voorzitter Andriessen niet meer 
representatief was voor ons volksdeel. 
Wat het practische beleid betreft, gaf de 
heer Andriessen volmondig toe dat tal 
van zaken anders moesten zijn, maar het 
is de vraag - aldus de spreker - of dit 
te wijten is geweest aan de fractie. Dit 
zouden wij ook niet rechtstreeks willen 
beweren, maar- voor ons blijft tocb de 
vrag.g: had de fractie niet meer kwaads 
kunnen voorkomen dan zij gedaan heeft? 
Omtrent de nivelleringsgeest zeide de 
heer Andriessen, dat vlak na de oorlog 
de loon- en salarisverhoudingen scheef 
waren, en dat het werk aan de rechttrek
king daarvan zeker een nivellerende ten
dens te z'ien gaf, en dat dit de verhou
ding nu opnieuw - wij zeggen: daar
door - scheef getrokken heeft."En daarin, 
aldus Andriessen, moet verbetering wor
den ge);iracht. Wij hopen dat dan niet 
alleen zal worden gedacht aan de ar
beidslonen, maar ook aan de salarissen 
der mid�engroepen en aan de inkomens 
van verschillende gro_�pen van zelf
standigen. 
Wat de collectivistische strevingen be
treft, verontschuldigde de heer Andries
sen de gang van zaken voo_ral met er op 
te wijzen, dat wij in een overgangsperio
de leven van een nog te individualistische 
maatschappij ( = de naweeën van de 
oude liberale tijd) naar een organische 
ma;1.tschappij (_ = alles op de juiste plaats 
samenwerkend, als de organen van één 
lichaam) en hij verwachtte hierin ver
betering o.a. door de P.B.O. die ten
minste ·het bedrijfsleven alvast op de 
juiste plaats kan terugbrengen in het 
maatschappelijk lichaam. 
U ziet, er is hier veel goeds 1tezegd dat 
heel wat vertrouwen in de K.V.P. kan 
teruggeven aan ons, kath.olieken. De 
heer Andriessen is een zeer vertrou
wenwekkend man - mogen de leden die 
in de P!!rtij mede de leiding hebben dit 
vertrouwen niet beschamen. T. 

De Kerk in A&ika groeit l 
EERSTE INLANDSE BISSCHOP 
IN BELGISCH CONGO. 
Dat op de missionering van Belgisch 
Congo, door de Witte Paters van Afrika, 
Gods rijkste zegen rust, wordt - meer 
nog dan door de grootscheepse bekering 
van de inlandse bevolkipg - bewezen 
door de succesvolle vorming van het 
nog steeds toenemende aantal inlandse 
geestelijken. En als Rome deze vooruit
gang bij tijd en wijle nog bevestigt door 
de benoeming van een inlandse priester 
tot bisschop, dan is dat voor de Witte 
Paters een uitzonderlijke eer en de 
schoonste bekroning van hun a.Postolaat 
in Afrika. 
Zo betekent de dezer dagen afgekon
digde benoeming van de inlandse pries
ter Aloysio Bigirumwami uit Rwanda tot 
Apostolisch Vicaris van Nyundo met de 
titel van bisschop van Garriana zelfs een 
mijlpaal voor de missionering van Bel
gisch Congo. Het is daar n.l. nog niet 
voorgekomen, dat iemand van de inland
se cJerus zulk èen hoge uitverkiezing te 
beurt viel. 
Door de benoeming van deze eerste in
landse bisschop • in Belgisch Congo is het 
de Witte Paters mogelijk geworden 
wederom een missiegebied af te staan 
aan de door hen zelf gevormde inlandse 
geestelijkheid. Aan deze is nu in totaal 
reeds de zorg voor drie missiegebieden 
toevertrouwd. Men ziet: de Kerk in Af-

. rika groeit! 

H. Bloedprocessie
Üp 8 Juni zal weer met luister de H. 
Bloedprocessie worden gehoud�n in 
Boxtel. 
Grootse plannen zijn reeds voorbereid. 
Het Werk-comité van de H. Bloed
Processie begint weer met haar arbeid. 
Nijvere handen zullen weer dé-prachtige 
schat van costumes gaan uitbreiden, 
stofferen en passen. 
Wanneer U binnenkort dan ook een 
uitnodiging ontvangt om mee te doen 
of te komen passen, dan vragen wij U 
aflervrienddlijkst om aa.n .dit verzoek 
gehoor te geven. . 
U weet het is een geweldig werk, zodat 
de voorb�reidingen bijtijds moeten wor
den begonnen. 
In de komende weken zult U nog wel 
meer horen over de grootse plannen die 
op stapel staan. . 
De H. Bloedprocessie is een "bezit" van 
de Boxtelse gemeenschap en alle inwo
ners van Boxtel zijn hierbij betrokken. 
Beschouw het als een eer, als U wordt 
uitgenodigd om mee te doen in deze 
prachtige geloofsmanifestatie en geef 
onmiddellijk gehoor aan de oproep. 

Plaatselijk Nieuws 
INBRAAK 
EN POGING TOT INBRAAK. 

Een vluchtige blik in de kranten levert 
ons dagelijks het bewijs, dat de crimina
liteit in ons land groeiende is en zelfs 
ontstellende vormen gaat aannemen. 
Iedere plaats schijnt daarvan op gezette 
tijden de onaangename weerslag van te 
moeten krijgen, zij het niet in de vorm 
van vechtpartijen of roofovervallen, dan 
toch wel in de vorm van inbraken. Box
tel en omgeving heeft haar beurt ook 
gekregen, al is het gelukkig nog geen 
"grote" beurt. Moest men enkele weken 
geleden reeds een ongezonde activiteit 
van de "zwijntjesjagers" aan den lijve on
dervinden, vorige week kreeg men te 
maken met een of meerdere individuën, 
die het op bouwvakgereedschappen be
grepen hadden. In-de nacht van Vrijdag 
op Zaterdag werd n.l. in De Oude Tol 
bij de Halsche Harrier ingebroken, waar
bij nagenoel!; alle gereedschappen ont
vreemd werden van de arbeiders, die 
daar voo.r Aannemersbedrijf v. d. Laar 
uit Boxtel aan een verbouwing bezig 
waren. De totale waarde van de gestolen 
gereedschappen wordt ger�amd op 
f 250,-. De politie stelt een onder-
zoek in. 
Merkwaardigerwijze werd een dag later 
een poging tot inbraak geconstateerd 
door de aannemersfirma, die momenteel 
op de Eindhovenseweg bezig is met het 
bouwen van een woning voor de heer 
v. d. Sloot. Ook hier had men gepro
beerd zich toegang te verschaffen tot de
bewaarplaats. van de gereedschappen der
arbeiders. Vernieling van erikele ruiten
was hier echter niet voldoende om de
gewenste slag te kunnen slaan, zodat het
in dit geval gelukkig bij een poging tot
diefstal bleef.
Wel deelde men ons, namens de betref
fende aannemer nog mede, dat een week 
tevoren in Engelen een zelfde pogin� 
was ondernomen, maar toen met succes, 
want alle gereedschappen waren in één 
nacht van eigenaar verwisseld gewor-
den ... . .  . 

INSTRUMENTAAL CONCERT 
BOXTELS HARMONIE. 
Donderdag 13 Maart a.s. zal door Box
tels Harmonie in De Ark een groot in
strumentaal concert worden gegeven, 
onder leiding van de heer Molenschot 
uit Tilburg. 
Boxtels Harmonie heeft een uitstekend 
programma samengesteld, dat de mu
ziekliefhebbers een genotvolle avond be-
looft. 
Voor de pauze worden werken uitge
voerd van Mendelssohn, Sibelius, Grieg 
en Tsjaikowski, terwijl na de pauze het 
concert besloten zal worden met de uit
voering van de beroemde Vijfde Sympho
nie van Ludwig van Beethoven. 
Zoals men ziet heeft Boxtels Harmonie 
dé muziekliefhebbers weer een bijzon
dere gelegenheid bereid om gedurende 
een avond op te gaan in de meesterwer
ken \lan de grootste muziekkunstenaars. 
Het concert v11ngt aan om 8 uur., 

MISSIE-THUISFRONT. 
Nagekomen gift f 1,52 met de Carna
valsdagen door Sjaantje v. d. Elzen, Van 
Hornstraat, opgehaald voor de Ursuli
nen-missies. 

,,DOLLY TOWN" IN BOXTEL. 
Naar we vernemen zal "Dolly Town", 
de poppententoonstelling van de Bond 
Zonder Naam, ook in Boxtel komen, en 
wel van 27 tot 31 Maart in Hotel Riche. 
CONCERT BRABANTS ORKEST. 
Üp Donderdag 27 Maart a.s., des avonds 
om 8 uur, zal het Brabants Or15est, onder 
leiding van Hein Jordans, een concert 
geven in de Ark. 
Het programma van dit concert luidt 
als vol1tt: 
DOMINI CO CIMAROSA: 

Ouverture: ,,Il matrimonio segreto". 
MOZART: 

Clarinetconcert Solist Huib SteendiJk. 
BEEITHOVEN: 

Eerste Symphonie. 
ZOL T AN KO DAL Y: 

Dansen uit Galantha. 
Üp de uit te voeren werken, ook van het 
te geven jeugdconcert, komen wi_j nog 
nader terug. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL. 
van 26 Febr. t. e. m. 3 Maart 1952. 
GEBOREN: Wilhelmus P. zoon van Fr. 
J. Verhoeven en M. Th. v. Kroonenburg,
Gemonde 37 Josephus A. M. Th. 
zoon v;m C. A. de Laat en G. Luijpers, 
Gemonde 2 - Eric J. M. zoon van A. 
Fr. van der Pol en J. A. van Lith, van 
Salmstraat 5a - Cornelis J. zoon van C. 
Danklof en H. H. A. Janssen, Selissen
wal 15a - Cornelis Th. J. zoon van A. 
H. van Helvoort en H. Bekkers, Luissel •
14 - Jacoba J. J. dochter van A. J. van
Esch en J. v. d. Hout, Brugstraat 2 -
Cornelia P. M. A. dochter van P. M.
van der Pasch en C. E. Sterken, Onrooi
17 - Petronella H. J. dochter van L. P.
W. Kolen en W. G. Toemen, Rechter
straat 28 - Petrus J. B. zoon van J. G.
M. Zegers en G. J. B. van Daal, Deurne
- Antonius J: E. zoon van J. G. M. Ze
gers en G. J. B. van Daal, Deurne.
OVERLEDEN: Maria Spooren, oud 79
jaren, Duinendaal 12 - Willem Hogen
doorn, oud 82 jaren, Barwoutswaarder
- Theodora van Dongen, oud � jaren,
Fellenoord 25.

LIEMPDE 
GESLAAGD. 
Üp het te Doetinchem gehouden examen 
voor het diploma tractoren en tractor
werktuigen slaagde onze dorpsgenoot de 
heer Am. Saris. 
K.A.J.-LOTERI]. 
De trekking van de loterij ten bate van 
de K.A.J., afdeling Liempde, werd Zon
dag j.l. gehouden in het R.K. Parochie
huis, alhier. Üp de navolgende num
mers zijn de prijzen gevallen: 
1957 1465 1423 1062 1479 1666 1458 
1010 1827 1361 1644 1895 1357 1541 
1353 1157 1769 1502 1181 1534 1333 
1492 1640 1826 1468 1332 1878 1368 
1216 1847 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: 
Maandag 10 Maart van 10-12 uur v.m. 
Donderdag 13 Maart van 1-0-12 uur 
v.m.

Kamer van Koophandel 
NIEUWE INSCHRIJVINGEN: 
Assurantiekantoor Vriens, Ons Doel
straat 5, Boxtel. 
Boerenleenbank, Molenstraat 14, Boxtel. 

Werkloosheid in Boxtel 
Kentering wordt verwacht, ondanks 
minder gunstige cijfers in Februari 1 

Ofschoon het werkloosheidsverloop in 
de maand Februari van die aard is ge
weest, dat de cijfers inplaats van een 
daling �en Iichte stijging vertonen, kan 
toch gezegd worden, dat een zekere 
kentering te besµeuren is. Er konden in 
de afgelopen maand n.l. verschillende 
perspectieven wordetT geopend en ten
gevolge hiervao heeft het werkloosheids
verloop juist deze week een gunstige 
wending genomen. En ofschoon het 
w:erkloosheidsspook niet "stormender
hand" uitgebannen zal kunnen worden, 
mag toch wel verwacht worden, dat de 
djfers zich in de lopende maand voor 
het eerst lichtelijk in dalende lijn zullen 
bewegen. Als de voortekenen niet be
d�gen zal straks het eerste bewijs ge
leverd kunnen worden, dat de crisis lang
zaam aan het uitzieken is en er met name 
voor de goedwillenden weer redelijke 
kansen komen om aan de slag te gaan. 
In dit verband zij er op gewezen, dat de 
particuliere mijnen in Limburg nog goe
de mogelijkheden bieden voor ijverige 
jongelui. Als bijzonderheid kan eveneens 
vermeld worden, dat voor ondernemen
de, werkloze vrijgezellen ook in de En
gèlse industrie plaatsen open staan, die 
onder gunstige voorwaarden kunnen 
worden ingenomen. Voor de landbouw 
liggen nog kansen in Limburg en Luxem
burg. 
Üp het Arbeidsbureau worden omtrent 
een en ander. gaarne de i?ewenste inlich
tingen verstrekt door Directeur Puyen
broek, die ons ook onderstaande speci
ficatie van het werkloosheidsverloop in 
Februari verschafte: 

Febr. Jan. 
Bouwvakken 174 (169) 
Houtbewerkingsbedrijven 12 ( 11) 
Schoen- en lederindustrie 34 ( 23) 
Voedings- en Genotmiddelbedr. 10 ( 10) 
Metaalbedrijven 7 ( 9) 
Textielfabrieken 19 ( 22) 
Landbouwbedrijven 19 ( 18) 
Handel en Kantoor 13 ( 13) 
Diversen (voorn. losse arb.) 49 ( 55} 

Totaal 337 (330} 

In dit totale aantal werklozen zijn ook 
begr.epen de personen, die tewerk zijn 
gesteld bij de DUW (69), alsmede de 
25 arbeiders, die momenteel wachtgeld 
genieten. 
Eind Februari waist,dè situatie dus nog 
zo, dat Boxtel op<•een beroepsbevolking 
van pl.m. 5500 personen 337 werklozen 
telde. Dat betekent ruim 60 werklozen 
op een aantal van • 1000 -beroeps
arbeiders. 

Zondagsdienst der Artsen 

. uit■luitend voor spoeclge.allen. 

:lONDAQ 9 MAART 

Dokter F. F. M. Kluijtmans 
Markt Telefeon 8154 

Aant�I Katholieken in Nederland groeit langzaam 
Modern heidendom neemt schrikbarend toe 1 

Uit de laatste vollcstell.ing is gebleken, 
dat het aantal Katholieken in ons land 
niet alleen absoluut, maar ook relatief 
VÓOrtdurend sti,at. Dé!arentegen is het 
percentage der Protestantse bevolkin25-
groepen, met name der Nederlands-Her
vormden, belanarijk gedaald. Daarnaast 
constateert men met 1Zrote stell4iheid, 
dat de groep onkerkelijken steeds toe
neemt. Hef is merkwaardig even de cij
fers (fn percenten) naast ellcaar te zien, 
om vast te stellen waarom het zo jlaat. 

Kath. Ned. H. Geref. Geen 
1889 35,4 48,7 8,2 1,5 
1899 35,1 . 48,4 8,2 2,3 
1909 35,0 44,2 9,4 5,0 
1920 35,6 41,2 9, 1 7,8 
1930 36,4 34,5 8,7 14,4 
1947 38,5 31,1 8,6 17,1 

Er is dus sprake van een langzame stij
ging der ongelovigheid, van het heiden
dom, in de loop van bijna zestig jaar. 
�angzaam in percenten uitgedrukt dan 
altijd, maar 17% van de Nederlandse 
bevolking betekent een aantal van 
1.700.000 mensen. Zo gezien ontstaat 
er van lieverlede een millioenenleger van 
onkerkelijken. 
Deze geleidelijkheid ligt in de lijn, want 
ook-bij een individu voltrekt zich de af
val geleidelijk. Men gaat de godsdienst
plichten uit gewoonte vervullen, vervol
gens. gaat ·men ze verwaarlozen en ten• 
slotte komt er de breuk. Het cijfer van 
1.700.000 is eigenlijk nog te rooskleurig, 
omdat gebleken is, dat men dikwijls pas 
jaren nadat men de plichten niet meer 

waarneemt, zich officiëel onkerkelijk 
gaat noemen. 
Het is uit de cijfers vrij duidelijk, dat de 
gelederen der ongelovigen of onkerke
lijken steeds meer aanvoer krijgen uit 
de Hervormden. Maar ook de kringen 
der Katholieken vormen een zeker re
servoir voor de ontkerstening van ons 
land. Dit zal iedere zielzorger, die in 
de grote stad arbeidt, heel in het bij
zonder kunnen beamen. Want de cijfers 
hebben ook onomstotelijk aangetoond, 
dat de geloofsafval in de grote steden 
het sterkst is. In Amsterdam was het 
percentage non-paschanten 38,7, in Rot
terdam 42. Daarll).ede gaat g�paard een 
toenemende stijging van het aantal ge
mengde huwelijk� in de grote steden, 
dat in Amsterdam tot 45% in Rotterdam 
tot 50% bij de Katholieken is opgelopen. 
Wil men het gemengde huwelijk som
tijds niet als oorzaak van de geloofs
afval beschouwen, dan staat het toch 
wel vast, dat het een begeleidend ver
schijnsel hiervan is. 
Voorts is ook bekend, dat de trek naar 
de grote steden, vooral van mensen af
komstig uit Katholieke streken, een be
langrijke oorzaak van geloofsafval vormt. 
Het is opgevallen, dat de plattelandsbe
volking in de steden spoedig gaat beho
ren tot een klasse, die wij "geestelijk 
ontheemden" zouden kunnen noemen. 
Het onderzoek heeft uitgewezen, dat er 
regionale verschillen zijn aan te wijzeu 
bij geloofsafval. Voornamelijk is - zo
als gezegd - de geloofsafval zowel on-

der Katholieken als Protestanten te 
constateren in de grote steden en voorts 
heel bijzonder in het Noorden van het 
land. Bepaalde • streken in Groningen, 
Friesland, Drente, de kop van Noord
Holland en de Zaanstreek. En frappant 
is het te zien hoe in deze streken de 
onkerkelijkheid gepaard gaat met poli
tiek radicalisme. 
Om de oorzaak te achtç,-halen wordt het 
verschijnsel van de geloofsafval dan ook 
plaats- en streekgewijze benaderd en 
wordt tevens de zaak in eigen kring be
keken om een duidelijk inzicht te krij
gen in de wijze, waarop het afgHjden in 
zijn werk gaat. Dat geschiedt vooral 
door de St. Willibrordus-Vereniging, die 
nauw samenwerkt met het Katholiek So
ciaal Kerkelijk Instituut te I>en Haag. 
Herhaaldelijk blijkt !:;erbij een gebrek 
aan geloofsbeleving, vooral ook met het 
verstand. Voor de toekomst moeten en 
zullen uit de bereikte resultaten van het 
onderzoek middelen worden beraamd 
ter voorkoming. 
Ofschoon zich dus ook onder de Ka
tholieken bedenkelijke symptomen van 
onkerkelijkwording voordoen, groeit het 
percental!;e der Katholieken toch steeds. 
Op grond van de cijfers over de afge
lopen 60 jaren meent men te kunnen 
voorspellen, dat Nederland in 1980 voor 
42,7°/o Katholiek zal zijn. Dat wil dus 
geenszins. zeggen: een meerderheid 
vormen zoals wel eens wordt gevreesd 
door andersdenkenden. Maar wat kan 
er zich in die :jaren niet onverwachts 
voordoen? 

K.N.P. 



Gemeenteraadsvergadering Liempde 
Liempde in 1951 

VERBETERING VAN WEGEN. 
Vrijdag 29 Februari i.l. kwam de Raad 
der gemeente Liempde in openbare ver
gadering bijeen. Daar het de eerste bij
eenkomst in 1952 was, gaf de voorzitter, 
Burgemeester G. J. Laurijssens, na de 
uitwisseling van de traditionele Nieuw
jaarswensen een overzicht van het afge
lopen iaar. Hier volgen cle voornaamste 
punten van hetgeen de voorzitter rele
veerde: 
Bevolking Het bevolkingscijfer be
droeg 1 Jan. 1951: 2351. Gedurende het 
jaar 1951 bedroeg het aantal geboorten 
89 (47 m. en 42 vr.), het aantal vestigin
gen 59 (22 m. en 37 vr.), het aantal 
overledenen 20 (12 m. en 8 vr.) en het 
aantal vertrokkenen 86 (36 m. en 50 vr.). 
Het bevolkingsciifer bedroeg 31 Deç. 
1951: 2393 (1250 m. en 1143 vr.). Een 
toename derhalve van 42 inwoners. Er 
werden in 1951: 21 huwelijken vol
trokken. 
Repatriëring - Gedurende 1951 keerden 
ook de laatste 3 Liempdse militairen die 
nog in Indonesië verbleven, naar hun 
vaderland terug, te weten W. van Abee
len. M. van Ke�nade en H. van de 
Lo9. 
Diverse werken. - Voltooiing bouw 10 
arbeiderswoningen (e_ep zeer belangrijk 
feit voor zulk een kleine gemeente, het
geen uitsluitend te danken is aan de 
grote voortvarendheid van het gemeen
tebestuur). 
Voltooiini;t bouw nieuwe 6-klassige meis
jesschool. 
Voltooiing bÓu_w nieuwe brandweer
garage. 
Uitbreidingen aan het electriciteitsnet en 
uitbreiqin,R straatverlichting. 
Verdere verharding Vendelstraat, de 
straat langs de brandweergarage en de 
weg in Kasteren. 
Het verbeteren van ern 8-tal woningen 
(met gebruikmaking van het Terlingen
fonds) waarvan enige reeds gereed zijn 
gekomen. 
Het verbeteren van een 5-tal woningen 
(met gebruikmaking van de regeling vrij
willige beschikbaarstelling van woon
ruimte) welke alle reeds gereed zijn en 
waardoor bestaande samenwoningen 
kwamen te vervallen. 

-Voltooiing wegbeplanting in ruilverkave-_ 
ling en nieuwe bebossing. 
Emigratie. - In 1951 emigreerden: A.
C. van den Oetelaar en gezin (Austra
lië), M. v. d. Anker, ongehuwd (Nw. 
Zeeland) en F. F. va.n Laarhoven en ge-
zin (Canada). 
Ontspanning. - In 1951 vonden plaats: 
Het Kringfestival van de Fanfare "Con
cordia" en de Gemengde Zangvereni
ging "Ons Genoegen". 
Het 75-jarig bestaansfeest van de Hand
boogschutterij "Soranus". 
De Landbouw-Werktuigendag op het 
landgoed "Velder". 
Tot slot noemde spreker nog: de goed
keuring van het uitbreidingsplan, de ver
betering van de salarispositie der amb
tenaren en het overige personeel in 
dienst der gemeente, de vestiging van 
Arts P. J. M. Batenl,urg en van Tand
arts M. Hoyng, en de stillegging van de
'Stoomzuivelfabriek .,'t Haantje". 

Hierna werd overgegaan tot afhandeling 
van de agenda: 
Een voorstel tot intrekking van de be
staande verordening op de heffing van 
opcenten op de grondbelasting (bezet
tingsmaatregel) en vaststelling van een 
nieuwe verordening werd met algemene 
stemmen goedgekeurd. 
Een op instignatie van de Vereniging 
van Nederlandse gemeenten, Afdeling 
Noordbrabant, voorgestelde w11z1gmg 
van de Model-Algemene Politieverorde
nimi. met bepalingen betreffende het 
meevoeren van rijwielen op markten, 
kermissen enz., betreffende overlast van 
honden, het hinderlijk geluid van radio
toestellen enz., het gebruik van geluids
versterkers, geluidwagens, enz.,_ het ont
steken van vuur en roken of in werking 
hebben van een motor in schuren, stal
len, bergplaatsen enz., en het opsteken 
van vuur en roken in bergplaatsen van 
motorvoertuigen, werd na toelichting van 
de Voorzitter aangenomen. 
Een voorstel inzake vaststelling van een 
gemeenschappelijke regeling inzake het 
"Welstandstoezicht" en de toetreding 

Voor de Landbouwers 

1. De tiid om zaaizaad te ontsmetten 
staat weer voor de deur. De oogst 1951 
is slechts onder matige weersomstandig
heden in de schuur of stapel gebracht. 
Zaait daarom dit voorjaar geen enkele 
kg zaad uit dat niet vooraf is ontsmet 
om 'n slechte ,opkomst der zomergranen 
te voorkomen, tengevolge van kiem
schimmel. Een mooie gelegenheid is, 
graan voor uitzaai te laten schonen op 
't pakhuis, en 't tevens te laten ontsmet
ten. Het laatste jaar is gebleken, dat 
wanneer de erwten en mais worden ont
smet met een T.M.T.D.-middel, een 
beter resultaat wordt geboekt dan met 
een kwikmiddel. T.M.T.D,-middelen zijn 
aatriàm, arasan, fermasan, permasan en 
tripomol. Bij vroege zaai kunnen de 
erwten soms lang in de grond blijven. 
Verbouwers van erwten, het zaad is te 
duur- orp enig risico te nemen. Ontsmet 
alle erwten in 1952. 
2. De inzaai van W esterwolds zaaigras 
in haver te samen met de haver uitge
zaaid, kan op onkruidvrij land, behoor
liik goede resultaten opleveren. Dit be
gint meer ingang te vinden. Zaai voor 
dit doel alleen een der selecties als: 
bandras, M.S.C. Sceempter of C.B. Dit 
voor het tijdig afriipen. 
3. Door het consulentschap Eindhoven 
zijn een aantal zeer mooie practische 
bedriifsboeken. ontwq_rpen voor het ge
mengde zandb�drijf. .Aanschaffing ervan 
en aanleg van een bedrijfsboekhouding is 
iedere landbouwer ten zeerste aan te 
bevelen. v. HAPEREN. 

van de gemeente tot deze regeling werd 
zeer uitvoerig door de Voorzitter tq_ege
licht, terwijl net lid van Abeelen hieraan 
nog een discussie vastknoopte betreffen
de de constructie van agrarische gebou
wen, waarbij hij enige voorbeelden aan
haalde. Hierna werd het voorstel met 
algemene stemmen aangenomen. 
Een voorstel tot verkoop van het perceel 
grond Sectie B 1741 (het perceel waar 
de noodwoning van de Heer A. van 
Asten op gebouwd is) aan de Heer Ant. 
Schelle, werd eveneens aanvaard. De 
prijs werd voorlopi2_ vastgesteld op 
f 0,40 per m2. 
Alvorens de rondvraag aan de orde te 
stellen, besprak de Voorzitter nog de 
navolgende punten: 
Betreffende de electrificatie van Kaste
ren zijn binnen enkele weken de plan
nen te verwachten welke dan spoedig in 
behandeling zullen worden gebracht. De 
straatverlichting in Kasteren zal met 2 
of meer lichtpunten worden uitgebreid. 
Betreffende het gemeentehuis is men 
een beetje te optimistisch geweest en 
van de misère is men nog niet af. Af
doende maatregelen zijn thans in studie 
bij ter zake deskundigen. Van de resul
taten zullen de leden te zijner tijd op de 
hoogte worden gebracht. 
Betreffende het beschikbaar gestelde cre
die't van f 6000,-. voor straatverbete
rin_g deelde spreker mede, dat hij op een 
grote partij oude straatkeien beslag had 
weten te leggen. De gehele Kasterense 
weg zal opnieuw herstraat worden. Tevens 
zullen de landwegen behoorlijk worden 
OPi.eknapt. Mrt algemene stemmen 
werd hierna besloten een aanvullend cre
diet van f 4000,- aan burgemeester en 
wethouders toe te staan. 
Rondvraag. - Wethouder van de Wiel 
bracht dank aan de Voorzitter voor ziin 
jaaroverzicht en br<!_çht mede namens 
zijn collega dank voor het gen_omen be
sluit inzake wijziging van het Bezoldi
gingsbesluit wethouders 1949, 
Het lid Kreiiveld vroeg of er door de 
gemeente nog woningen zullen worden 
gebouwd. De Voorzitter deelde mede, 
dat gezien de particuliere initiatieven 
die er momenteel zijn, hieromtrent 
nog niets naders kan worden medege
deeld. 
Het lid Schalkx informrerde naar de ge
meen-terekening 1950. De Voorzitter 
deelde mede, dat de Commissie te dezex 
zake oinnen enkele weken _gehoord zal 
worden. 
Het lid van Abeelen besprak de slechte 
toestand waarin de landwegen verkeren. 
De Voorzitter beaamde dit, doch was 
van mening, dat dit voor een groot deel 
te wiiten is aan het uitermate natte win
terseizoen, aan het bomenrooien, en 
voorts aan de slechte waterafvoer. Het
zelfde lid sprak ook oy_er de gemeente
boerderij "Annahoeve", __ waar hij een 
grondig onderzoek nodig oordeelde, ter
wijl hij tot slot dank bracht voor de 
voorzieningen in de straatverlichting. 
Een punt zou hij nog in de aandacht van 
burgemeester e'n wethouders 'willen aan
bevelen, n.l. nog een lichtpunt op Heze
laar, ter hoogte van de Fam. Quinten. 
De Voorzitter zei toe een en ander 
nader te zullen bezien. 
Het lid van Houtum besprak de slechte 
toestand van het rijwielpad naar Van 
Alphen. Hier zou gruis op gebracht 
worden, doch dit is blijkbaar ver2ete11 
werk. Voorts besprak hii de straatver
lichting bii M. van Esch. De Vqorzitter 
deelde mede, dat hier geen verbindings
kabel ligt, zo<iat ook geen lamp kan 
worden aangebracht. 
Het lid van der Velden deelde mede dat 
het verbeteren van de landwegen door 
de boeren zelf, besproken is op de on
langs gehouden vergadering van de Boe
renbond. Dit' zou dan tegen een kleine 
vergoeding geschieden, B. en W. zul
len deze kwestie nader in studie nemen 
en de beslissing aan de Boerenl,ond doen 
toekÖmen. Voorts vroeg dit lid of binnen 
een - paar weken begonnen zal worden 
met de herstrating van de Kasterense 
straat (waarop de Vooi:zitter bevestigend 
antwoordde) terwijl hij verder nog enige 
inlichtingen vroeg betreffende het rijwiel
pad van M. Sanders naar Boxtel, het 
gruispad nabij zijn eigen pand en het 
rijwielpad nabij van Giersbergen, waar
op de Voorzitter de gevraagde inlichtin-
gen verstrekte. 
Hierna werd de vel'f(adering gesloten. 

SPORT-NIEUWS 
R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 

Zondag i.l. waren de O.D.C.-ers de gas
ten van Bladella te Bladel. Met een sterk 
windvoordeel startten de rood-wit-blau
wen direct in een hoog tem_J:>o. Aanval 
op aanval golfde naar het Bladella-doel, 
maar de gastheren wisten voorlopig elk 
gevaar te keren, terwijl hun geestdrif
tig geleide uitvallen telkens een gevaar 
voor de ODC-verdediging betekenden. 
Nadat beide doelen beurtelings in ge
vaar waren geweest, namen de ODC-ers, 
door hun meer technische yaardigheid, 
het spel vaster in handen. Bij een verre 
trap uit de verdediging belandde de bal 
bij Bergwerff, die zijn tegenstander om
speelde, doorgaf aan v. d. Bogaard, die 
met een zuivere pass Scheepers in staat 
stelde om het Bladella-net voor de eer
ste maai te vinden 0- L 
Na enkele minuten noteerde ODC reeds 
een 2-0 voorsprong, want v. d. Bogaard 
wist toen in een fractie van een seconde 
twee tegenstanders te omspelen en daar
na in moeilijke positie Bladella's doelman 
toch nog voor de tweede maal het na
kiiken te geven. 
Overdonderend kwam nu Bladella opzet
ten, inaar de ODC-verdediging wist van 
geen wijken, ;il stichtte een corner op 
het ODC-doel veel verwarring. Eerst 
ketste de bal tegen de deklat, werd daar0 

na noir_!!laals tegen de staander gescho
ten, maar toen was Wagenaars .op zijn 
post om de terugstuiten&. bal naar 
voren te plaatsen. Het schot, dat 

Schalks even daarna inzond had echter 
ook beter lot verdiend. 
Bla-della trachtte na de rust met fanatie
ke aanvallen en de wind ·nu in-hun voor
deel de kansen te doen keren. Men 
stuitte echter steeds <:>P de zeer soliede 
verçlediging der O.D.C.-ers, die zelfs 
onder de langdurige druk hun positieven 
niet verloren, maar de stormlopen reeds 
ver voor Snijders' heiligdom onschade
liik maaktep. De verre schoten leverden 
voor de ODC-keeper _geen moeilijkheden 
op. Het strekt daarom de ODC-verde
diging tot eer, dat zij hun gastheren 
geen enkele doelrijpe kans lieten. Onte
genzeggelijk leed hierdoor de aanval der 
ODC-ers wel enigszins, maar de uitval
len waren toch steeds gevaarlijk Vooral 
Scheepers maakte het de Bladella achter
hoede zeer lastig. Toen hij op een gege
ven moment de gehele Bladella-verdedi
ging zijn hielen liet zien, was het jam
mer dat zijn keihard schot net over de 
deklat suisde. v. d. Bogaard maakte met 
zijn (wel wat te ver doorgevoerde) drib
bels vooral de linkshalf van Bladella tot 
wanhoop. Om tot su�ces te komen, was 
het echter noodzakelijk het middenter
rein te veroveren, en hierin schoten de 
ODC-ers te kort. Door de defensieve 
houding der ODC-ers kregen de Bladel
la-mannen een groot overwicht op het 
middenterrein en van hieruit werd alles 
naar voren gekogeld. In hÜn geestdrift 
verloren zij echter hun concentratie en 
liepen al deze aanvallen op niets uit. 
Enkele minuten voor het einde was het 
wederom Scheepers, die uit moeilijke 
positie een harde schuiver inzond, welke 
door de Bladella-doelman echter mees
terlijk werd gekeerd . In de stand kwam 
verder _geen verandering mèer en zo 
konden de ODC-ers hun ongeslagen 
record in de uitwedstrijden handhaven. 

Programma voor a.s. Zondaa : 
Baardwijk-O.D.C. 
Desk 2-O.D.C. 2 

Voor a.s. Zondag staat de belangrijkste 
uitwedstrijd van dit seizoen voor de 
deur. Koploper Baardwijk ont�angt de 
ODC-ers Een voorspelling van deze 
wedstrijd is onmogelijk, maar gezien de 
resultaten der ODC-ers in de uitwed
strijden belooft het een uitermate span
nende wedstrijd te worden. Thuis werd 
in een V;J,n de best �speelde wedstrijden 
met 2-1 verloren. Als de ODC-ers spe
len voor wat zij waard zijn, geloven wij 
dat de kleine theoretische kans nog niet 
verlQ!'en is. 
Het tweede elftal gaat bij Desk op be
zoe� en wü verwachten van de reserves 
een overwinnini::c 

O.D.C.-Junioren.
Zaterdag 3 uur : 

Boxtel 6-O.D.C. 9 
O.D.C. to-Wilhelmina 12 
O.S.C. 5-O.D.C. 12 

Zondag 12 uur: 
Wilhelmina 7-O.D.C. 5 

Wilhelmina 9-O.D.C. 7 
O.J.c. 6-O.D.C. 8 

De training is voortaan weer op Woens
dagavond, 
Het Jeugdtournooi van O.D.C. wordt dit 
jaar weer gehouden op Hemelvaartsdag, 
Donderdag 22 Mei. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
St. M. Gestel !-Boxtel 1 
Boxtel 2-Vlijmense Boys 2 
Boskant 1-Boxtel 3 
Boskant 2-Boxtel 4 

0-3 
11-0 

4-2 
4-2 

De 0-3 uitslag van de wedstrijd St. Mi
chiels Gestel-Boxtel moet als een 
enigszins misleidende "kop" van deze 
nabeschouwing gezien worden, want de 
royale djfers geven in het geheel niet 
het karakter weer van de betreffende 
ontmoetim!. Afgaande op dit sprekende 
getal zou IJlen immers kunnen gaan den
ken, dat St. Michiels Gestel voor de 
roodwitters een zacht eitje is geweest, 
hetgeen een schromelijke vergissing zou 
betekenen. De geelzwarten hebben zich 
n.l. stevig geweerd en speciaal voor de 
rust waren zij baas in eigen huis. Boxtel, 
dat veel hinder ondervind van de sterke 
wind en het slechte terrein, beging in
die periode de grove fout een afwach
tende houding aan te nemen en zich een 
agressief Gestels aanvalsspel te laten op
dringen. Gelukkig voor de bezoekers, 
verstonden de gastheren niet de kunst 
om een aanval doeltreffend af te wer-

ken, zodat men na de depressie zelfs nog 
in allergunstigsti- positie kwam te ver
keren. Boxtel kreeg na de rust althans 
het niet te onderschatten voordeel van 
de wind, waardoor het de achterhoede 
gemakkelijker viel de voorhoede blijvend 
te steunen. Uit het overwicht, dat hier
uit resulteerde, werd al spoedig het eer
ste doelpunt geboren: Bii een lange een

. ter in de diepte, lieten de geelzwarte 
verdedigers aan hun doelman de taak om 
het gevaar te bezw'eren. Deze kwam 
echter te laat in actie, zodat middenvoor 
v. d. Meyden, die "dóór" was gegaan, 
op vrij gemakkelijke wijze zijn ploeg de
leiding kon geven. Boxtel ging hierop 
wat zelfverzekerder spelen en bracht nu 
ook enige lijn in haar voetbal. Dit had 
bijna onmiddellijk succes, want bij een 
over links geleide aanval kon de Gestel
se achterhoede zodanig uit verband ge
rukt worden, dat v. d. Meijden van zeer 
dichtbij voor de tweede maal roos kon 
schieten. Met een omzetting in het elftal 
trachtte de thuisclub de bakens toen nog 
te verzetten, maar de Boxtel-achterhoede 
liet zich niet verrassen en wist alle ge
vaar bijtijds te klaren. 
Toen St. Michiels Gestel da;irop - tot 
overmaat van ramp - zichzelf de nek
slag gaf door bij het onderscheppen van 
een ongevaarlijke aanval toch nog zó
lang te wachten, dat v. çl. Meyden voor 
zijn bat-trick kon zorgen, was het pleit 
beslecht. Wel kreeg St. Michiels Gestel 
bij een 'strafschap nog de gelegenheid 
om de eer te redden, doch schutter Van 
Breugel versmaadde ook deze kans door 
de bal hoog over het doel te jagen. Toen 
scheidsrechter Leenhouwers even later 
einde blies, had Boxtel een overwinning 
behaald, die haar nu weer twee plaatsjes 
op de ranglijst doet stijgen. Mits zij voor 
een goed comp�titieslot zoi:gen, staat 
voor de roodwitters dus nog een eervolle 
vierde plaats open bij de eindklassering. 
Het tweede elftal, dat ziin kampioens
kansen voortreffelijk blijft verdedigen, 
bond il Zondag de bezoekend_e reserves 
van Vlijmense Boys aan zijn zegekar. 
Niet minder dan elf maal lieten de Box
tellui het net trillen. 
Het derde en het vierde elftal stelden 
teleur. Zij keerden met lege handen 
terug van hun bezoek aan Boskant. Beide 
ploegen kregen met 4-2 klop. 

Programma voor a.s. Zondag: 
Boxtel 1-V.S.V. 1 
Wilhelmina 3-Boxtel 2 
V.O.W. 2-Boxtel 3 
Boxtel 4-W.E.C. 2 

2.30 uur 
12 uur 

2 uur 
12 uur 

V.S.V. uit Valkenswaard komt Zondag 
a.s. in Boxtel haar theoretische kam
pioenskansen verdedigen tegen de rood
witters, �die deze ploeg nog niet zo lang 
geleden de eerste nederlaag te slikken 
gaven. Of men dit huzarenstukje weer 
zal kunnen uithalen is de vraag die a.s. 
Zondag weer velen tiaar het St. Paulus 
Sportpark zal voeren. Aanvang half 3. 
De reserves gaan a.s. Zondag op bezoek 
bij hun grootste concurrent Wilhelmina 
3, om te trachten een dubbele voetbal
slag te ,slaan. 

b.V.G.-NiEUWS.
De vastgestelde wedstrijd voor het eer
ste elftal van D.V.G. kon Zondag i.l. 
geen doorgang vinden, daar de tegen
stander U.D.I. 2 uit Uden niet was op
gekomen. 
Voor a.s. Zondag zijn D.V.G. 1 en 2 
vrij. 

HOCKEY-NIEUWS. 
Het eerste heren-elftal van Mep heeft 
verleden Zondag wel een zeer gemak
kelijke overwinning behaald .Het elftal 
uit Breda kwam n.l. niet op en zodoen
de werd deze wedstrijd door MEP 1 
reglementair met 5-0 gewonnen. Een 
erg "goedkope" overwinning dus. 
Het tweede dames-elftal van MEP wist 
zijn uitwe9strijd tegen 's Bosch 5 ook te 
winnen. De zege van 1-0 mocht dan 
niet groot zijn, verdiend was deze in 
elk geval. 
Voor a.s. Zondag is de opgave voor het 
eerste heren-elftal heel wat zwaarder. 
Het elftal moet n.l. voor de laatste com
petitiewedstrijd na;ir- Pelikaan uit Roo
sendaal en zal' zeer zeker zijn uiterste 
best moeten doen, om de overwinning te 
behalen. 

Avont.11ren van BIM 

AVONTUUR ONDER WATER. 

Als Bim en Bam op zekere· dag aan het 
varen zijn, hebben ze het ongeluk over 
boord te vallen. De aap, die het gezien 
heeft, gooit zijn vrienden nog gauw èen 
reddingsboei na, maar • op dat moment 
zijn ze àl een 'heel eind onder water -ge-

zonken. Tot overmaat van ramp zwemt 
op de plaats des onheils juist e.en haai 
rond, op zoek naar een hartig brokje . . .  
Maar gelukkigerwijze kunnen Bim en 
Bam nog juist op tijd de reddingsgordel 
grijpen en deze om de kop van de haai 
werpen. Nu- kan déze _hen geen kwaad 
meer doen. Dan grijpen ze het touw, 

, 

Wees niet 

koffie-krenterig l 
Er zijn van die kleine 
dagelijkse genoegens in 
het leven, die een mens 
zich zeker gunnen moel. 
Eén van die genoegens is 
ons dagelijks kopje koffie 
en we zijn er riiel krenterig 
mee nu de koffie vrij is. 
Maar aan de p r  ijs kun-

"'· 
nen we wat doen. Ruim 
twintig cent per half pond 
kunnen we besparen op 
kof/ie van cle beste soort. 
Want De Gruyter's 'llOffie 
wordt m e t c a s s a b o n 
verkocht. In deze dure tijd 
maakt 10 % korting op 
kwaliteits-koff ie zóveel uit, 
dat geen enkele huisvrouw 
zich veroorloven kan daar- -
van n i e t te profiteren. 

� -�
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MEP 2 heren spelen tegen Mop 3 in 
Den Bosch en we mogen wel aannemen, 
dat hier �en l{eliik spel de verhouding 
het beste zal weergeven. Of zullen de 
heren van Mep 2 ook deze uit-wedstrijd 
bii verrassing weten te winnen? Onmo
gelijk is het niet en we zien daarom met 
belangsteJling de uitsJag van deze wed
strijd tegemoet. 
De dames van Mep 2 spelen thuis om 
half 3 tegen Hoco 2. Daar deze ploeg 
nog steeds alle wedstrijden heeft gewon
nen, zullen de Mep-dames wel geen 
overwinning kunnen behalen. Maar mó
gelijk geeft het terreinvoordeel en het 
steeds beter spelen van deze dames toch 
nog een redeliikè kans voor een gelijk 
spel. --

TAFEL TENNIS. 
Advance degradeert nlet 1 
Nadat Advance gedurende de gehele 
competitie door het pechduiveltje ach
tervolgd is geworden, heeft ten leste 
ook Vrouwe Fortuna een keer het pad 
van de Boxtelse tafeltennissers gekruist. 
Want ofschoon het in gehavende vorm 
verkerende Advance j.l. Zondag ziin 
laatste kans om de degradatie-dans tè 
ontspringen feitelijk verspeelde door
met 8-2 van Limburgia te verliezen, 
blijft men toch in de eigen klasse ge
handhaafd. Het toeval wilde· n.l. daCdè 
T.T�V. Pieus zich wegens gebrek aan 
spelers uit de competitie terug trok en
Advance zodoende voor degradatie vrij
waarde, 
Naar we hopen zal Advance in de vol
gende competitie weer volledig uit kun
nen komen om te bewijzen haar plaats 
in de tegenwoordige klasse nog wel 
degelijk waard te zijn. 

Boxtelse tafeltenniskampioenschappen. 
A.s. Zondag worden in het St. Paulus 
Jeugdhuis de wedstrijden om de Boxtelse 
tafeltenniskampioenschappen gespeeld. 
Er zal worden -gespeeld in één klas
dames enkèlspel, twee klassen heren
enkelspel en één kl<1s heren dubbelspel. 
Inschrijving voor deze wedstrijden is nog
steeds mogelijk. 
We mogen voor dit jaarlijks terugkeren
de sportgebeuren ongetwijfeld een leven
dige belangstelling ,.verwachten; zowe1 
van de zijde der actieve tafeltennissers 
als van de zijde van het Boxtelse sport- , 
minnende publiek. Dit laatste wordt er 
op gewezen, dat de wedstrijden aanva11-
gen om 1 uur, terwijl de finales om
streeks 6 uur zullen plaats vinden. 
Entree vrii ! 

en ·BAM 

- ---
--- - -

dat de dieren op het schip intii�n voor 
hen hebben uîtg�ooid � 'ktimmèn' vlug 
weer aan boord. De dieren ''iijn gewel
dig bli-i, da·t ze Bim èn Bam 'weèr 'Lien 
en deze zijn , natuurliîk erg dankbaar 
voor de hulp van hun vri�ndjes bij dit 
benau�ende avontuur_ onder water: ' '; 

! ��,' • : 
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Russen voeren proces om 17 .000 kinderen 
MUNCHEN (P.A.) - Voor het U.S.A.
Districtsgerecht te München is het pro
ces begonnen om en over 17.000 minder
jarigen, afkomstig uit landen van achter 
het IJzeren Gordijn, die na de ineen
storting van het derde rijk in Duitsland 
werden aangetroffen. De zittingen zul
len worden bijgewoond door een drietal 
vertegenwoordigers van de Russische 
controle-commissie uit Karlshorst. Velen 
van deze kinderen hebben dank zij de 
UNRA, pleegouders gevonden, maar de 
!Ilinderjarigen worden thans door de 
Sowjet-Unie opgevorderd. 
Het U.S.A.-districtsgè_rechtshof valt thans 
de moeiHjke en ondankbare taak ten deel 
om uit te maken, of deze jonge mensen 
(kinderen nog) al dal) niet aan de Rus
sen moeten worden uitgeleverd. De Rus
sische waarnemer, overste Werschinin, 
heeft rïeds overduid�lijk en ondubbel
zinnig verklaard, dat hij, in opdracht 
van Rusland, al deze kinderen zal op
eisen met of zonder goedkeuring van 
derden. 
Op de zitting die dezer dagen is aange
vangen, hebben de Russen al tal van 
moeilijkheden geschapen ; zo weigerden 
de vertegenwoordigers der Russische 
controle-commissie de bevoegdheid van 
de U.S.A.-rechtban.k te erkennen, terwijl 

* Op de spoorlijnen Boxtel-Tilburg en
Boxtel-Den Bosch (vice versa) rijden 
dagelijks - dus alle 2_4 uren - 250 trei
nen hun ritje, precies zoals de machtige 
N.S. dat wensen. Dat dit niet zomaar 
terloops gebeurt, zouden we U duidelijk 
kunnen maken aan de hand van bar in
gewikkelde dienstreiz.elingen, , maar we 
kunnen het U ook korter en bondiger 
diets maken. Bedenk bijv. maar eens, dat 
tengevolge daarvan de spoorwegovergan
g�n bij het trefpunt Kalksheuvel-Ton
gersestraat ook 250 maal gesloten wor
den tot beveiliginll( van het verkeer. 
* We zouden, ook hebben kunnen zell(
gen "tot ongerief v311 het verkeer", maar 
dan zouden we U terloops in de richtiqg 
van een fantastisch verkeersphm drijven. 
Een verkeersplan met een kolossaal via
duct of een meters en meterslange ver
keersbrug, plus rekeningen die in de 
tonnen lopen . . . . . .  Maai: Ir de Hollander 
van de machtill(e N.S. houdt niet van 
"spoortje" spelen met al te dure, zij het 
dan comfortabele dingen. Laten we er 
ons daarom voorlopig maar mee verzoe
nen, dat er altijd nog een mogelijkheid 
bestaat om deze spoorwegovergangen. 
(,,verkeersbeulen" zoals ze wel eens ge
noemd wordenf te kr_uisen juist op het 
moment, dat niet één van de 250 trei
nen nadert. Afgesproken? * De aan
sluiting bij de Brabantse Streek V.V.V. 
heeft ons onvermoeibare Boxtel Vooruit 
geen windeieren gelegd. Als eerste be
wijs daarvan zal in April de eerste fraai 
uitgevoerde maandelijkse gids verschij
nen .om de _ mensen in te . lichten, wat 
er zoal te beleven is in deze contreien. 
Houdt U het maar eens in de gaten ! 
* Boxtel z;iJ daarbii nogal eens in het
"stuk" voorilcom(ln, want onze plaats 
wordt hoe langer hge meer (en dat 
kan zonder chauvinisme · gezegd worden) 
een middelpunt in _ het Brabantse ver
enigingsleven, een geliefde plaats van 
samenkomst. En dat 't "hart van Brabant" 
-zo nu en dan graag de harteklop van 
onze provincie weergeeft, dat spreekt 
vanzelf. * In Uw eigen agenda kunt U 
intussen alvast noteren, dat de E.E. Pa
ters Assumptionisten ten bate van de 
1l(eplande nieuwe kapel met de Pinkster
dagen weer een Breugheliaanse Kermis 
houden. Nog Br�beliaanser dan voor
heen, zegt men, en dat moet U ont
houden. * Om de klok niet al te ver 
vóór te zetten, bij deze nog een ter
loops verzoek om de K.R.0.-actie 
-40 x 1000 = 40.000 terdege te steunen 
ten behoeve van de door een aardbe
·ving verwoeste missie der Witte Paters

• op Tanganyika. De K.R.O. hoopt in 40
dagen tijd f 40.000,- in te zamelen met 
een verzoekplatenprogramma·; dat blijft 
Jopen tot Pasen. Dan hoopt men -
met Uw hulp - een goed werk vol
tooid te hebben. Gironummer 82020. 
* Tenslotte het grote nieuws : de Lente 
is gekomen, nog voordat de kalender er 
-zijn fiat aan gegeven heeft. De natuur 
is van een mildheid vervuld geweest. 
waarvan we allen ons deel wilden heb
ben>Mildheid in de natuur, mildheid in 
ons hart! * De wijsheid van de week : 
"Een huis bo�t men· met stenen, een 
tehuis met liefde !" (�nd zonder Naam). 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE Sf. PETRUS, BOXTEL. 

2de '.Zondag van de Vasten, 
9 Maart 1952. 

zii zich ook niet willen onderwerpen aan 
het reglement van orde der zitting. Zij 
eisen voorts, dat de minderjarigen onver
wijld t�r beschikking van de Russische 
vertegenwoordigers worden gesteld, die 
hen dan naar Rusland zullen doen over
brengen. Juristen vari' naam en interna
tionale vermaardheid wonen de zittingen 
bij en kijken geïnteresseerd toe, hoe of 
deze kwestie zal worden opgelost. 
Tot slot willen wij ook enkele vragen 
aan de heren Russen stellen en wij zou
den dan graag willen weten, waar de 
45.000 minderjari_ge Duitsers, afkomstig 
uit Silezië en de Oostzöne, zijn en die 
tegen hun wil _ en ·tegen de wil hunner 
ouders naar Rusland werden overge
bracht. Deze kinderen zijn nog steeds 
niet in d� ouderlijke woningen terugge
keerd. Ook zouden we graag willen 
weten wat er geworden is van de 1 2.000 
Griekse jongereq, die door en of namens 
de Russen naar hun onherbergzaam land 
zijn weggevoerd. Ook deze jonge men
sen zijn nog steeds niet in de schoot van 
hun familie teruggekeerd. 
Het zou een werkelijke goede gedachte 
van de Russisc_be waarnemeTS ter zitti� 
zijn, om ook deze zaak even met het 
gerecht op te lossen,_ d.l! heren waarne
mers zijn er nu toch en het gaat dan in 
één moeite door. 

De TWEEDE schaal gaat in alle HH. 
Missen voor de bizondere noden van het 
Nederlands Episcopaat, welke collecte 
wij ten zeerste aanbevelen. 
Na de Hoogmis Mariagarde. 
Hedenavond om 7 uur Lof, waaronder 
de Lijdensmeditatie wordt gehouden. 
Wij sporen de gelovigen aan om dit Lof 
te bezoeken en de overweging mee te 
doen in deze H. Vastentijd. 
Voorbereiding voor de Plechtige H. 
Communie op Maandag en Woensdag 
voor de jongens om half 9 in de St. 
Petruskerk ; Dinsdag en Donderdag voor 
de meisjes om half 9 op Duinendaal. 
Woensdag om 7 uur Lof ter ere van St. 
Jozef met gebed tot de H. Jozef v.w. 
de maand Maart. 
Om 8 uur Godsdienstcursus voor 18-
jarigen. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje. 
Vrijdagavond om 7 uur Kruisweg, daar
na kort Lof v_.w. de Vasten ; om 8 uur 
Vergadering v. d. H. Familie. 
Zaterdag gelegenheid om te biechten 
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8.  
Gelegenheid om te dopen iedere dag 
van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG : kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Johannes van den Akker; z.a. gel. 
mndst. yoor Jacobus Vullings ; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Hendrica v. d. 
Loo-v. Oorschot ; half ·8 gel. H. Mis v. 
Maria Vogels-v. Kasteren ; z.a. gel. 
mndst. voor Theodorus van Dam ; half 
9 gel. H. Mis voor de Eerw. Zuster 
Irmentrudis in de wereld Henriëtte 
Raaymakërs ; z.a. gel. H. Mis v. Fran
cina v. d. Laar-v. Liempd . 
DINSDAG : kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Wilhelmina van Horck ; z.a. gel . H. 
Mis voor Cornelis van Rurmund ; half 8 
gel. jrgt. voor Adrianus van Gooi en Jo
hanna Neggers de hsvr. ; z.a. gel. mndst. 
voor Maria Vogels-v. Kasteren ; half 9 
gez. mndst. voor Francina v. · d. Laar
v. d. Liempd. 
WOENS[)AG : kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Jacobus van Susante ; z.a. gel. 
mndst. voor Johannes Mandos ; half 8 
gel. jrgt. voor Wilhelmina van Rave
steijn-v. Schijn,lel ; z.a. gel. H. Mis v. 
Albertus Welling ; half 9 gez. jrgt. voor 
Rumoldus v. d. Ven, Catharina Mon
tens de hsvr. ; z.a. gel. jrgt. voor - Mar� 
tinus van de Steen. 
Hedenavond om 7 uur Lof t.e.v. St. 
Jozef met gebed tot St. Jozef. 
Hedenavond om 8 uur Godsdienstcur
sus voor 1 8-jarigen. 
DONDERDAG : kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Dina v. d. Brand-de Bever ; 
z.a. gel. H. Mis voor Jacobus de Pijper;
half 8 geL H. Mis voor Johannes Strik, 
Berdina Smits de hsvr. en Jan de zoon ; 
z.a. gel. H. Mis voor Johanna Petronella
Smits-Zevens ; half 9 gel. jrgt. voor Jo
hannes Ha braken ; z.a. gel. H. Mis voor 
Maria Vogels-v. Kasteren v.w. de Broe
derschap 0. L. Vrouw van Den Bosch. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG : kwart voor 7 gez. jrgt. voor 
Wilhelmus v. d. Ven ; z.a. gel. H. Mis 
voor Adrianus van Weert ; half 8 gef. 
gel. jrgt. voor Maria Adriana Evkemans ; 
z.a. gel. jrgt. voor Franciscus Wetzer en
Anna Maria de hsvr-:-; half 9 _gel. jrgt. 
voor Petronella Habraken-Peynenburg ; 
z.a. gel. jrgt. voor Adrianus v. der Mey
den. 
Hedenavond om 7 uur Kruisweg, daar
na Kort Lof; om 8 uur Vergadering 
v. d. H. Familie.
ZATERDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis
ter ere van de H. Clemens ; z.a. gel. H. 
Mis voor Hendrica van Laarhoven ; half 
8 gef. gel. jrgt. voor Franciscus Domini
cus Bosch : z.a.· gel. H. Mis voor Gerar
dus van Steen, Anna Maria Slijters de 
hsvr., half 9 gel. inrt. voor Martinus 

• Ha braken ; z.a. gel. H. Mis voor Hen
rica v. d. Ven-v. d .Ven.

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 
Hendricus v. d. Meerendonk; z.a. gel. 
H. Mis ,voor Maria v. d. Langenberg-
Hozew� ; de H. Mis van kwart voor 8 PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
gel. H. Mis voor Cornelis v. Rurmond; 2de Zondag van de Vasten. z.a. gel H. Mis voor Const<1nt v. d. 9 Maart 1952. _-Broek v.w. vrouw en kinderen ; H. Hart- Vandaag 1o?aat de eerste schaal "de stui-altaar gel. mndst. voor Arnoldus van versschaal" voor de kerk. De tweede Kilsdonk;- de H. Mis van 9 uur gel. H. gaat voor de Bijzondere Noden. Mis voor een bizondere intentie ;  z.a. Na de Hoogmis zal het "Te Deum" wor-gel. H. Mis voor Anna Maria Layen-· den izezongen vanwege de Pauskroning ·decker-Beening v.w. de buurt ; H. Hart- van Paus Pius XII, waarvan de verjaaraltaar gel. H. Mis voor Cornelis van dag a.s. Woensdag gevierd wordt. Rurmund ; de Hoogmis om half 1 1  gez. Onmiddelliik na de Hoogmis is het San
îr2t. v. Wilhelmus Snellaars .en Adrianà ta Teresa in de kapel der Eerw. Zusters vaa -Hal de hsvri . • • Ursulinen. En om kwart voor i 2 is het Vandaag r:ia __ qe Hoogmis Te Qeum v.w. : -J:{: . �lie voor, jongl:ns · _in: .,de Wijk-
-de P;luskrol!l1�: . • . , ' kapel, de Burcht. 
Vandaag 11aat ' m alle HH. Miss.en• de.· Vanavond .,zal de tweede PASSIE-OEFEEERSTE _ schaal voor de I_<erk. Wij ver-_ N{NG;- w�rdén gehoudtn. \. Q'm: k�art 

. zoeken de pàröchlanen om voorlopig een V(iQr, :J; , woi:dt tiet rozetihoed1e gebeden, 
dûbbeltje in. : ·deze sçhaal te geven tot waarna om 7 uur de Passie-Oefening 
b�strildinii ván df; 'onkosten van de. -ver- begint. ' Mol{eh·0dec iparoc!lilaf!en, 1n �roten 
lichting aan'" het;· torenuurwerk. getale aan deze oefening deelnemen. 

Wordt verzocht parochiebundel mee te 
brengen. 
WOENSDAG - des avonds om half 8 
Lo(ter ere van de H. Jo_zef. 
VRIJDAG: des avonds om acht uur H. 
Familie voor de Mannen in de Wijk
kapel "De .Burcht''. 
ZONDAG: in de kerk : 6 uur 1. d. voor 
h,et geestelijk en tijdelijk welzijn der 
parochianen ; 7 uur 1. d. voor een over
leden Vader; 8 uur 1. d. tot bijzondere 
intentie ;  !<wart over 9 1. d. ter ere van 
de H. Antonius uit dankbaarheid; half 
1 1  Hoogmis voor Amoldus v. Kol v. w. 
het gezamenlijk personeel. 
In de Wijk-Kapel "De Burcht" : kwart 
over 7 1. d. voor overleden vader ; half 9 
1. d. voor Johanna Swinkels-Nouwens v.
w. de buurt ; kwart voor 10 1. d. voor
een overleden Moeder. 
MAANDAG : 7 uur 1. d. voor Wilhelm
en Oda v. Eupen ; kwart voor 8 1. d. 
voor Theodorus v. d. Steen ; zijaltaar 1. 
d. voor Maria Sars v. Eijndhoven ; half 9
1. d. voor Antoon Mandos-de Koning.
DINSDAG : 7 uur 1. d. voor Johanna 
Maria v. Zeeland-Boeren ; kwart voor 8 
1. j. voor Theodorus Hendriks; zijaltaar
1. mndst. voor Maria v. d. Louw-v.
Schijndel ; half 9 1. m_!ldst. vQor Henri et
te Strijbosch. 
WOENSDAG : 7 uur gef. gel. jrgt. voor
Johanna de Werd-v. Lieshout ; kwart 
voor 8 1. d. voor Henricus v. Meersber
gen ; half 9 1. mndst. voor Henricus 
Dieden ; half 8 Wijk-kapel : 1. d. voor 
Petronella v. Oers. • 
DONDERDAG:  7 uur gef. gez. jrgt. 
voor Adrianus Kuijpers en Maria Ha
braken z.e. ; kwart voor 8 1. mndst. voor 
Jan Cornelis v. Wijk ; zijaltaar 1. mndst. 
voor Hubertus Driessen-Willems ; half 
9 1. mndst. voor Adrianus v. Genuchten. 
VRIJDAG :  7 uur pl. gez. jrgt. voor Wil
lem Kouwen berg ; kwart voor 8 1. 
mndst. voor · Francyna Voets-Karssema
lcers ; zijaltaar 1. d. voor Henricus v. d. 

• Meerendonk; half 9 1. mndst. voor Hu
bertus Josephus v. Susante en Jos. v. 
Susante de zoon. 
ZATERDAG : 7 uur gef. gel. jrgt. voor
Franciscus Voets en Catharina v. d. 
Coevering z. e. ; kwart voor 8 1. j. voor 
Gijsberdina Bekkers ; zijaltaar 1. mndst. 
voor Johan Hermes Schüller; half 9 1. d. 
voor M. Reijnen-Albers te Wanroij over
leden.
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE.

'.lde Zonda.R van de Vasten.
9 Maart 1952 .. 

Zondag na de middag om HALF 4 Lof
waaronder de meditati.e over het lijden 
zal gehouden worden. 
ZONDAG : half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie ; to uur H. Mis voor 
Bijzondere intentie.
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Joannes
Timmermans.
DINSDAG : half 8 jrgt. voor Jan Corne
lis Timmermans.
WOENSDAG : half 8 jrgt. voor Wilhel
mus Kemps. 
DONDERDAG : half 8 jrgt. voor Corne
lia hsvr. van Wilh. Kemps. 
VRIJDAG : half 8 jrgt. voor Marinus v.
d. Heijden.
ZATERDAG : half 8 jrgt. voor Joanna
Maria v. Gerwen. 

Deze �eek zullen geschieden : 
Donderdag H. Mis voor Wouter Tim
mermans te Schijndel overleden. Vrijdag 
H. Mis voor Clasina Pijnenburg te 
Liempde overleden. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG 9 Maart, 2e '.Zondag van de 
vasten: om 7 uur H. Mis voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn van de paro
chie ; om half 9 H. Mis voor Johannes 
Willems v.w. de biljartclub "Buiten Ver
wachting ;  Qm 10  uur de Hoogmis als 
gez. jrgt. voor Petrus Schakenraad. 
Eerste schaal voor de eigen kerk ; en de 

tweede voor de Bijzondere Noden. 
Na de Hocwnis vergadering van St. Vin
ce_ntius in Orion, en repetitie voor de 
zangeressen in de school. 
Om half 3 het Lof. 
MAANDAG : kwart voor 8 H. Mis voor 
Johannes van Grinsven te 's-Hertogen-
bosch overleden. 
DINSDAG : kwart voor 8 H. Mis voor 
Henricus van Meersbergen in de par. 
van het H. Hart overleden. 
Des middags om 3 uur vergadering van 
St. Elisabeth in de pastorie. 
WOENSDAG 12  Maart, verjaardag van 
de Pauskroning van Z. H. Pius XII :
om kwart over 7 H. Mis voor Adrianus 
v. d. Pasch ; om kwart voor 8 H. Mis
voor Johanna Renders-van de Moosdijk. 
DONDERDAG om kwart over 7 jrgt. 
voor Cornelia van Kasteren-Boons ; om 
kwart voor 8 mndst. voor Godefridus 
Verhagen. . -
VRIJDAG : kwart over 7 H. Mis voor 
Adrianus van der Sloot; om kwart voor 
8 H. Mis voor Maria qe Pund�r-Huige. 
ZATERDAG : kwart over 7 mndst. voor 
Berta van der Schoot-Spijkerboer; om 
kwart voor 8 mndst. voor Johanna 
Kruyssen-van Erp. 

GELEGENHEID TOT BIECHTEN : 
Dagelijks voor de HH. Missen, en Za
terdagmiddag van 6 tot 7 uur. 
Katecliismuslessen deze week op school: 
Klas A :  les 39. 
Klas B :  les 39 en de vragen 339 en 340. 
Klas C :  de vragen 295, 296 en 297. 

VRIJDAG: 
geboden vasten- en onthoudingsdag; de 
and�re dagen van deze week zijn enkel 
vastendagen. 

EIEROMGANG: 
De jaarlijkse eieromgang is deze week in 
de buurtschappen Boseind en Kerkeind. 

S.P.L. : 
De zelatricen van het St. Petrus-Liefde
werk worden verzocht de contributie 
van de eerste helft van het jaar op te 
halen : en vóór het einde van de maand 
af te dragen bij de hoÓfdzelatrice. 

P.t\R. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

'.lde Zond� van de Vasten. 
9 Maart 1952. 

ZONDAG : half 7 1. j. voor Ger. Spik. 
mans ; 8 uur I.m. tot welzijn der paro
chie ;  10 uur z. j. voor de Heer Mart. v. 
d. Broek ; 3 uur Lof, daarna iongell§
congregatie. Na de hoogmis "Te Deum" 
wegens de verjaardag der Paus-kroning. 
Maandag tot Zaterdag 7 Ul!r z. 7e voor 
Nicolasina Pijnenburg. 
MAANDAG : half 8 z. j. voor Johanna 
Jozef v. d. L.aar ;  8 uur 1. j. voor Franc. 
v. d. Meijden en Maria de hsvr.
DINSDAG : half 8 z. i. voor Mej. Elisa
beth Mart. v . .d. Broek; 8 mir 1. mndst. 
voor Maria Adr. v. Diik. 
WOENSDAG :  half 8 z. j .  voor de Heer
Arnold v. d. Broek ; 8 unr 1. mndst. voor 
Engelb. v. d. Velden.
DONDERDAG : half 8 1. mndst. voor
Maria Henr. Putmans ; 8 uur 1. mndst. 
voor Jan v. d. Heijden. - • 
VRIJDAG : half 8 1. mndst. voor Adria
na Adr. v. d. Sande; 8 uur 1. mndst. 
voor Com. Putmans. 
ZATERDAG : half 8 1. mndst. voor Hub.
v. Aarle; 8 uur 1. mndst. voor Amolda
Frans Kreyveld. 
ZONDAG : half 7 1. m. tot welzitn der 
parochie ;  8 uur 1. mndst. voor Jes. v. d. 
Velden ; 10 uur z. 7 e voor Nicolasina 
Pijnenburg. 

In de Kapel der Eerw. Zusters : 
Maandag 7 uur L m. voor Theo v. Hal, 
Adr. v. Hastenberg en Cor Saris v. w. 
Velder en Vrelikhoven. Dinsdag 7 uur 
1. m. vo.or Jos. v. d. Velden v.w. de kin
deren. Woensdag 7 uur 1. m. voor Jan
Maas. l)gnderdag 7 uur 1. m. :voor Hen
dricus v. Gestel als overl. lid Moeder
van Goeden Raad. Vrijdag 7 uur 1. m. 
_ v,oor Jan v. d. Heii.den v.w. de l<lei,nkin-

deren. Zaterdag 7 uur 1. m. voor Jan 
Sanders v. w. de Kleinkinderen. Zonda« 
7 uur 1. m. voor Mart. Schelle v. w. de 
kinderen. 
Woensdagavond om 7 uur J,of ter ere 
van St. Joseph. 
MaandaR te beRinnen zullen de kinde
ren, die op Passie-Zondag hun plechtige 
H. Communie hopen te doen, iedere 
morgen om half 9 in de k�rk samenko
men ter voorbereiding. 
7e Nicolasina Pijnenburg te Liempde
overleden. 
Gedoopt : Wilhelmina Martina Johanna
dochter van Marinus Verdook-Ketelaars. 

Missiebus : 
Van wijlen Nicolasina Pijnenbuni !25,-. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
2de Zofxfa.R van de Vasten. 
9 Maart 1952. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en to uur 
Hoogmis voor de Parochie. Onder de 
H. Mis van half 9 Lijdensmeditatie. Na
de Hoo�mis Te Deum v.w. de verjaar
dag van de Kroning van Z. H. de Paus. 
Tweede schaalcollecte voor Bîjz. Noden 
Episcopaat. 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; 7 uur H. Mis voor Maria
Spoore;.. ; half 9 jrgt. voor Cornelia 
Scha13endonk; 1 0  uur Hoogmis voor de 
Parochie. 
MAANDAG : 7 uur H. Mis voor Olris
tiaan van Dongen ; 8 uur H. Mis voor 
Woutherus limmermans te Schijndel 
overleden. 
DINSDAG : 7 uur H. Mis voor de Eerw.
Moeder Cortilia ; 8 uur mndst. voor Ge
rardus van ,den Akker. 
WOENSDAG : 7 uur H. Mis voor de
Qe1ovige Zielen ; 8 uur gef. jrgt. voor 
Adrianus van de Nostrum. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor Jo
sephus Vorstenbosch ; 8 uur gef. jrgt. 
voor Hendricus van der Kammen. 
VRIJDAG : 7 uur H. Mis voor Adriana
Vorstenbosch-v. d. Nosterum1, 8 uur gef. 
jrgt. voor Gerardus Cornelis v. d. Kam
men. 
ZATERDAG : 7 uur H. Mis voor Anto
nia Wilhelmina van Rulo ; 8 uur H_, Mis 
voor Adrianus Vorstenbosch en Petr.o.• 
nella van Wez�I de hsvr .. 
Elders : H. Mis voor Gerardus Josephus
van Oers.

ST. CHARLES, HAL. BOXTEL. 
Zondag 9 Maart. Tweede Zondag van 
de vasten. Deze ll)iddag om 3 uur Lof 
met rozenhoedie. 
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 : om 8 lllir Lof. 
ZONDAG : om 7 uur jaargetijde voor 
Joannes Domïnicus Dollevoet en Maria 
de huisvrouw; om half 9 voor }-lans 
Jans.sens; om 10  uur voor een over
ledene. 
WOENSDAG : om half 8 yooi: . D.9ctor 
Theodorus Strengers. - . ,  

(Adv�tentk) 

Gemeente Boxtel 
Sollicitanten worden opgeroepen naar 
be,tl"ekkiPg Vll,ll 

Meteropnemer-Incasseerder 
BIJ DE GEMEENTEBEDRIJVEN. 

Sollicitaties binnen 8 dagen te richten 
aan de Burgane.ester. 

HET GEMEENTEBESTUUR. 

M. 

Heden overleed tot onze 
diepe clroe{heid, zacht en 
kalm, in de ouderdom van 
72 jaar, onze innig gelief
de Vader, Pleegvader, Be
huwd- en Grootvader 

Te koop : stierkalf en 2 vaars
kalveren, waarvan een vijf 
maanden oq_d. Bekkers, Vorst 5 

Biedt zich aan : net R.K. 
meisje, 16 îaar, om opgeleid 
te worden in winkel of huis
housling. Te bevragen Molen
straat 19. 

Wegens verhuizing te koop 
een z.g.a.n. BUT A-gastoestel 
compleet, alsmede grote tafel, 
Molenpad 4. 

Te koop : een be�t volbloed 
maalkalf, 6 weken oud. Bij 
M. van Roosmalen, Vorst 16.
Te koop : een best roodbont 
Vaarskalf. M. J. de Gr.9ot, 
Coevoortseweg 8, Boxtel. 

Te koop bij L. Beekmans, 
Gemonde 50, een kalfkoe, aan 
telling 1 2  Maart, t.b.c. -vrij be
drijf, 2 x Reënt tegen • M. Kl. 

H,t Bestuur 

v.an de 
De Heer 

NICOLAAS DEKKER 
Weduwnaar van 

J. W. Quick 
Te koop : een partij goede 4000 kilo Mangelwortelen te mest, bij M. Smits, Bossche-koop. H. v. d. Oetelaar, weg 59. 

Ondarllnge Paardnmzakarlllf 
va_n de N.C.B., afd. Boxtel 
maakt bekend dat met in• 
gang nn 8 Maart 1952 .de 

Alphen a. d. Rijn: 
Munsel 3 1 .  ----------- paarden D)et 

1 50/o .zijn verhoogd. 
K. Dekker
T. C. J. Dekker-Frederiks

en Kindeten 
Djakarta: 

A. Dekker
C. W. K. Dekker-Kwant

en Kinderen 
Boxtel: 

R. Dekker
F. C. J. Dekker-

v. Zeeland en Kind
Boxtel: 

Te Jsoop : een toon'i biggen. 
Oirschotseweg 18. 
Te koop : een toom zware 
biggen en dekrijpe zeugjes, ge
merkt voor stamboek, alles 
G.Y. W. van Esch, Roond 10a. 

,,BRIEVEN ONDER NUM
MER" dienen te worden af
gehaald bij de Administratie 
van Brabants CC!_ltrum, 

Gevraagd : net R.K Meisje 
voor dag en nacht. Leeftijd 
20 tot 30 jaar. Voor licht huis
houdelijk w_erk en als hulp in 
sigarenwinkel. Aanmelden bij 
Karel van den Braak, Baronie
straat 28. -
Goedgekeurde Pootaardappe
len in 1 2  soorten, sommige 
ook in kleine maat. Zaadhan
del v. Zogchel. 

C. ESHUIS
B E E O I G O  M A K E L A A R  

E N  TAXAT E U R  
LEENHOFLAAH 6 BOXTEL 
ALLE V E R Z E K E R I N G E N  

J. v. Nieuwenhuijze 
Boxtel, 6 Maart 1952 
Ons Doelstraat 6. 

Molens.traat 19. Zaaihaver, Gerst; - -Tarwe, 
Erwten in origineel en .,gek. te  Te koop : electrische wasma- nabouw. Zaadh. v:nZogchel.chine met motor. C. Voets, 

Breukelsestraat 103.  

Zware Nylons 7 2 5
onverslijtbaar! !  1 

De ter aarde bestelling zal 
plaats hebben op de be
graafplaats "Rustoord" op 
Zaterdag 8 Maart a.s. om 
2 uur vanaf het sterfhuis. 

V oor de vele blijken van 
belangstelling, onder

vonden bij ziaekte en ove'r
lijden van onze dierbare 
Echtgenote en MÖeder, 
zeggen wij hiermede aan 
allen onze hartelijke dank. 

A. F. Vogels-v.Kasteren. 
Vic., v. Alphenlaan 20. 

Verloren : een varkensmand 
van Roond naar Mo0rwijk. 
Terug te bezorgen bij J. 
den Ouden, Varkenshandel, 
Schijndel. 
Gevraagd tegen 1 5  April, flin
ke z�lfstandige Dienstbode, 
voor dag en nacht, liefst boven 
20 jaar. Mevr. McCurdy-Crols, 
Jachtrust, Boxtel. 
Te koop : 2 lange en 2 korte 
mantels, z.g.a.n., 12 tot 14 jaar. 
Smulders, Dorp A 35, Liempde 

Te koop; een �klok met 
ll(Olljlsiai. Mijlstra�t 19a. 

Ti ki)op : een pa.Jtij (�; • • • •. �- ---
kràagj voederbieten en eet- Te kocii:, : eikeu' t#èf 103-73, 
aardappelen. Wed. W!tfui, ta!ft!ikleed, haardpl'aat, appels 
Liempde. en huishoudefijke artikelen. 

, ,Zortneveld", · .Bo_sscheweg 109. 
Te ' · Jèoop : zadel ,met _ Jigt, 
z.g;a.n. en 8 biggen. · i'.iuize Te -koop : · 3000 -kg haverstro.
,,De; la Salie". Jos. de Jong, Mijlstraat 22. 

Gekiemde Pootaardappelen in 
kistjes van 5 en 10 kilo, einde 
Maart leverbaar. Tijdige 0p
ga,ve daarvan gewenst. Zaad
handel v. ZogcheI. 

Alle Gras en Klaverzaden, 
Bieten, Tuin- en Bloemzaden 
uit voorraad ook subs.idie
mengsels, deze vóór 1 5  Maart 
opgeven. Zaadh. v. Zogchel. 

H E IJ M A N S  
B:reukelsestraat 63 

- : ,,-. ,, • ,< :: î ,t 

"In 't Anker 
ook 

-. KARYAN CEYITAM<SlRDOf 
v.oor d_e_ Baby's. 

Alle soorten Nutricia's 
Gevraagd in klein gezin in B A  B y  V O E D I N G 
Den Bosch net meisje, liefst Bij e'lkè 100 gr. Thee van 80 et. 
voor dag en nacht. Adres be- 1 1/2 .dozijn knlkkers gratl1-
vragen Molenstraat 19. Vette Jonge Boerenkaas 
Te koop : een top,n biggen, .per. 100 gr. 28 et. 
alle borgen. L. Klompers, FIJNE VLE .. E_ S_ WARENBiQ.dJiovenseweg 30. , "' • Kpóx �o�st .p. 100 gr. 46 et. 
Te koop : herenrijwiel: Váh' Geld. Rookwotst • ,, 38 • 
�ststr�at 4 ;  na_: 6, uur, 2 Corned-. Qecf , ., • 30 •maal belten. . - , - ,,-, " B<!QQP " ; ; ,. 46 " 
te koop : een nieuwe platte c� de Jong•v: "kempen
½if op .luclltbanden bij J. Jans- _ ·v: ·. 11• 'oRNSTRAAT. ,  1. "'. • ..s.èns, ,L1empdseweg 16. "' 

,, 

, . 



Nationale Woningbouvvleniflg: 
Denkt U er aan dat 10 Maart 
25-jarige 41/4 °/o lening 1952 en

a.s. de inschrijvingsdatum is voor de
de 22-jarige 015/10 °/o lening.

De Notariaaen P. MERTENS te Boxtel·

en J. A. GOVERS te Eindhoven 

zullen te BOXTEL fin. op DINSDAG (8 MAART 1952 n.m. 5 uur in Hotel VAN VLERKEN te BOXTEL (Markt)ten verzoeke van hun principaal in het 
OPENBAAR VEILEN EN VERKOPEN: 

De voormalige 
ZUIVELFABRIEK 

annex DIRECTEURSWONING 
TE LIEMPDE 

Ingezet op 1 28.900, � . De fabriek waarin o.a. stoomketel met stoommachine, ontljzerinasapparaat en warmwater boiler, is zeer aeschikt voor Jcleinindustrie. 
Fabriek en woning zijn direct vrij te aanvaarden. Normaliter wordt vestigingsvergunnina verleend. Nadere inlichtingen verstrekken voornoemde Notarissen. • 

KINDERWAGEN II DEKENTJES Mooie figuurtjes Zware katoenen kwaliteit Kleur bleu 75 x 100 cm ZUIVER WOL 2e95 

Opgewerkt beestje 
}0 50 Kleur zalm en bleu 70 x 85 cm e 

T7W� 
u •u• . OOXHLWONINGINRICHTING RECHTERSTRAAT 22•24 

�Koopje 
vandeweek 

' Prima badstof 

Keukenblokdoeken 

Alléén 

BRI LLEN 
dus. alle aanda'öh't 
door· ·ons hieraan 1 

'n Grotere keuze '· i 
'n Betere afwerking\'. . .'_', 
Zonder risico voor fouten 
'n Snellere aflevering,. 

Maar wèl· zelfde: prijzen! 
bus altija°:VJfstandig-et. 
: " UWd3RIL' :,·: ,,, 
vàn BrlHènspecialisl-

V AN,· MA A À EN.· 
NOTARIS P. MERTENS NOTARIS P. MERTENS =========== Kleuren : Rood, Groen en Blauw 

Vughterstraà't ,s
,- DEN BOSCH,. T ' 

. . . .-·�. � .. 
TE BOXTEL • te BOXTEL 

zal' aldaar Gemondsew� 5 zal aldaar in Café v. d. Aker, 
op Dinsda2 11 Maart 1952: Spoorstraat 19, voor Toewij
voorm. 10 uur, voor de heer zing op Maand� 10 Maart 
K. C. v. Rulo, wegens eindi- 1952 nam. 5 uur, voor de 
aina van het bedrijf, om con- heer F. J. v .d. Aker, • 
tant geld, PUBLIEK VERKOPEN: 

Bij Vos uw Kaas�·· en Vis gekocht < :. Het beste adres • . _ • '. is uitgezocht. 'f ·-· ,·: 
. . VOS STATIONSTR. 44 . - •• 

1 TELEFOON 627 

Van f 2,40 nu f 2.20 • 2 van dezelfde• kwaliteit nu f 3. 9o
• PUBLIEK VERKOPEN: Het huis met tuin te Boxtel, ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::;De gehele landbouwinventaris, Parallelweg N 37, kadaster 

als: hoge en lage kar, vierwie- sectie F. nr. 3757 groot 1,49 
lig rijtuig, vierwielige waj!en aren. Verhuurd voor f 3,45 per 
op luchtbanden, hakselmachi- week. Ingezet op f 2250, - . 
ne voor ,hand- en motorkracht Huur voor koper vanaf de 
botermachin� gie.rkist, •• gier'. eerste dag der week volgend 
pomp, alle paardetuig voor op de betalina der koopsom. 
karren en rijtuig, ladders, ploe- Lasten voor koper vanaf 1 
gen, �en, keteJs, kisten, Januari 1952. Betalina koop
hachten, cultivator, riemschij- som uiterlijk 10 Juni 1952. 

Haarpermanent ·.
f3,gicree�' '.,•··· 

ven, landbouwgereedschappen, ________ _ bieten en voorts: electr. was-machine met wringer, keuken- Arbeiderswoning kast, �!den met stolpen, ledi-kanteq, baktrog, tafels, oud met 20aren teeltgrondijzer en zink, enz. Bezichtigi� een uur voor het te. koop aangeboden. 

Maandag 1 0 en Dinsdag 11 Maart . 
DEMONSTRAT IE 

van de bekende luxe . 

"SUPRA" Rubber Corsetten
Fa. J. P. v. d. VELDEN 
Manufacturen 

Stationstraat 
Wij nodigen U 

beleefd uit. 

REPARATIES aan Uw Uurwerken, Brillen, Goud en Zilver 

Trim·•• .-laarct-ême •• •. 
Scheerapparaat 

· Nationaal f 0,98

Gillette vanaf f 1,
Punktat mesjelf 

vanaf 0,65 • 

BERT v.o. BRAAK 
Tel. 450, Baronlestr. 73 

begin der verkopina. • Bevra1en Molenstraat 19. ==================================
.Vakkundig, ,1ug en ond er garantie. B R I L L E N 's morgens besteld .. 1"k t' Net Meisje gevraagd J. K E u N EN 

Leeftijd 16 tot hoogstens 18 • Spraakleraarjaar. 
Chemische Wasserij 

,.DEN DRI E S" 

Deken lle WIJ••traat 4 
Voor verbetering van 

spraak en 
stem•afwijkingen Rljkswes Boxtel 

w·· !!Oden edele He.tte "'-:-:--" HO-q ..,,� 

OOOC: OHU �-a/d,eliffq,.Zij, die prijs stellen op een prettige werkkring, komen eens praten. Aan• melden dagelijks van 9-12 uur en van 1.30-5 uur aan de fabriek. 
�dcotaqe/akid Ve Zwalllw. 1l.V. 

Gevraagd nette jonge meisjes 
(14 à 15 jaar) ter opleldinJ in vouw; en m�ngelzaal. 

Crols & Co. • Boxtel 

AANBESTEDING MELKRITTEN 
De Coöp. Zuivelfabriek "De Hoop", Boxtel, :z:al wederom a,1nbesteden: 
Het melkvervoer van de boerderij naar de fabriek. 
De voorwaarden zomede de indeling der ritten liggen vanaf heden ter inzage ten kantore der fabriek te Boxtel. De gesloten inschrijfbiljetten moeten uiterlijk Woensdag 12 Maart 1952 n.m. om ½ uur op bovengenoemde fabriek zijn ingeleverd. De Directeur. 

Alleen een GOE DE reparatie
is het behoud l>an Uw Uurwerkenen Uw Sieraden. 

Alle reparaties onder volle garantie 1 !
Vakmanschap, 'llertrouwen en ser'llice 
zijn de belangrijhte /actoren. 

OO K voor Uw B RI LL E N
NAAR VAN VLERKEN 

• Nieuwste automatische slijpwijze. 
• Uw bril in enkele uren gereed. • 
• Wij hebben een grote /eeuze in moderne

en toch zeer voordelige monturen.
Alle zlekenfondsleclen grote korting op 

monturen en glazen. 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
• Juwelier Horloger Opticibi 

Uw dubbeltjes hebben meer waarde bij 

KLEIN MAAR DAPPER 
's avonds klaar Met Uw PIJn IJ e YOB �� 

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 NAAR • Leverancier voor alle ziekenfondsen. . Jo Y, 6rinsven-Y, Summeren Prima kwaliteit interlock directoire f 1,45 Ziekenfondslcdcn ontvangen nog steeds korting. MARKT 15 Dameshemden vanaf f 1,49 
================� 

llefüd le�lpl. YaetmziriSler Herenhemden, iets goeds vanaf f 1,65 ----------------- _o_ok_••_ n_h_ul_•_•_•_•_nt_b_le _de
_n Herenbroeken vanaf f 1, 75Overhemden, was• en kleurecht, alle maten f 5,45

In kinderondergoed bijzonder lage prijzen. Graslinnen slopen, grote maat f 1,95 Uw adres voor Bedrijfskleding Blauwe en khaki overalls, 

Bureau voor Accountancy 

\
, Belastingzaken 

E V O S S E N Boekhouding • Bedrijfseconomische 
Drs. Moonenstraat 17 

( 
Adviezen BEST "Telefoon 200 Oorlogsschade

, Kostprijsberekening 
ZITDAG TE LIEMPDE: elke Woensdag van 
10 tot 12.30 u. Adres: Dorp A 10 (Wed. v.d.Pas) alle maten, nu f 11,75 -----------------

JOS v. d. Laak 
RECHTERSTRAAT 67 

's· 
Een re

1
e0p heerl5ijke Chob��lade� van voor cent, lJ aan•� koop van elk pak 

S Brabantse KI uit of Kasteel Rondpak à 46 et. 

§§ L.angleef-Dweil. Gaat véél lan•� ger mee I Groot formaat van 
2 f 1,25 voor f 1,05. Zolang de 
Z voorraad strekt. 
1 VIJgen, hmlijk op de boterhamper 250 gram 20 cent. 

COCOSTAPIJT 
nieuwste dessins, 1 00 cm breed per meter 7.45 6.25 - 5.45 -

-
6.95

4.95 

tJ.�� 
WONINGINRICHTING 

R ECHTERSTR. 22-24 

Vooc de JJ.kdttitµ. 3(,_ � 

Wij tonen U gaarne onze prachtige 
collectie sieraden en horloges. 

• • 
• ZEER GROTE KEUZE
ZEER VOORDELIGE PRIJZEN
*

Ziet onze etalages ! 

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

Prima Binnenverings-Matrassen 2•PERSOONS 
f 120 MET KAPOKKUSSENS ,• 20 JAAR GARANTIE 

FIRMA J. P. v. d. VELDEN 
MANUFACTUREN BOXTEL 

.'l)o.oqaac-' 
·Herenschoenen
enorme sortering, In alle prijsklassen

13.90 -15.90 -18.50 -19.90

20.90_ 22.90. 23_90_ 29_90

Zie OffU et,al,aq.es. 

BOVEN DEERT •• Schoenhandel naast Gemeentehuis

• 1.eer goede
afwerkin_g 

• Vrolijk gebloemd

Leuke 
Fantasiesthortjes 1/4 

Fantasiesthortjes 
2
, IJ� 

met aangerlmpelde fit/
strook . .. .• .. • .. • 

Jasschort lastex in de taille. 
U

:,::c1:. �����.��r.· 

't Is weer 

IN DEN 

OOIEVAAR 

,, 

• 
. ~-. ; .. 

.OPGELET: 
~~- -Pll--1-UP .. ;.: 

·, 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 
Advertentieprijs: 10 et. p. kol. m.m. 
Bij contract speciale tarievén. 
Kleine advertentiën 7 et. per woord. 

KA-THOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Tweede reeks_kanttekeningen kunnen zijn dat. een breuk in de partij
van dat advies afhangt." 

We hope11 dat de K.V.P.-leiding deze 
zaak niet onderschat, en ook, dat de 
leiding niet gokt op het stemmen uit 
sleur van de grote massa. Het lijkt er op 
dat de arbeiders zich veilig pogen te stel
len door het naar voren breng.en van 
eigen candidaten op de verkiezingslijs
ten en in dit geval hebben zij hiermee 
hun houding bij de komende verkiezin
gen te kennen gegeven. Maar de katho
lieke stemmersmassa kent nog zeker 
even vele middenstanders, middengroeps
mensen en werkgevers die wachten op 
de komende definitieve lijsten. Moge de 
K.V.P.-leiding een goede greep doen of
- eerbiediger uitgedrukt - een goed
besluit nemen, zodat de eenheid kan be
waard blijven en de breuk niet hoeft te
komen. T.

De vorige week zijn we in onze bespre
king over de Partijraadsvergadering va:n 
de KV.P. alleen stil blijven staan bij de 
rede van de voorzitter, de heer° Andries
sen, omdat dit ons het belangrijkste 
scheen en het meest vertrouwenwekkend 
van alles wat er op die vergadering naar 
voren is gekomen. 
Om het grote belang van de zaak, ver
band houdend namelijk met onze eigen 
houding als gewetensvol katholiek bij de 
komende verkiezingen, menen wij nog 
enkele punten te moeten bespreken, 
vooral in het licht van de persstemmen 
die sindsdien daarover te horen waren 
in verschillende van de voornaamste bla
den van de katholieke Nederlandse pers. 
Op de eerste plaats is het ons opgeval
len dat de rede van professor Romme op 
diezelfde vergadering, het vertrouwen in 
de toekomstige gang van zaken in de 
K.V.P. allerminst heeft versterkt: in die
dchting spreken o.a. de grote Limburgse
dagbladen, het algemeen Nederlandse
blad De Maasbode, en de grote katholie
ke weekbladen: de Nieuwe Eeuw en de
Linie.
AI dezen spreken min of meer afkeu
rend over de houding van prof. Romme,
als zou deze zowel in zijn krantenartike
len als in zijn redevoeringen de ver
schilpunten geheel of gedeeltelijk pogen
weg te praten, en doen alsof er ongeveer
geen moeilijkheden en geen onenigheid
gerezen zijn, om aldus het grote publiek,
de massa der stemmers, rustig de sleur
gang te laten gaan van zonder meer te
stemmen zoals men altijd gestemd heeft,
met het idee: ,,we moeten nu eenmaal
eenheid bewaren" en "het zal zo wel
weer goed zijn".
Een ander punt waarop wij wilden wijzen

- - ter bekendmaking en voorlichting van
onze lezers - is dit: _op de partijraads
vergadering werd gevraagd of het juist
was dat de Middenstandsbond adressen
van haar leden zou doorgegeven hebben
aan de Katholieke Nationale Partij van
de heer Welter. De reactie bij de ver
gaderde K.V.P.-leden getuigde van ver
ontwaardiging alsof hier een verraad ge
openbaard werd, en alsof de heer Wel
ter met zijn partij een soort afvalligen
waren waaraan men de Middenstand
wilde -gaan verkwanselen.
Schrijver dezes is zelf lid van de
K.V.P. maar wil hier toch gaarne op
merken, dat de heer Welter naar eer en
geweten heeft gemeend niet de eenheid
met de- K.V.P. te hebben mogen bewa
ren, zowel bij de vorige als bij de ko
mende verkiezingen, en dat dit zijn goed
recht is wanneer zijn redenen opwegen
tegen de redenen die voor de eenheid
pleiten.
De leiding van de vergadering ant
woordde op de gestelde vraag dat hun
over een verstrekken van adressenmate
riaal niets bekend was. ,,Achteraf blijkt
thans" - aldus de Nieuwe Eeuw -
,,dat ook aan de K.V.P. altijd de ge
vraagde adressen verstrekt zijn. Als er
dan fouten gemaakt zouden zijn, is men
naar de zijde van de K.V.P. hiermede
voorgeg�?n." Dat is wat men noemt
,,ad rem . 
Een derde en zeer voornaam punt waar
over we iets wilden zeggen is de lijst 
van 167 voorlopige candidaten voor de 
K.V.P. bij de komende verkiezingen. Dit
zijn de candidaten welke door de afde
lingen zijn gekozen en die de later ko
mende definitieve lijsten voor tweederde 
zullen vullen - het overige derde deel 
der candidaten wordt op 22 Maart door 
de verkiezingsraad aangewezen. 
Bij een beschouwing van de lange lijst 
van 167 namen vallen verschillende din
gen op: 
eerstens: dat, geheel volgens onze ver
wachting welke we op 29 Februari in • 
Brabants Centrum uitspraken, er geen 
enkele naam op voorkomt van personen 
uit de oppositie· van de laatste maanden 
tegen het K.V.P.-beleid. Op dit punt -
aanwijzing van candidaten van zoge-

• naamd -rechtse zijde - zal dus inderdaad
all� afhangen van de K.V.P.-leiding.
tweedens: dat in verschillende kieskrin
gen, o.a. in de kring Arnhem-Nijme
gen, belaqgrijke K.A.B.-mensen naar
voren zijn gekomen. Hieruit blijkt dat de
arbeiders in de K.V.P.-afdelingen hun
best hebben gedaan hun belangen zo
veel mogelijk behartigd te krijgen in de
toekomstige K.V.P.-fractie, door eigen
candidaten uit eigen stand naar voren te
brengen, die hun volledig zullen kunnen
"representeren", zoals dat tegenwoordig
heet. Dit is een pracht stuk werk van
onze katholieke arbeiders. Het is wel
niet ideaal dat iedere stand zijn eigen
.2roepje moet zien te krijgen binne.n de
K.V.P., maar het kan in de overgang
naar een betere K.V.P. wel eens nodig
blijken.
Derdens: dat sommige vooraanstaande · 
figuren uit de tegenwoordige kamerfrac
tie naar het tweede plan zijn verschoven: 
met name weer in de kring Arnhem
Nijmegen. Hier stond bij de vorige ver
kiezingen prof. Romme, voorzitter van 
de fractie, op de 1 e. plaats, en de onder
voorzitter van de fractie Magister Stok
man op de 4e plaats, terwijl beiden nu 
door deze kring niet zijn voorgesteld op 
de- als voorlopig inge.9iende lijsten. Dit 
zegt wel iets, dunkt -ons. 

Alweer een moeilijk punt voor de 
K.V.P.-leiding. De verkiezingsraad kan 
natuurlijk deze figuren toch plaatsen bij 
het derde deel der candidaten dat door 
deze raad dient aang�wezen te worden,
maar dit wordt toch een netelige zaak.
AI hebben de afdelingen dan geen op
positiemensen naar voren geschoven, ze
hebben wel tot nu toe leidende figuren
achteruit geschoven: zal dit de K.V.P.
leiding iets zeggen?
Hoeveel het wel kan zeggen, drukt een
in de Nieuwe Eeuw geplaatst ingezonden
artikel wel heel sterk uit; daar kan men
lezen : ,,de Verkiezingsraad komt op 22
Maart bijeen om een definitief advies
voor de groslijststemmingen op 20 April
a.s. vast te stellen. Het zou wel eens

Gemeenteraadsvergadering 

Kwestie Rechterstraat in nieuw stadium 
VERBETERING VAN WEGEN. 

Vorige week Donderdag kwam de Raad 
der gemeente Boxtel in een tussentijdse 
openbare vergadering bijeen ter bespre-

-""·king van een aantal agendapunten, waar
voor een spoedige beslissing zeer ge
wenst was. 
Allereerst werd dan besloten tot het aan
gaan van een geldlening groot 
f 225.000,- ten behoeve van de finan
ciering van het complex Oostenrijkse 
woningen, dat enige jaren geleden in 
Boxtel gebouwd kon worden, maar waar
van de financiering tot nu toe slechts 
was geschied met kort geld. 
Nadat uit de Raad enkele opmerkingen 
van informatieve aard naar voren waren 
gekomen, stelde het lid De Visser de 
vraag of nu ook de mogelijkheid tot ver
koop van deze. woningen geschapen was. 
De voorzitter antwoordde hierop dat 
hiernaar wel gestreefd is geworden, doch 
dat de mogelijkheid nog niet aanwezig 
was, al is deze in de naaste toekomst wel 
te verwachten. 
Hierna werden enkele begrotingswijzi
�ingen goedgekeurd, in verband met ge
wenste voorzieningen op· onderwijsge
bied. Zo werd de Jongensschool St. Pe
trus in staat gestéld nieuwe leesboeken 
aan te schaffen, terwijl voor de Meisjes
school St. Joseph een crediet werd uit
getrokken voor verbetering van de cen
trale verwarming. 
Een andere begrotingswijziging betrof de 
verbetering van de weg nabij de N.V. 
Exportcentrale, en wel vanaf de spoor
wegovergang tot aan de eerste krom
ming van de weg. Ook werd besloten 
alsnog een bedrag uit te trekken voor 
de verbetering van de oude keiweg op 
Zandvliet vanaf de brug in de Molen
straat tot aan de Van Rijckevorselstraat. 
Op desbetreffende verzoeken van de 
leden De Laat en Oliemeulen zegde de 
voorzitter. toe aan de verbetering van 
deze- verbindingsweg de grootst moge
lijke zorg te laten besteden, hetgeen bij 
een gunstige materialenpositie o.a. in
houdt, dat langs het gehele gedeelte een 
sintel-trottoir gelegd zal worden. 
Hierna werd een voorstel aan de orde 
gesteld betreffende aankoop van een 
strook grond (gelegen aan de Rechter
straat) van de heer H. Mertens te 
Weert .. Het betrof hier het perceel grond 
van de heer H. Mertens, dat in het ont 
eigeningsbesluit van 10 Augustus 1951 is 
begrepen. Langs minnelijke weg was met 
de eigenaar echter een oplossing ver
kregen, in dier voege, dat een uitweg 
van 3 meter naar de Rechterstraat wordt 
gereserveerd voor de huisàrts Kluytmans, 
die achter zijn woning een garage wil 
plaatsen. 
Bij de behandeling van dit voorstel sprak 
de Voorzitter er zijn vreugde over uit, 
dat wederom langs minnelijke weg een 
oplossing was gevonden voor een geschil, 
waarvoor reeds een procedure was aan
gekondigd. Het was nog niet voorgeko
men, dat de gemeente Boxtel een ont
eigeningsplan had moeten doorvoeren en 
daarom was het de Voorzitter een dub
bel _ _genoegen de Raad een voorstel te 
kunnen doen, waarmee (bij een gunstige 
beslissing) deze goede gewoonte gehand

(haafd kan worden. Dat door de eigenaar 
de reservering van een 3 meter brede 
uitweg naar de Rechterstraat werd ge
vraagd, meende hij niet als een over
wegend bezwaar te kunnen aanmerken, 
want behalve dat het -gemeentebestuur 
het recht heeft om de plaats van de uit
weg te bepalen, behoeft een eventueel 
bebouwingsplan van de Rechterstraat er 
niet door in duigen te vallen. Daar bo
vendien zeer binnenkort ook een min
nelijke schikking met een tweede eige
naar verwacht kan worden, was de voor
gestelde schikking z.i. een belangrijk 
winstpunt, omd_at de kwestie "Rechter
straat", die al zo lang slepende is ge
houden, nu eindelijk in een nieuw en 
gunstig stadium kon worden gebracht. 
Met dit standpunt kon de Raad zich over 
het alitemeen wel · verenigen. Alleen het 
lid Van Nistelrooy had ernstig be
zwaar tegen de vorm van erfdienstbaar
heid, welke voor de afstand van de be
treffende strook grond .gebruikt moest 

worden, ten�ij) het lid Oliemeulen be
zwaren opperde omdat hij het aestheti
sche aanzien van de straat liever niet 
opgeofferd zag aan deze "garageplan
nen", welke hij niet zo urgent achtte. 
Beide leden verklaarden zich tegen het 
voorstel, dat even later met overgrote 
meerderheid van stemmen werd aange
nomen. 
Hierna keurde de Raad het voorstel goed 
inzake de verkoop van een grondstrook 
- grenzende aan een reeds eerder ver
kocht perceel - aan de heer A. Huis
kes, alhier.
Vervolgens werd goedkeuring gehecht 
aan een voorstel om van het 20-tal nog 
te bouwen woningen op Kalksheuvel een 
6-tal af te voeren en deze te doen plaat
sen in de Jan van van Brabantstraat.
Zulks was nodig op grond van een ge
wijzigde projectie in het uitbreidings
_plan.
Het lid De Visser benleitte in dit ver
band nog eens nieuwbouw aan de andere 
zijde van de Rijksweg, doch de Voor
zitter merkte op, dat daar slechts wo
ningbouw was toegestaan "ter vervan
ging". 
Bij de rondvraag wees het lid Kurstiens 
op de schade, die door bulldozers bij het 
rijden over landwegen wor-dt berokkend 
aan de gemeente. Hierop zal in de toe
komst scherp worden toegezien. Bij een 
desbetreffende informatie van het lid v. 
Nistelroov bleek weer eens de onaan
tastbaarheid van het voorpootrecht in 
handen van particulieren. Door de leden 
Oliemeulen, de Laat en P. v. d. Meyden 
werd de slechte toestand van de Kaste
rense Weg nog eens in de aandacht van 
B. en W. aanbevolen, waarbij nog opge
merkt werd, dat naast een goede afwe
tering ter plaatse ook het walsen van de
weg een eerste vereiste is.
Het Lid De Laat informeerde naar de 
verkoop van woningen op Kalksheuvel 
en kreeg te horen dat verkoop van een 
9-tal woningen als beslist beschouwd kon
worden. Nadat hetzelfde lid ook nog ge
ïnformeerd had naar de plannen tot ver
betering van het Zwembad (waarover de
Voorzitter nog geen optimistisch geluid
kon laten horen) verzocht het lid P. v.
d. Meyden om de nog te betalen, achter
stallige electrificatie-baatbelasting voor
de bewoners van Luissel over twee jaren
te spreiden.
Hiervoor zal naar een oplossing gezocht 
worden. 

Plaatselijk Nieuws 
JAARVERGADERING K.A.B. 
AFD. BOXTEL. 
Op Woensdag 19 Maart Feestda11 
van St. Jozef - zal de jaarvergaderin11 
plaats vinden van de K.A.B., afd. Boxtel. 
Aanvang 8 uur in het Verenigingsge
bouw op de Burgakker. 
A.s. Zondag 16 Maart zal in de parochie•
kerk van het H. Hart om 8 uur een
H. Mis worden opgedragen voor de 
levende en overleden leden van dt· 
K.A.B., afd Boxtel.
Zowel voor de H. Mis als voor de jaar•
vergadering wordt aller opkomst ver·
wacht, opdat het winterprogramma 1951
-1952 op een wijze, de K.A.B. waardig
besloten kan worden.

GEMEENTERAADSVERGADERING. 
De Raad der gemeente Boxtel zal, naar 
we vernemen, Vrijdag 21 Maart in open
bare vergadering bijeen komen. Op de 
agenda komen we nader terug. 

VOORBEREIDING 
GOUDEN HUWELIJKSFEEST. 
Met het gouden huwelijksfeest van . de 
Heer en Mevrouw v. Geel-de Koning in 
zicht(5 Juni), hebben de bewoners van 
de Stationstraat een comité gevormd om 
de voorbereiding van de te organiseren 
feestelijkheden ter hand te nemen. Het 
comité rekent op de spontane medewer
king van eenieder op wie daarvoor een 
beroep zal moeten worden gedaan! 

EEN NIEUW BEDRIJF 
VOOR BOXTEL. 
Met de aanbesteding van haar nieuwe 
fabriek, j.l. Donderdag, heeft de fa. A. 
Huiskes & Zn., Groothandel • in Afval
stoffen, bewezen dat het haar ernst is 
geweest met de toekomstplannen, die zij 
reeds lang koesterde. Want wanneer 
deze bouw - op het industrieterrein ten 
Zuiden van de spoorlijn rond 1 
Augustus voltooid zal zijn, dan mag ge
zegd worden dat hiermede een der mo
dernste bedrijven van Nederland is ont
staan op het l{ebied van sortering en 
verwerking van afvalmaterialen. 
Alle mogelijke overschotten en afvallen 
van textiel- en papierindustrie, van. me
talen, keramische producten, glas en rub
ber zullen daar vakkundig gesorteerd en 
klaar gemaakt kunnen worden ter ver
zending aan het buitenland of aan de 
verwerkende industrie. Oude machines 
zullen er worden gesloopt, metalen om
gesmolten, ijzer gesorteerd en opgesla
gen voor verscheping naar de hoogovens. 
Wederom zullen dan per jaar duizenden 
tonnen goed, die anders misschien zou
den verloren gaan, worden opgevangen 
om te dienen als aanvulling op het 
grqndstoffentekort van de wereldmarkt. 
Ofschoon niet fantastisch groot in om
vang (± 4000 m2), zal dit nieuwe be
drijf met zijn moderne hydraulische en 
electrische persinstallatie en zijn eigen 
kleine smelterij, toch ruime werkgelegen
heid bieden aan Boxtelse arbeiders. 
Dat de directie besloten heeft de uitbrei
ding van haar handelsonderneming in 
Boxtel te doen plaats vinden, kunnen wij 
dan ook slechts toejuichen. 
Wij wensen de directie veel succes! 

JAZZCLUB VOOR BOXTEL e.o. 
Voor hen die het nog niet wisten zij hier 
medegedeeld, dat in Boxtel onlangs een 
jazzclub is opgericht ter bevordering van • 
de goede jazzmuziek. Het bestuur van 
deze club is voornemens op 14 April a.s. 
in Hotel Riche een jazzconcert te laten 
geven door orkesten met goede reputa
tie. Het al of niet doorgaan van dit con
cert is echter afhankelijk van de animo, 
welke er in Boxtel e.o. voor bestaat. 
Jazzliefhebbers worden dan ook ver
zocht van hun instemming met dit initia
tief blijk te geven door een briefkaart 
met naam en adres te sturen aan Jazz
club Boxtel e.o.,Ridder van Cuykstr. 18. 

JAARVERGADERING 
R.K. KLEDING- EN 
TEXTIELARBEIDERSBOND. 
Twee zilveren jubilarissen. 
Vorige week werd door de R.K. Kleding 
en Textielarbeidersbond "St. Lamber
tus", afd. Boxtel, de jaarvergadering ge
houden. Op deze vergadering konden 
twee leden met het zilver getooid wor
den, n.l. M. van Rixtel en M. van Oers, 
die beiden gedurende 25 jaar hun beste 
krachten aan de organisatie gegeven 
hadden. Aan de jubilarissen werd door 
districtsbestuurder Janssens een diplo
ma uitgereikt. 
Bij de bestuursverkiezing werden de af
tredende leden Th. Cuyten, M. v. Rixtel 

en Th. van Gerwen in hun functies ge
handhaafd. Als afgevaardigden voor de 
a.s. Bondsvergadering werden door de
vergadering aangewezen Voorzitter
Cuyten en Secretaris Van Rixtel.
Na de afwerking van de "huishoudelij
ke" agendapunten nam de geestelijke ad
viseur, Rector Dr. J. Janssen, het woord
om de . .ianwezigen nog eens voor te
lichten inzake de P.B.O. en de op han
den zijnde werkloosheidsverzekering.
De vooéiitter van de K.A.B., afd. Boxtel,
de heer Valks, hield tenslotte een warm
betoog voor het gezinszorgfonds, waar
van hij het lidmaatschap eenieder aan
beval, in het belang van de hulpbehoe
vende leden.

GESLAAGD. 
Op het dezer dagen te Utrecht gehou
den Ensaid-examen, slaagde Mej. Anny 
Huyberts uit Lennisheuvel voor het di
plima "Modevak" en Handwerkonder
wijzeres". 

MISSIE-THUISFRONT. 
Katavond Boxtelse Missienaaikring. 
De reeds eerder aangekondigde kat
avond zal bij voldoende deelname door
gang vinden op Zaterdag 5 April. 
Inleggeld bedraagt f 0,50 per paar. U 
kunt zich vanaf heden opgeven bij on
derstaande adressen: 
Mevr. Mertens, ,Rechterstraat 1 
Mevr. v. Hout, 'Breukelsestraat 79. 
Mej. A. v. d. Laar, Molenstraat 92. 

* * *

Opgehaald op de begrafenis van Clasina 
Pijnenburg f 13,04 voor de missie van 
Pater C. v. Schijndel W.P. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 4 tot en met 10 Maart 195'.l. 

GEBOREN: Cornelus C. L. zoon van 
C. v. d"' Nieuwenhuijzen en Th. A. Rooij
akkers, van Leeuwenstraat 48 - Wil
helmus N. A. G. zoon van W. de Hom
mel en B. G. Schalkx, van Leeuwenstraat
37 - Cornelis W. H. M. zoon van C.
W. van der Staak en van M. A. M. v.
d. Heuvel, Eindhovenseweg 27 - Fran
cina P. P. J. dochter van M. v. Hemmen
en B. J. M. Schalkx, Breukelsestraat 26
- Maria H. M. dochter van M. Hellings
en E. C. Maas, Hertogenstraat 25-
Henrica J .M. dochter van M. H. van
Esch en W. J. van der Velden, Spoor
straat 4.
ONDERTROUWD: Wilhelmus H. van
Oers en Catharina M. van Dun - Jo
hannes Swinkels en Hendrika Buitenhek.
OVERLEDEN: Nicolaas Dekker, oud 72 
jaren, Ons Doelstraat 6 - Cornelia Cou
wenberg, oud 65 jaren, echtgenote van 
A. van de Sande, Kalksheuvel 53.

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: 
Maandag 17 Maart 

van 10 tot 12 uur v.m. 
Donderdag 20 Maart 

van 10 tot 12 uur v.m. 

Diploma-uitreiking R.K. Schildersschool 
Een diploma-uitreiking heeft altijd onze 
belangstelling en wanneer wij worden 
uitgenodigd erbij tegenwoordig te zijn, 
dan zijn we present. Met genoegen, om
dat we dan weer 'ns ond,e,r de bekoring 
komen van een aanstekelijke, blijde stem
ming, die losslaat als- de spanning ge
broken is door de bekendmaking van de 
examenuitslag. 
Zo waren we dan Vrijdag 7 Maart tegen
woordig bij de afsluiting van de drie
jarige wintercursus der R.K. Schilders
school, waarbij aan 14 jongelui het di
ploma "meester schilder" werd uitgereikt. 
Voorzitter H. Kok brak al aanstonds, na 
de verwelkoming van ouders, genodig
den en de gecommitteerde, bij de ge
examineerden de spanning, toen hij 
mededeelde dat alle candidaten geslaagd 
waren. 
De stemming zat er meteen in. 
Met een paedagogische les vooraf, waar
in met goede raad en waarschuwing de 
lijn van het goede maatschappelijke pad 
werd getekend, werden de diploma's uit
gereikt. 
Het diploma "meester schilder" behaal
den: 
J. J. A. Bevers, Boxtel; L. H. Coppus, 
Horst; A. J. Dijker, Maastricht; E .C. 
Goossens, Bakel; J. G. Hurkmans, Vol
kel; R. J. F. Kokke, Tilburg; G. W. J. 
Leuven, Heerlen; L. J. J. Leuven, Lich
tenvoorde; W. Rietveld, 's Gravenhage; 
A. G. Stofferis, Sas van Gent; A. W. 
Wicherink, Groenlo; G. W. de Wit, 
Raalte; H. A. Zeegers, Oss; H. A. Men-
sink, Denekamp. 
Het einddiploma is reeds erkend voor 
de vestigingswet voor wat betreft het ge
deelte vakbekwaamheid. De erkenning 
op het gedeelte handelskennis is bereids 
aangevraagd en zodra ook dit gedeelte 
door de Minister van Economische Za
ken wordt erkend - hetgeen verwacht 
wordt - zijn de leerlingen dus in het 
bezit van een diploma dat zowel voor 
het vakbekwaamheidsgedeelte alsook 
voor 't onderdeel handelskennis voldoet 
aan de eisen van de Vestigingswet 

Kleinbedrijf 1937. 
Directeur Notenboom·, die na de uitrei
king de jongelui feliciteerde, vulde ten 
genoege der ouders, hun rapport nog 
even aan met zijn tevredenheidsbetuiging 
en de mededeling, dat zij zich geduren: 
de h'un studietijd menig genoegen heb
ben ontzegd en meerdere opofferingen 
hebben getroost als zij, instede van ple
ziertjes na te jagen, zich in hun studie 
verdiepten achter boeken of tekenbord. 
Met een verwijzing naar het ontstaan 
van de meestertitel in de middeleeuwen 
en de waarde, die er maatschappelijk aan 
werd toegekend, gaf hij zijn vertrekken
de jongens de raad de titel als een sie
raad te bewaren en te doen waarderen. 
De directeur dankte vervolgens de heer 
rijksgecommitteerde voor de prettige 
samenwerking gedurende de examens. 
Ook de ler.iren en personeel betrok hij 
in zijn lof. 
Voor de heer Van den Hout, secretaris 
der gemeente en tevens van het school
bestuur, die zich eerder zo bijzonder 
heeft ingespannen voor de totstandko
ming der school en thans zo goed als 
geslaagd is om het diploma der school 
te doen erkennen als volledig midden
standsdiploma, had de heer Notenboom 
een extra woord van waardering en bood 
hem een fraai bloemstuk aan. 
De heer Van den Hout vond hierin aan
leiding op zijn beurt het werk van de 
Schilderspatroonsbond tot z'n volle waar
de voor de beoefenaars van het schil
dersvak aan te tonen. Ook gaf hij ge
diplomeerden en andere leerlingen der 
school nog aanwijzingen inzake d� stu
die voor het volledige diploma. 
De Rijksgecommitteerde gaf dan zijn be
wondering te kennen voor hetgeen de 
school reedt heeft bereikt en verklaar
de de vooruitgang als buitengewoon. 
Een der gediplomeerden dankte namens 
zijn collega's directeur . en 1.eraren voor 
het genoten onderwijs, waarna de heer 
Kok, St. Lucas' voorzitter, deze stem
mingsvolle afsluiting van de ·tweede 
driejarige cursus besloot. 



i( Haring of kuit, dat hebben we ervan, 
verbetering van het zwembad of geen 
verbetering van het zwembad! Of de 
zwemmers worden tevreden gestetd met 
een door en door grondige zuhrering 
verbetering, vernieuwing of wat ook, M 
de hengelaars lachen in hun vuistje als 
het op 't Leisendven alles bij het oude 
blijft en geen zwe�espartel of duikers
plons de vissen uit hun gewone • '1oen 
haalt, d.w.z. genoCRliik rond "Zwemmen 
en op tijd in het aas bijten. * Voor wie 
vorige week het terloopse nieuws betref
fende de spoorwegovergangen-misère ·op 
het trefpunt Tongersestraat-Kalksheu
vel-v. Salmstraat wat sterk klonk, ·willen 
we vandaag nog eens vertellen, · dat er 
�elijks 1 1 0  treinen <>vet -de 1iin Bo.nel 
....... 1'1borg dendëren. ffl 140 stuks -over 'de 
fijn B<ixtel-Den Bosch, in totaal dus 
·a,O! ·* De Boxoolse Kajotters roeren 
weer eens -de �rote tf'om, al is het dan in 
-cle fiRQurlijke betekenis van het woord.
Ze .gaan hun "home" De Kajuit, een 
�öter aanzien geven. Eerstens wordt 'het 
-�eval debbel -zo groot gemaakt en twee
·dens wordt het interieur de gezelligheid
zelve. De 1>lannen zijn er, de goedkeu-
-ring is er en de rest . . . . . .  nu ia, die moet
tl� komen ! -te: Aan de gewraakte toe
�and in de Rechterstraat zal nu spoedig
·een einde komen. Zodra de riolering er

H. Bloedfeesten 1 952
-OPROEP AAN ALLEN DIE WENSEN
DEEL TE NEMEN AAN HET 
HEILIG BLOEDSPEL 1952. 

Zaterdag 15 Maart a.s. om vijf uur 
zullen in de Ark de eerste toebereid
selen worden getroffen voor de op
voering van het HeiJig Bloedspel in 
dit zomerseisoen. De Heilige Bloed
stichting wist de Zeer Eerwaarde 
Heer Rector Beekx te bewegen een 
geheel nieuw spel te schrijven, terwijl 
de Heer J. van Erp uit 's Bosch be
reid werd gevonden de regie op zich 
te nemen. Boxtel zal dus een geheel 
nieuw H. Bloedspel te zien krijgen. 

De eerste opvoering zal met Pinkstere� 
plaats hebben en wel in het Belgische 
Hoogstraeten, zodat de deelnemers aan 
dit spel een aangenaam uitstapje te 
wachten staat, en zij bovendien de unie
ke gelegenheid krijgen hun kunnen nu 
eens over de grenzen t-e tonen. 
De diverse toneelgroepen in Boxtel ont
vingen reeds een uitnodiging en op hun 
komst wordt ten stelligste gerekend. 
Maar buiten de toneelgezelschappen om 
worden allen dringend uitgenodigd, die 
-menen over enige toneelcapaciteilen te
beschikken. Ook zij zijn van harte wel
kom. De Heer van Erp hoopt op deze 
bijeenkomst met U allen kennis te· ma
ken, het spel zal worden uiteen gezet, en
Je spelers zullen geregistreerd en ge
test worden. Na zorgvuldige selectie zul
len de rollen dan verdeeld worden. Wie 
weet welke talenten de regisseur in U 
ontdekt ; kom · dus. zeker. naar de Ark. 
-Zou U geen rol kunnen worden toebe
<leeld, dan kan men U toch zeker ge
bruiken als figurant, zowel in de proces
sie als in het spel, want ook dit kan al 
verklapt worden, de processie gaat voor 
een groot deel dramatiserend trekken. 
Wij hopen dat aan deze oproep enthou
siast gevolg zal worden gegeven. lloxtel 
heeft heel wat goede toneelspelers in 
zijn midden, en  wij twijfelen er nie-t aan 
of deze zullen mee willen werken aan 
deze heerlijke, ja we mogen gerust zeg
gen deze Eucharistische gemeenschaps
prestatie. Wij verwachten U dus allen 
Zaterdag 15  Maart in de Ark. 

R.K. Uitleenbibliotheek 
Boxtel 

NIEUWE AANWINSTEN : 
Rosey Pool : Een handvol Poolse aarde. 
De Sonatine-reeks, onder redactie van 
Wouter Paap; wil via levensbeschrijvin
gen de muziek van beroemde componis
ten binnen het her.eik brengen van op
groeiende muziekliefhebbers. Verhalen
derwijze wordt het kunstenaarsleven van 
Chopin boeiend beschreven, zodat het 
voor jeugdige lezers, maar ook voor vol
wassenen als eerste kennismaking waar
devolle lectuur - is. 
:Rosey Pool : Een nieuw lied voor Ameri
ka. {Sonatine-reeks). De levensbeschrij
ving van George Gershwin, de schep19er 
van de "Rhapsody in blue". Jazz-min
naars en jazz-tegenstanders vinden hier 
stof tot overpeinzing. 
Omnibus van Avonturen en Techniek. 
Veel wetenswaardigs bevatten deze 
avonttrnrlijke en technische verhalen. Een 
greep uit de inhoud : <Ie interessante - ex
peditie van kapitein Scott naar de Zuid
. pool, het verhaal van een miereninvasie 
in het Braziliaanse oerwoud, ·het moder
ne luchtverkeer, een fascinerend verhaal 
van Edgar Allan Poe. Spannende en 
frisse lectuur voor jong en oud. 
N. Schuttevaer-Velthuys : Aletta's Hof.
(18  iaar en ouder). Een familieroman, die 

• o_p warme en boeiende wijze een een
voudig mensenleven beschrijft. Een boek, 
zonder greotse effecten. Alleen het goed 
beleven van "het doodgewone" is de 
charme van dit boek. 
D. van Rietvelde : "Toon Avennate. Een
,aard�e streekroman voor liefhebbers· van 
dit genre. 
A. van Sprang : Hevve no. (18 jaar en
ouder). • Een Nederlandse oorlogscorres
pondent beschrijft zijn ervaringen in 
Korea. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitalultend voor spoedgev-llen. 

ZON'DAG -18 MAART 
· :· : · . ·' ' 

Dokter · v. ' Groeningen . 
Stationstraat 30 Tal. 484 

gelegd is (en daar is men nu full-speed 
mee bezig) kan aan de verbreding van 
de straat en aan de verfraaiing van het 
aanzien begonnen worden. En voor de 
verwezenlijking van de eindbestemming 
van het openliggende gedeelte is nu on
derhand ook <le basis gelegd, zodat een 
bebouwing ook tot de naaste toekomst
mogelijkheden is gaan behoren. * De 
Boxtelse duivenmelkers hebben hun plan
nen voor het nieuwe seizoen al weer ge
reed en de doffers wachten met keurig 
opge�treken veren op de kans weer eens 
het luchtruim te kiezen. De duiven 
komen met Pasen op hun paasbest uit in 
een eiervlucht, zulks als gezellig inter-· 
mezzo in de geplande reeks binnen- en 
buitenlandse vluchten * Pro memorie : 
Wilt U er toch zeker aan denken, dat 
morgenmiddag om 5 uur in De Ark een
ieder de gelegenheid wordt _ie_geven om 
zich als medewerltt;r aan -de H. Bloed
feesten t 952 op te geven? * Met de 
-angst voor de ,schoenmaakwoede aller
Eva's in het hart, doen wij er voor deze 
-keer weer ·het zwijgen toe. Wat zoudt
·ge trouwens zeimen in de orgie van
,lawaai, veroorzaakt door het schrob
·bende, dweilende, zemende, -poetsende,
,behangende en vervende bevolkingsdeel? 
Moge de "voorjaarsramp" van korte
-duur zijn ! * De wijsheid van de week : 
"Bescheidenheid, een sieraad van de 
-man, staat ieder goed, maar dubbel goed
hem, die. reden zou hebben om trots te 
zijn,',', (Rückert).

SPORT-NIEUWS 
STAND DER DERDE KLASSERS. 

Afd. A. 
Schijndel 19 1 5  3 1 33 60-22 
Taxandria 18 1 3  3 2 29 44-19  
V.S.V. 19 10  8 1 28 45-21 
Boxtel 1 9  8 2 9 18  38-34 
Deurne 19 8 2 9 18  41 -49 
St. M. Gestel 18  8 1 9 17 26-30 
W.V.V.Z. 1 9  6 5 8 17 27-30 
Blauw Geel 19 6 4 9 1 6  4 1-51  
S.C.B. 1 8  7 1 10 1 5  30-40 
Geldrop 20 7 t 1 2  1 5  35-51 
Tongelre 1 9  5 4 10  14  36-41 
Budel Schoot 19 2 2 1 5  6 22-57 

Afd. B. 
Baardwijk 19 1 4  1 4 29 40-23 
Reusel Sp. 20 1 2  5 3 29 69-33 
O.D.C. 19 1 2  3 4 27 61-22 
Dongen 19  10  t 8 21  50-39 
Oss 20 7 6 7 20 34-44 
W.S.C. 19 5 7 7 17 33-37 
Heusden 20 6 5 9 17 25-36 
Conc. S.V.D. 20 6 5 9 17 34-44 
Gudok 19 7 2 10 16 27-35 
Bladella 20 7 2 1 1  1 6  43-43 
0.].C. 19 4 4 1 1  1 2  3 1 -47 
Kervel 19 4 3 1 2  1 1  30-48 

R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 
0.D.C. versloeg Baardwijk in de best

gespeelde wedstrijd van dit seizoen
met 5 - 0. 

Door deze klinkende overwinning op 
koploper Baardwijk toonden de ODC
-ers hun theoretische kans volkome_n 
waard te zijn. Het gelijke spel van Reu
sel-Sport deed de waarde van deze kans 
nog aanmerkelijk stijgen. Met nog twee 
punten achterstand op Baardwijk is in 
deze laatste faze van de competitie nog 
van alles mogelijk. 
De grote schare supporters heeft Zon
dag j .l. ODC op haar best gezien, want 
de zege ·was geen enkel moment in ge
vaar. De snelle over de vleugels geleide 
attaques der rood-wit-blauwen brachten 
al direct -verwarring in de Baardwijk-ge
lederen en reeds in de eerste minuten 
van deze spannende wedstrijd wist de 
rechtsback van Baardwijk niets anders 
te doen dan de bal met een harde trap 
tegen v. d. Bogaard op te schieten. Met 
veel effect belandde de bal via de paal 
achter de onthutste Baardwijk-doelman 
0-1 .  Met deze morele steun zetten de
ODC-ers hun hevig offensief onvermin
derd voort. Wederom gleed de bal van 
man tot man en voordat de Baardwiik
achterhoede kon ingriipen had van de 
Bo,:,aard met een harde kogel nummer 
.twêe laten noteren 0-2. Door deze 
tegenslag geenszins ontmoedigd ontke
tenden de Baardwijk-mannen een hevig 
tegenoffensief .en de ODC-verdediging 
moest nu allo, zeilen bijzetten. 
· Een hard schot werd door Snijders op
de hem bekende wijze onschadelijk ge
maakt en even daarna wist hij door tij
dig ingrijpen erger te voorkomen. De 
verdere :aanvaHen werden· door de ODC
verdediRing opge\langen en met verre
• tranpen zette men de voorhoede aan
het werk. Hierdoor kregen de Baardwiik

_ -Joi geen kans om .zich ten volle op de 
aanval - te richten, al kropen de ODC-ers 
een maal door h·et oog van de naald, 

- to:en -een • hard schot buiten bereik van 
de doelman tegen de deklat ketste. De
terug-stuitende bal werd echter onmiddel
lijk weggewerkt en zodoende was ook dit 
gevaar weer :geweken. ·Met een veilige 
2-0 voorsprong gin11 men rusten.
Wle dacht, dat Baardwijk na de rust de
touwtjes wel in handen zou nemen, 
kwam bedrogen uit. 
De ODC-ers, die de 2-0 voorsprong
nog niet voldoende achtten, gingen met 
nog meer elan als voor de rust tot de 
aanval over en wederom bleef het succes 
niet uit. 

- Bergwerff gaf -een goede pass naar
-Sch-eepers, die met de bal naar buiten
zwenkte, naar het doel rende om dan 
iuist op tijd de naar binnengekomen 

- Bergwerff een - kans te presenteren, welke 
deze onmiddellijk benutte 0-3.  
Nu schenen de ODC-ers de tijd rijp te 
achten om zich iets meer in de verde
diging terug te trekken. 

• De talrijke aanvatlen die de gastheren
nu ·lanceerden stuitten op een onwrik
'baar verdedigingsbloc. Wagenaars en de 
ziinen gaven geen krimp en het was 

- voor- -0e ,voorhoede -van ,Baardwijk om ·er 
wanhopig onder te w0rdi-n. rDe enkele
kansen, welke zij kregen, werden mees
tal door slecht schieten ·om ·zeep 'ge

·bracht, terwijl de schoren cire do-el tr0f
fen " de betrouwbare Snijders op fom 
weg vonden. Nog waren ·, :de ODC-ers 

niet verzadi11d. Een snelle uitbraak 
bracht de bal bij Bergwerff die een 
voorzet gaf, welke de Baardwijk:verde
digers ogenschijnlijk niet gevaarlijk acht
ten maar zij misrekenden zich in de 
kleine van Dijk, die bliksemsnel de kans 
benutte om de bal tussen beide backs 
door . langs de verbaasde Baardwijk-kee
per te jagen 0-4. Een · sportieve hand-
druk van deze d'oelwachter. bevestigde 
dit waarlijk magnifieke doelpunt. Met 
deze voorsprong gingen • de • ODC-ers 
over tot showvoetbal, hetgeen echter be
perkt bleef .tot er gevaar ,dreigde, want 
dan grepen de ODC-verdedigers zo re
soluut in als gold het, dat men een 
achterstand had. De" laatste · kans om te 
doelpunten krèeg Baardwijk ' bii het ne
men van een vrije trap. De harde kogel 
welke werd afgevuurd versloeg alle 
ODC-verdedigers behalve Snijders, 
want de-ze nnselde met een -fantastisclie 
sprong de bal uit de verste hoek... · ' 
Nu speelde Baardwijk een verloren wed� 
strijd en ook de verdediging scheen in 
deze malaise te delen. Door een mis
verstand in de achterhoede was het Berg
werff, die met een snelle reactie nummer 
viif in de touwen joeg. Voldaan keerden 
de ODC-ers huiswaarts, ·beseffende door 
deze overwinning wel danig revanche 
genomen te hebben voor de thuis ge
leden nederlaag. Met spanning zien wij 
de volgende wedstrijden tegemoet, want 
Zondag a.s. zal Baardwijk in Reusel moe
ten tonen of zij wel werkelijk de kam
Î,ioensptcetendenten ziin. Een nederlaag 
zou ODC de kansen weer in hun eigen 
handen geven. 

Programma voor a.s. Zon<faR : 
O.D.C.-Heusden.

A.s. Zondag speelt O.D.C. de laatste
thuiswedstrijd van dit seizoen. Uit werd 
gelijk gespeeld dus past hier een waar
schuwing. Deze ploeg met waarlijk goe
de uitblinkers is altijd een gevaarlijke 
tegenstander. Met dezelfde geestdrift als 
Zondag i.l. achten wij de ODC-ers ech
ter wel in staat een overwinning te be
halen. Aan spanning zal het niet ont
breken ! 
O.D.C.-Junioren.
Zaterdag 15 Maart 

3 uur : ODC 10-Deuteren 3 
4 uur : O.D.C. t ! -Wilhelmina 14  
3 uur : Rhode 6-0.DC 13  

Zondag 16 Maart : 
12 uur : BVV 10-0DC 8 
1 2  uur : Concordia 7-0DC 6 
• 1 uur : BW 7-0DC 5

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Boxtel t-V.S.V. t 2-3 
Wilhelmina 3-Boxtel 2 0-2 
V.O.W. 2-Boxtel 3 0-6
Boxtel 4-W.E.C. 2 4-0

Men kon van Boxtel, toen dat j .l .  Zon
dag liefst drie invallers telde, bezwaar
lijk meer verwachten dan een sportieve 
poging om in de thuiswedstrijd tegen 
V.S.V. uit Valkenswaard een eervol
resultaat te bereiken. Desondanks heb
ben de roodwitters er in hun gehavende 
vorm voor weten te zorgen, dat deze 
verwachting niet alleen ten volle beant
woord, doch bij vlagen zelfs overtroffen 
werd. De thuisclub bond op zo'n enthou
siaste wijze de strijd aan met de bezoe
kers, dat de balans zelfs lange tijd naar 
Boxtelse zijde heeft overgeheld, totdat 
deze een kwartier voor het einde weer 
in evenwicht werd gebracht en enkele 
minuten voor het einde bij verrassing 
toch nog in het voordeel van V.S.V. 
doorsloeg. leder toeschouwer zal echter 
volmondig toegeven, dat de eindstand 
2-3 de krachtsverhouding niet juist
weergaf ; een gelijk spel zou een eerlij
ker beloning voor beide ploegen zijn ge
weest. 
Nadat V.S.V. voor de rust een geringe
technische meerderheid had uitgedrukt 
in een 1 -0 voorsprong, die Boxtel tot 
dan toe ondanks enkele geestdriftige 
stormlopen niet te niet had weten te 
doen, waren het na de rust de gastheren, 
die het eerst tot doelpunten kwamen. 
Invaller v. d. Broek zorgde voor de ge
liikmaker en midvoor v. d. Meijden hielp 
Boxtel zelfs aan de leiding in een 
periode, dat V.S.V. door de gastheren 
gedwongen was de tweede viool te 
spelen. Nadat beide doelen daarna nog 
eens fel maar niet erg secuur op de kor
,rel" waren genomen, waren de gasten in 
het faa-tste kwartier zo gelukkig het net 
achter de Boxtel-doelman nog tweemaal 
te vinden. Boxtel was wat minder for
tuinlijk en ook in een slotoffensief slaag
den de roodwitters er niet in om de ba. 
lans weer in evenwicht te brengen. 
Zo kwam dus met 2-3 het einde van 
deze levendige en aantrekkelijke wed
strijd, waarin het geen van beide par
tijen aan te zien was, dat er geen com
petitie-bela�en meer op het spel 
stonden. 
Het tweede elftal zorgde i.l. Zondag 
voor een groot en belangrijk wapenfeit 
door in , Den , ·Bosch de naaste concurrent 
voor h·et -kampioenschao, Wilhelmina 3, 
met 2-0 te verslaan. Gesteund door de 
wind, hadden de Boxtelse reserves in de 
eerste helft een veldoverwicht weten te 
.krfüien, waaraan met 2 doelpunten dui
-delijk uitdrukking was gegeven. Na de 
hervatting was Wilhelmina 3 de sterkste 
partij ,  maar Boxtel 2 ·gaf toen geen 
krimp en -de achterhoede, met doelman 
Leyten aan het- hoofd, wist in die perio
de alle aanva·llen af te slaan, zodat een 
zege werd geboekt, die de reserves op 
de drempel van het kampioenschap 
heeft ·gebr.acht. 
vaster aan de kop te werken. Het derd1' 
en het vierde elftal spelen eveneen� 
thuis. • 

De stand is hier : 
Boxtel 2 
Haarsteeg 2 
Baardwijk 2 
Wilhelmina 3 
.Vlijmense Boys 2 
- Heusden - 2
'.Zwaluw,3 · 
Concordia -3
D.rWJen 
Wilhi;lmina 4

1 4-23* 
1 3-17 
1 3- 1 5  
t t �t4 
·14- 1 3
12- 1 2
15-tO
J·0- · 8  
12� 8 _  
JO,- 4_

(* 2 wi-nstpunten in mindering). 

Programma voor a.s. Zondag: 
Deurne ! -Boxtel t 2.30 uu1 · 
Boxtel 2.:_ Wilhelmina 3 2.30 uw· 
Boxtel 3-R.K.S.V.A. 3 2.30 uu1 
Boxtel 4-R.K.S.V.A. 4 1 2  uur 
Boxtel t gaat een wedstrijd om een eer · 
vol plaatsje op de ranglijst spelen, terwijl 
het tweede l!tftal thui$ gaat proberen zich 
HOCKEY-NIEUWS. 

Heren : Pelikaan 1 - Mep l :  l - 3 
Mop 3 - Mep :2:  :2 -,  1 

. .  Bata :2 - Mep 3 :. 4 - :2 
Dames: Mep : :2 - Hoco :2: _:2 _- :2  

Het eerste heren-elftal alleen is er, dus 
in geslaagd vorige Zondag zijn moeilijke 
uitwedstrijd tegen Pelikaan te winnen. 
De overwinning was voJkóm•en verdiend, 
Ofschoon Pelikaan -het eerst wist te doel
punten, slaagde .-Mep er hierna toch in 
- het tempo. opvoerende - -- ,met drie
prima doelpunten . de overwinni111t vol
komen veilig te - stenen.-
Het tweede h-eren-elftal, met enkele in
vallers spelende, kon hrt in Vught tegen 
-Mop •niet ·bolwerken ,en moest toezien, 
.dat Mop de beide .puntjes in de wacht
sleepte. De nederlaag was echter niet 
verdiend. 
Mep 3 speelde tegen de· Bata een ver
dienste1ijke wedstrijd. 
Daar echter de Bata-spelers over het al
gemeen wel wat beter op elkaar
waren i�espeeld, kon Mep 3 hier geen 
overwinning behalen. 
Tot slot slaagden de dames van Mep 2
er in het tweede dames-elftal van Hoco 
een gelijkspel af te dwingen en dit re
sultaat was werkelijk verdiend. 
Progra�a voor a.s. Zondag :
Heren : 's Bosch 1 -MEP 1 

MEP 2-EMHC 3 12. 1 5  uur 
's Bosch 4-MEP 3 

Dames : MEP 2-Tilburg 5 2.30 uur 
MOP 2-MEP t 

BILJARTEN. 
Persoonlijke kampioenschappen te klasse. 
Stand na de helft der wedstrijden : 

gesp. gew. ver!. pnt. 
B. Schalkx 4 4 O 8 
H. Royendijk 4 2 2 4 
N. de Lange 3 2 1 4 
H. Bekers 4 2 2 4 
J. v. d. Loo 3 2 1 4 
H. Hobbelen 3 1 2 2 
J. Meulendijck 4 1 3 2 
J. v. Dijck 3 o 3 O
A.s. Zondag worden gespeeld de wed
strijden :
J. Meuleridiik-J. v. Dijck
J. v. d. Loo-N. de Lange
H. Hobbelen-H. Bekers
H. Royendijk-N. de Lange
A.s. Maandag de wedstrijden :
J. Meulendijk-H. Hobbelen
B. Schalkx-N. de Lange
J. v. Dijk-H. Bekers
Kampioenschappen 2e klasse.

5 uur 
6.30 uur 

8 uur 
9.30 uur 

7 uur 
8.30 uur 

10 uur 

"In de 2e klasse van de B.B.B. is het plei1 
reeds beslecht. Bcrtus van T rigt (Groem 
Pommerans) wist in deze klasse ongesla 
gen het persoonlijk kampioenschap te be
halen, wat wel een bijzondere prestatii 
genoemd mag worden. 
TAFEL TENNiS. 

Kampioenschappen van Boxtel. 
Zondag j. l .  werden in het St. Paulus
Jeugdhuis onder veel belangstelling de 
wedstrijden gespeeld om de kampioen
schappen van Boxtel 1 952. 
In deze spannende kamp wist Fr. Leer
makers in de 1 e klasse heren beslag te 
leggen op het kampioenschap, na de 
kampioen 195 1 ,  R. Steinmann, in een 
beslissingswedstrijd verslagen te hebben. 
In de 2e klasse heren behaalde H. v. d. 
Weyden de titel, terwijl bij de dames 
Mej. T. van Zeeland de erepalm ver
wierf. 
De uitslagen luiden als volgt: 
Heren eerste klasse enkel : 1 .  Fr. Leer-

Voor de Landbouwer• 
ENIGE AANWIJZINCEN- VOOlt 
_ .. EIGENTEEL T VAN POTERS. 

W�gens ·d.e ·duurte van het pootgoed 
wordt meer en meer overgei;taan , tot. 
eil{en kweek . van poters. Landbouw.ers, 
die er mee willen beginnen, dienen daar- · 
toe goe4.llekeurde poters aan t� schaffen; 
minstens \/ari klasse .A, liefst maat 35/45, 
en deze 'voor te kiemen. Eert vroeg ont
wikkeld i;?ewas is te prefereren. - -
Het perceel, ' wàarop· gepoot wordt,. mag'. 
niet 1ig�èn nabij' bo111�n • :of struiken, ....;..: 
-om wantsenbescha�ng • in de aardaJ)
pels te voorkomen ... ,: en liefst zo_ ver: 
mogelijk van andere aàrdappelpen.,eJsi· 
verwijderd . .  Het mag ' ooi( �e,r . Rt--scheurd ithsland ;ijn _omdat hie:riri .Re
vaar ligt voo_r dezelfde ziek�e en ·.s�hurft,.
beneve,s van beschadi�i!lR �oor_ kopet
wonn ea emelten. V:ttse stalmest' 111ag. 
niet worden liebruilct, daardoor bn Ïlli
:zoctonia ontstàan. • 
Ali; kunsORest mag OJ> een per-ceel va11· 
10 are - dat voldoende poters �oor 
1 . ha kan opleveren - 50 kg patentkalt 
50 à 75 kg SUJ)erfosfaat en pl.m. 25 kg 
kalk ;im. salpeter. 
Gepoot dient te worden met schG>p of 
vorentrekker, en de poters worden -een 
voor een met de spruiten naar boven in
gelegd, alle eyen diep, op een afstand 
van 60 x 35. 
Zo vroeg mogelijk moet worden begon
nen met selecteren, minstens 2 à 3 keer 
per week en liefst bii donker weer. Zie
ke planten worden vernietigd. 
Ongeveer half Juli worde gerooic\, 
rechtstreeks in bakjes, om ze later in ,te 
kuilen. In plaats van te rooien kan men 
ook looftrekken. De poters blijven dan 
beter hard. 

LANDBOUWERS VAN BOXTEL, 
LIEMPDE, ESCH EN GEM()NDE. 

In "Boer en Tuinder" werd onlangs e�n 
opsomming gepubliceerd van objecten, 
waarvoor subsidie wordt gegeven, mits 
het bedrijven betreft beneden de opper
vlakte van 10 ha cultuurgrond. 
Voor het aanvragen van dez� subsidie 
zal gelegenheid worden gegeven op zit
dagen, te houden in Boxtel, Liempde, 
Esch en Gemonde : 
Boxtel : Donderdag 20 Maart in café H. 

v. Rooij van 8.30 uur tot 12 uur en
van 2 uur tot 5 uur. 

Liempde : Woensdag 19  Maart in café 
v. d. Sande van 8.30 tot 3 uur.

Esch : Vrijdag 21 Maart bii W. Veroude 
van 8,30 uur tot 1 2  uur. 

Gemonde : Vrijdag 21 Maart in Ca-fé 
Verbruizgen van 1 tot 5 uur. 

De subsfdie kan worden aangevraagd 
tot en met 26 April ; na die datum wordt 
geen enkele aanvrage meer in behande
ling genomen. 

v. Haperen, ass. R.L.V.D.

makers ; 2. R. Steinmann ; 3. J. van Ber
kel ; 4. W. van- Roosmalen ; 5. A. van 
Giersbergen ; 6. H. van Rooy ; 7. J. van 
Oers. 8. J. v. Heesch. 
Dames enkel : t .  Mei. T. van .Zeeland 
en 2. Mej. R. Doms. 
Heren enkel, tweede klasse : t. H. van 
der Weyden ; 2. A. Cooymans ; 3. M. 
Verri jt ;  4. P. Leermakers ; 5. A. Peynen
burg ; 6. J. Hurks ; 7. G. Poulussen ; 8. 
A. van Breughel ; 9. P. de Laat ; 10. Th.
van Zogchel : 1 1 . J. Prinsen ; 1 2. J. 
Stamps ; 1 3 .  A. Hoevenaars en 1 4. J. 
van Duren. 
Heren dubbel : 1 .  Fr. Leermakers met
Steinmann ; 2. J. van Berkel met W. van 
Roosmalen en 3. A. van Giersbergen 
met Jac. van Oers. 

Vriendschappelijke wedsti;den: 
A.s. Zaterdag spelen Advance t en 2
vriendschappelijke wedstrijden tegen 
Animo 1 en 2 uit Vught. 
A.s. Zondag komen Advance 3 en 4 uit
tegen Animo 3 en 4 uit Vught. Aanvang 
van alle wedstrijden 7 uur n.m. 

Wanneer vt;trbetering van het zwembad 1 

ACTIVITEIT VAN HET GEMEENTE-
BESTUUR WORDT GEREMD. 

Reeds enkele jaren maakt de voor Box
· tel zo dringende kwestie "verbetering
van het Zwembad" welhaast elke ge
meenteraadsvergaderina punt van be
spreking uit. Zo ook op de laatst ge
houden zitting van de Raad, toen uit de 
vergadering de ·vra� naar voren kwam 
of nu eindelijk aan de verwezenlijking
van de plannen tot verbetering van het 
Zwembad begonnen zou kunnen wor
den. Masr zoals dat in de laatste twee .
jaren bij dergelijke vragen steevast 
moest gebeuren, kon de voorzitter ook 
nu geen beves�end antwoord geven. 
Integendeel, • BUTgemeester Van Hel
vo·ort meende -de Raad een enigszins pes
!IÎmistisch antwoord niet te mogen ont
houden, want ofschoon enige tijd gele
den alle tekenen er nog op gewezen 
hadden dat de noodzakeliik geworden 
verbete'ring van het Zwembad er- spoedig 
,,door" zou gaan bij de hogere instanties, 
was de hoop nu plotseling weer voor een 
groot deel de bodem ingeslagen. 
Het mag voor het gemeentebestuur wel
bijzonder sneu genoemd worden, ·dat het 
zich in deze kwestie voortdurend in zijn
activiteit geremd ziet worden en lijdelijk 
moet toezien, dat de plannen voorlopig 

maar plannen" blijven, ·al is de verwe
-�enlijking ervan nog zo urgent. Derhal
ve zal dit jaar (en als het verbeide ia
woord van Gedeputeerde Staten nu ·nog 
woord van Gedeputeerde -Staten nog
lang uitblijft ook in 1953) geen ge
bruik gemaakt kunnen worden ·van het 
Zwembad, ·daar caa:n een provisorische
zuivering van het water eenvoudig-weg 
niet gedacht kan worden. Er zal hoog
stens een ,,'hadie" voor de kinderen · ·ge
schikt gemaakt kunnen worden, maar dat 
is dan ook de enige en nog zeer twijfel
achtige moi;:efijkheid. Tenzij - en de 
· Burgemeester was zo pessimistisch • niet
of hii · ·hoopte daar toch nog vurig op -
Gedeputeerde Staten zich alsnog ov.er 
het hart ·zouden . strijken ,en -aan de - -be
wuste plannen hun Jiat zouden geven.
In ·dat geval z0u ·men vóór de a.s. zomer 

nog kunnen beginnen met de uitvoering 
van ·de plannen, zodat Boxtel in 1 953  
dan toch nog een nieuwe bad- en zwem-. 
inrichting rijk zal kunnen zijn. 
Dit zal dan een product zijn van het 
Architectenbureau Wesselo en Van 
Voorst uit Bussum, dat in opdracht van 
d.e gemeente reeds geruime tijd geleden
een ontwerp daartoe creëerde. 
Volgens het ontwerp · ·zullen geen hal�
maatregelen genomen worden. Het bad 
zal worden uitgediept, terwijl men het 
water in volledig gezuiverde toestand 
zal brengen. Het dames- en herenbad 
zullen worden verdeeld in een die.p bad 
van ongeveer 1000 m2, een halfdiep bad 
van 750 m2 en een ondiep bad van 600
m2. De basins voor dames en heren zul
len worden gescheiden door een U 
meter brede dam, waarop beplanting :z.al
worden aangebracht, terwijl daarop even
eens 'n controle-gebouwtje voor de bad
meester een plaatsje zal vinden. Er zul
len tevens - en dit ongetwi;.feld tot 
genoegen van de Boxtelse· onderdanen 
van NeJ!)tunes - wedstrijdbanen in de 
baden geprojecteerd worden. En de z.g.
_,,stranden" zullen, naar het ontwerp -aan
geeft, beduidend groter gema_akt worden. 
Voorts zullen de kleedgelegenheden .en 
de garderobes eendeels geheel vernieuwd 
anderdeels geheel verbeterd worden. 
Dit is heel in het k0rt de clou van de
plannen voor de Boxtelse gemeentelijke 
bad- en zweminrichting. 
Het zal de lezers bij en�e nadere be
schouwing wel duidelijk zijn, dat het 
voor Boxtel van groot belang- is, dat -aan 
de plannen zo spoediJI mogelijk alle ·ver
eiste sanctie gegeven wordt. 
Boxtel Vooruit •het orgaan dat op 
de bres staat voor de · Boxtelse ' belanaen 
.waar en wanneer dat ook maar vereist 
w-ordt - heeft dat terd�e ·beseft -en het 
·bestuur van deze -- verèniRinlt heeft zich 
<lan ook bereids met een ,adres tot Ge
deputeerde -Staten -gewend om aan .te 
dringen- op een- guns� besluit, waaidee.r 
,deze jarc1l81Ule kwestie •,nu ·eell6 einde
lijk definitief hasr be5laa- -zal. krijaeri, 
Moge het spoedig zo zijn 1 

... 

... 

• 
• 



Parochie�Agenda 3e Zondag van de Vasten: PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. De. 1-- L' Missei, ;ijn om half 7, kwärt VOO!'. 8, 9 uur .en om half tl de Hoogmis. . De ·Fl. ,Mis van half 7 voor de pa,i:ochie; z.a. gel. H .. Mis •� At.toni-us 'llrt19$ele.,. · kwart vçior 8 gel. mndst. voor Arnoldus van Kol, z. a, gel. ,H. Mis voor Col\Stant. v. d. ·Brçek vanwéRe. ;ro.w � k'inièren; H. Härtaltaar gel 1-l. Mis v•o'r C'.oj:nelis van Rumund. De 1t "Mis � 9 'uur gel irgt. voór Maria ·vào H'-1; z.j. l{.e1. H .. Mis voor Anna �a ' Layfl»cleçker�Beening vanwege de. buurt; H. • 1-w-taltaar. gel: H. Mis voor Ida Zevens. 
Pi H Mis vae ,k_ail,f. U eéz.. Ql/1ft. �� El.i,abeth Leenaers-ván. �aste-rén. -l)e yolgenae Zondag zal de· ZeerEerw. ._ter Jan. IV: -.. Amelsv�_ort een afscheidspreek houden en tevffls zal dan de 11! schaalcollecte zîin v� zijn Missie. • • Maan� oin half 8 Maria Congregatie. Woensdag feestdag van __ -St: J9uf om 8 .uur godsdienstqirsus voor t-8-jarigen. 

MAANDAG: 7 uur gef. gel. jrgt. voor IN DE KAPEL DER EERW. ZUSTERS: Om 7 uur Gez. H. Mis voor de Paro-Petronella van Oers; kwart voor 8 l.d. Maa.ndaa- 7 uur I.m. voor Maria Adria- chie; s-avonds om half 8 Lof; na het Lof voor Henricus v. Meer:sbergen v.w. fam. nus Koppens1 Diasdaa 7 µw I.m. vqor .een lied ter ere van de H. Joseph. v. H.-v.M.; zijaltaar l.d: voo.r Petronella He�lcus v. Cestel als overleden lid: Vrijdagavond Óm half 8 oefening van de v. Oers; half 9 l.d. voor Johan�� Heijer- H. C.unera1 :Woensdaa 1 uur L m. v:oor H. Kruisw.eg.mans .te Sambeek overleden. • Nicolasina Pljnenbursr als overleden licl We b.erinneren de Parochiane.n even aan DINiDAG: 7 uur gez. d. voor ove_rle- H .. Woed, Donderdaa 7 uur i.m . . v.oor de collecte voor het Seminarie, welkeden familie Paijmans-v. Kessel; kwart v. Andries Arts v.w .. de familie, Vrijdaa 7 Zondag a.s. gehouden wordt. 8 J,d. voor Willem Matthijssen; zijaltaar uur I.m. voor Anna Martinus Y. d. Vm ZONDAG: 7 uur jrgt. voor Anna td. voc,r Reinier -v. R.ooeaalen; háif 9 Lj. v.w. de Kindellffl.f Za� 7 uur l.iJL 6ch�ens-v. Beljouw; half 9 H. Mis v.voor Marinus van Hemmen. voor Arnolda Frans Kreyveld v.w. de Marius van Vugt te 's-Hertogenbosch WOENSDAG: 7 uur pl. gez: d. voor .het familie, � 7 uv, �-- tç� bijz. fn. overleden; 10 uw- Hool!jlllis voor de Pa-,tff$teliik e.a tijdeliilc welzijn der par-0- tpitie. • • rochie. dli•ri�; kwart voor• l.d. voor Johann Woensda1pvçmd 7 uµr _Lof ter ere v_a(i MAANDAG: 7 uur }i. Mis voor Eerw. M,aria v. Zeelarid-Botren; half 9 l:d. v. St. Josep�. . . J\1oeder Cortiliai 8 Jur jrgt. voor Cor-Bemar&na lii!igelma"Coolegem en· Ja• Donderdag rondgang om eieren in "Lo�- neJi� van l<empen. . _ � !EOOII; '811 8 WfJ"·KAPEL: l.d.,voor �nd, Vreli\çhov_en en . Veld�r. . J;>INSl)A,G: 7 u11r irat. voor Michaël v. Maria SarS-v, Eiindlioven. 7e vo.or Marinus Thomassen overleden d. Meyd@; 8 uur H. Mis voor AntoniaDONDERDAG: 7 uur gef. gel. iJ"Rt. v. � L.iempde. ' • Wjlhe'-1ioa va,;i �ulq. • Mar).à d_e W,e,n:l; k..,,a.r,t �PQE 8 l.d. voor• - • - , WOENSDAG: 7 uur Gez. H. Mis voor ,oha-n t1en'riM êt1 lt.o9ldia.'5chüller z.e.; PAR. H. W�LLIBRORDUS, J:.SCI!_. de Pu.ochie; 8 uur H. Mis voor Adria-zijaltaar 1. mndst ... voor Adrianus van HH. Missen om 7 uur, halt 9 en 10 u�r nus van de Nosterum en Pieternella van Rooij-v. d. Steen; half 9 ·I. mndst. voor de Hoogmis YcOQr de ·Par<Xhie. Wezc:l hsvr. . ��el'tus Cuijten·-v. Eert. • , Onder de H. Mis van half 9 Liid�nsme- OONDERDAC: 7 uur H. Mis voor Cer-VRIJDAC:7 uur gef. 1. jrgt. voor óver.- ditatie. Tweede schaalcollecte voor Bijz. qina vàn �lindel-v. Dij)<; 8 iiur H. leden fam. Petronella v. Oers; kwart v. Noden Episcopaat. Na de middag om 3 Mis voqr overleden )eden Proc. Tilburg .8 J. ro,odst • .,,_por Woutrina v. d. Broek- uur Lof met Rozenhoedje; na 'het Lof -Hakendover.v. Run; zijaltaar 1. mndst. vÇ>Qr Gerdina een lied. YRIJDAC: 7 uur mndst. voor Cornelis 

nius van Rulo. . . ZATERDAG: 7 uur ifRt. voor Wilhdmina van Rulo-v. Gemert; 8 uur H. Mis voor Mei. Maria Emerentia Banens. ELDERS: H. Mis voor Gerardus Josephus van Oers. 
sr. CHARLES, HAi,, BOXTEL. Zondag J 6 Maart: Derde Zondag van dé Vasten. Deze middag om 3 uur Lof. tnet �ozenhoedje. .. . . . . . : .Woensdag: Fe,estdag .van de H. Joseph. De HH. Missen ziin om • 7 uur, half 8, half 9 .en om 1.0 uur de HooRmis. 's Avonds om 8 uur Lof. Donderdag; om 8 uur Lof. Vrijdag: OIJ,l 8 uur Oefening van de H. l<ruisweR. . , Zaterdag: om 8 uur Lof. ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Cornelis van den Broek; om 10 uur voor Adriana J{]uytmans. . •• • .. . . DINSDAG: om 7 uur H. Mis als jrgt. v. de Eei-waardê Zuster Priscà; Ogl half 8 voor Doctor Theod<1rus S.treog_ers. WOENSDAG; om 7 uur _tot iatentiè van 4e yc;,ortpla�ting dès Celoofs; om half 8 ter ere van de H. Joseph; -half 9 H. Mis voor de overleden fam. v. Vreede

Donderdag .QQl 7 _uur Lof met rozenhoedje. 
Withoos-v. d. Steen; half 9 L mn4,t. v. Woensdag, feestdag van de H. Joseph. Pieter Verhoef; 8 uur .jrgt. voor Anto-Maria Kerkhofs-v. d. &er. --.....:.::.:....:.=.. ____ _..:..;::,_...;..:.:....: __ ...:,_ ___ .:...:.,:_ __ _;_ __ .:..;_:.:,__...:.:....:�-----------------....:..----v. d. Nosterum. 

Vrijdag om 7 tiur kruisweg, waarna kort ZATERDAG: 7 uur gef. 1tel jrgt. voor Te koop: 2000 à 3000 kilo Gevraagd: wegens huwelijk Zware N.L. biggen, waaron· Het pension .gevraagd. Petrus Hubertus dé Werd; kwart voor mangelwortelen; circa 2000 der tegenwoordige, Net R.K. der gemerkte zeugjes. Peijnen- voor Heer en Dame en Lof, . .. . Maandag �n Woensdag ·om half� voorbereiding voor de plechtige Communie voor de jongens in de St. Petrusschool. Dinsdag en Donderdag om half 9 voorbereiding voor de Plechtige Communie voor de meisjes op Duinendaal. 

8 ]. mndst. voor Hubertha Bontje-Verde- kilo aardappelen (Voran). M. Meisje, voor dag en nacht, burg, Roond 5. twee Kinderen. 1taal; zijaltaar t mndst. voor Maria Sars- Timmermans, Munsel 28. \l.g.g.v., nie_t beneden 18 jaar. dk Aanbiedingen onder letter z. van Eijndhoven; half 9 l.i. voqr Marinw; Mevr. J. Schalken-Vekemans, Wij hebben weer goe ope Molenstraat 19_ van Esch. Te koop: 2000 kg Haverstro Hoofdstraat 196, Kaatsheuvêl. keukenstoelen en goedko'peen Voederbieten bij Joh. van ledikanten. Meubelhuis "De PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. ZONDAG na de middag om half 4 Lol waaronder de meditatie over het lijden gehouden wordt. 
Kasteren, Mijlstraat. Te koop: een dragende zeug Beurs", Markt. 

Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. MAANDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. voor Johannes Schoenmakers; z.a. gel. H. Mis voor Hendrina v. d. Loo-v. Oor-schot; half 8 gel. mndst. voor Anna Maria Layendecker-Beening; z.a. gel. jrgt.voor Josephus v. d. Brandt-v. Wijk; half9 gez. mndst. voor Cornelia OliemeulenBovendeert; z.a. gel. jrgt. voor Johannes van Oorschot, Wilhelmina en Petronella de dochters.Hedenavond om half 8 Mariacongregatie.DINSDAG: kwart voor 7 gel. mndst.voor Reinier Beyk; z.a. gel. H. Mis voorAntonius Brussel ers; H. Hartaltaar gel.i�t. voor Johanna Schoenmakers-Verheyen; half 8 gel. H. Mis voor de over!.
ouders v. Kempen-de Laat, gel. H. Misuit dankbaarheid; half 9 gez. mndst. voorAmoldus van Kol; z.a. gel. jrgt. voor deEerw. Zuster Tersilla, in de wereld Wilhelmina Bredo te Ronsel in België overleden.WOENSDAG: feestdag van St. Jozef,Patroon van de H. Kerk; kwart voor 7gel. jrgt. voor Petrus Schoenmakers; z.a.gel. jrgt. voor Johanna de Laat-v. Kempen; H. Hartaltaar gel. mndst. voor-Dorothea Siemerink; half 8 gel. H. Misvoor de parochie; z.a. gel. jrgt. voor Josephina Maria v. d. Brand-v. Oerle; H.Hartaltaar gel. mndst. voor f>e.tronellaVoets-Karssemakers; H. Bloedkapel gel.H. Mis voor Maria Loerakker-van Ceel;ltalf 9 gef. gez. jrgt. voor Maria van , Susante-van Dongen; z.a. gel. H. Mis ter ere van St. Jozef; H. Hartaltaar gel. mndst. voor Johanna Cornelia Sannenten Hacken; H. Bloedkapel gel. mndst. voor Cornelis van Rumund. Hedenavond om 7 uur Lof ter ere van -St. Jozef. Om 8 uur Godsdienstcursusvoor 18-iarigen.DONDERDAG: kwart voor 7 gel. H.Mis voor Johannes Mandos vanwege detel; half 8 gel. H. Mis voor Petrus v.R.K. Tabaksbewerkersbond, afd Boxtel;half 8 1?el. H. Mis voor Petrus v. Driel,Jacoba Rooymans; z. a. gel. H. Mis voor-over!. ouders; half 9 gel. mndst. voorAnna Toemen-v. Asveldt; z.a. gel. H.Mis voor Henriëtte Witteveen-Schöne.Hedenavond om 7 uur Lof met rozenhoedie.VRIJDAG: kwart voor· 7 gel. jrgt. voor·Paulus v. d. Langenberg-Cornelia Kruyssen de hsvr.; z. a. gel. H. Mis voorAdrianus v. Weert; half 8 gel. H. Misvoor Bernard Verheyden v.w. R.K. Middenstandsbond, afd. Boxtel; z.a. gel. H.Mis voor over!. ouders; half 9 gel. H.Mis voor Maria van Hal-v. Esch; z.a. gel.H .. Mis voor Henrica v. d. Ven-v. d.Ven. Hedenavond om 7 uur Kruisweg,waarna kort Lof.ZA TERDAC: kwa�t voer 7 gel. mndst.voor Marinus v. Hal; z.a. g�l. jrgt. • voorJohanna Maria v. d. Langenberg; H.Hartaltaar gel. H. Mis voor Hendricavan Laarhoven; half 8 gel. H. Mis voorhlaf"ia Anna Tielen-v. Beurden; z.a. gel.H. Mis voor ·Bernard Verheyden v.w. deKegeklub "Tonevido"; half 9 gel. H.Mis voor Adriana Leermakers-Avendonks·z.a. gel. H. Mis voor Frandna v. d. Laar·v: Liempd.

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het welzijn der parochie; 10 uur jr_gt. voor Engelbertus v. d. Linden en Hendrina de hsvr. MAANDAG: half 8 jrgt. voor Gerardus v. Houtum. DINSDAG: half 8 jrgt. voor Joanna hsvr. van Gerardus v. Houtum. WOENSDAG, feestdag van de H. Joseph : half 8 H. Mis voor het welzijn der parochie. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Maria v. d. Linden-v. Weert.VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Henricusv. d. Eerden en Regina de hsvr.ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Frans v. Logten. Deze week zu!Ien geschieden: Donderdag mndst. voor Maria v. d. Langenberg; Vrijdag mndst. voor Wilhelmina v. d. Aa. PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. ZONDAG, 3e Zondag van de Vasten: om 7 uur H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie; om half 9 H. Mis voor Harry van Dijk; om 10 
uur de Hoogmis voor Jac. van den Heuvel te Oirschot overleden. Na de Hoogmis bijeenkomst in Orion voor de jongens die in 1949, 1950 en 1951 hun Plechtige H. Communie hebben .gedaan. Om half 3 "Boete-Lof in de vastentijd".· .V!AANDAG: om kwart voor 8 H. Mis voor Berta van der Schoot-Spijkerboer, v. w. de Verz. Mij. St. Williqrord.DINSDAG: om kwart voor 8 H. Misvoor Antonius van der Meijden en Catharina de hsvr.-WOENSDAG 19 Maart de feestdag vande H. Jozef: om kwart ever 7 H. Mister ere van de H. Jozef; om kwart voor8 H. Mis voor Maria Nooten (vanwege 

een familielid).Des avonds om 7 uur Lof, waarna gezongen wordt lied nr. 66.DONDERDAG: om kwart over 7 H.Mis voor Petronella van Vucht-Vorstenbosch; om kwart voor 8 H. Mis ter ere van de H. Theresia voor een zieke.VRIJDAG: om kwart over 7 jrgt. voorCijsbertus van Beers; om kwart voor 8H. Mis voor Johanna Renders-van deMoosdijk.ZATERDAG: om kwart over 7 rondst.voor Johannes Maas; om kwart voor 8H. Mis voor Maria de Punder-Huige.GELEGENHEID TOT BIECHTEN:Dagelijks voor de HH. Missen en Zaterdagmiddags van 6 tot 7 uur. Katedtismuslessen deze week op school: Klas A: les 40. Klas B: de vragen 342 tot 345 
en de 3 eerste vragen -van · les 41. Klas C: de vragen 302, 303 en 323. VRIJDAG: geboden vasten- en onthoudingsdag; de andere dagen van deze week zijn enkel vastendagen. DEZE WEEK: de jaarlijkse eieromgang in de buurtschapf)en -de Mijlstraat en Koevoort. PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING,. LIEMPDE. PAROCHIE H. HART, BOXTEL. ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der Vandaag gaat de eerste sthaa:I Hde stui- par.; 8 uur 1. mndst. vmir Jogephus v. d. versschaal" voor de -kerk; de tweede Velden; 10 uur z. 7 e voor Nicolasina gaat voor de Bii2l0ndere Noden. Pijnenburg: 3 uur Lof, daarna Meisjes-Onder .. àe . H. Mis van 7 en '8 uur is Congregatie. net al11:emeile H. C0mmunie voor de MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Wil-Móeders en Gehuwde Vrouwen van lem Witlox; half 8 z. j. voor Johanna ,onze parocbie. Jos. v. d. Laar; 8 uur 1. 7e voor Marinus De Hoogmis is Vandaag met Volkszang. Thomassen. Vanavond zal de DERDE PASStE-OEFE- DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Hen• NINC worden gehouden. dricus Quinten; half 8 z.j. voor Maria 

N.L., 15 weken drachtig, keuEen partij kippenmest te koop. ze uit twee. M. Schoenmakers Der Kinderen, Vrilkhoven, Roond 2a. Liempde. Te koop: Burgerwoning met tuin, in het centrum van Boxtel. Te aanvaarden 1 April 1952. Bevragen Molenstraat 19 Te koop: 2000 kg best hooi. M. v. d. Aker, Nieuwstr. 184.Te koop bij W. v. Nieuwburg, Langenberg 12, twee vaarskalveren, zes en drie maanden oud, t.b.c. vrij. 

Te koop, twee electrische wasmachines met motoren en een handwasmachine. C. Voets, Breukelsestraat 103. Voor werk in omgeving Boxtel Wijpenbinders gevraagd, goed loon. Aanmelden Jo van Helvoort, Rijshouthandel, Gemonde. Aangeboden: een in zeer goede staat zijnd keukenfornuis met 1½ m. pijp. Te bevragen Prins Bernhardstraat 13b.Te koop: z.g.a.n. haardkachel 
en wandelwagentje, v. Leeu-wenstraat 57. Te koop: een toom biggen bij Th. v. Oirschot, Gemonde 7. Te koop: her.enrijwiel. Van Wit fornuis te koop. J. v. BraRanststraat 14; na 6 uur, bantstraat 21, Boxtel.2 maal bellen. Te koop: jonge konijnen, 8 weken oud. Jo Verdonk, Vrilkhoven, Liempde D 57. 
Te koop wegens overcompleet mahoniehouten tafel. Ons Doelstraat 7, Boxtel. Te koop: een drachtige zeug, aan telling 17 Maart, keuze uit 3. Th. Sleutjes, Kasteren B 37, Liempde. Te koop: een biggen. J. C. A 70, Esch. toom zware Heesenmans, 

• Te koop: een partij mastenen eiken weipalen en boonstaken. J. Vorstenbosch,Vorst 22.
Plechtige H.Communie Als NOOIT tevoren brengen wij U speciaal voor deze gelegenheid een 
pracht collectie jonge heren costuums. • Zeer aparte dessins en kleuren.• Extra lange plusfours• Prima binnenwerk

Financiering Auto's, Motoren en Machines, Solexrijwielen, Sèhubert· Frank en Sinonisz. Prins Hendrikstraat 64, Boxtel. Tel. 673. Nette zelfstandige Dienstbode of Dagmeisje gevraagd. Twee dagen werkster. Hoog loon. Stationstraat 10. Te koop: Dames- en Herenrijwiel. Van Oschstraat 2. 
F. F. M. Kluijtmans 

ARTS 

AFWEZIG van DINSDAGAVOND 18 Mrt. tot Zondag 6 April. WAARNEMING: Dokter v. Groeningen Dokter Margry Dokter Wentholt 
A-H1- pQ-2

EN1'�N�J.,.ONS, 

Kantoorboekhandel 

TIELEN STATIONSTRAAT Voor de schoonmaak: Witte en gekleurde kast, papieren, aan ro llen en v e l l e n, Kas tra n djes, punaises, enz 

Voor Tabaksgljpen Big-Ben Masta Debo 
Bert Y. d. Braak 

Baroniestraat 73 

Telefoon 450 

'/pij �K HDq, effAele ffeUe .Atei&Jes 

oooe OHU �ie=a/delû,.q.. 

Zij, die _prijJ stellen op een prettige werkkring; komen eens praten. Aan• melden dagelijks van 9-12 uur en van 1.30-5 uur aan de fabriek. 
1.ác.otaqef,ci&id 2Je Zwataw n. v.

DRUKKERIJ TIELEN 
ST ATIONSTRAAT 

• 

In familiedrukwerken als : 

V«lovingskaartjes, Ondertrouwbrieven

en kaarten, Dankbetuigingskaarten, Ge
boorte-aankondigingen, enz. hebben wij 

grote keu�. 

Kom onze mpdellen ·en onze leU.rkeiuze een• bezichtiaen. 

Nu onder -ieders bereik! Ter kennismaking 11.1et de E N'K A• Nylou,kousen (lOOo/o Nederlands Fabrikaat) Jeveo wij bij aanlcoop van de:z:e kous. het 
2e PAAR tegen aterk 1erecl11c:eerde prijs. 

Om kwart vóór 7 wordt. het rozen- ,v. Abeelen; 8 uur 1. mndst. voor Willem -'hoedje gebeden, waarna om 7 uur ·de v. d. Velden.Passie-oefeninl? hel(int. Moge-n de paro- WOENSDAG, feestdag van St. Joseph, chianen in groten ·getale aan deze oèfe geen geboden feestdag: half 7 I.m. tot -ning deelnemen. Parochiebundel mee welz. der par.; 7 uur z.j. voor Johanna
zeer e lastÎi!c:11, • geheel • geminderd, linksgeweven, •et ;Jdane • OftFeii:l• matigheden, 4:,45, ..................... 2e paar 3.75 

• brengen. .v. Abeelen; 8 uur 1. mndst. voor HenWOENSDAG is het de feestdag van dricus Putmans. ,de H. Jozef, ·-bruidegom van de H.- DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor Maàgd Maria. Des morgens is het om Laurentius Quinten; half 8 z.j. voor Jo-7 u .ur pl. gez. H. Mis ter ere van St. .hannes v. Abeelen; 8 uur 1. mndst. voor Jozef. Des avonds is het om haH 8 Lof. Andries Arts. ZONDACa In <Cle kerk: VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Johanna -6 uur l.d. tot bijzonde.l'e intentie; 7 uur Adrianus de Rooy; half 8 z.j. voor 1.d. voor het geestelijk en tijdelijk :w.elzijn Adrianus v. Abeelen; 8 uur I.m. voorder parochianen; 8 uur 1.d; voor de Ie- Theodorus Versteden overleden te lage-vende en overleden leden van de K.A:B. Mierde. 
U moet deze collectie zien. Het bespaart U tijd en geld. Prijzen van 35 - 45 gld. 
'T IS WEER afd. Be�tel. .met algemene H.- Communie; ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor Jo-•·kwar:t· over 9 Ld. voor een overleden . hannes v. Gerwen; half 8 z.j. voor Theo-

1 .... 1 DE .... ,. M9eder. Çv. ,d. H.) r half 11 HOOGMIS dorus y. _Aheelen; 8 uur- J.m. voor Mari- 1,� 
· 

. l,ill, te� ,è� .y;i.n • �- d.. Vr.ou� :uit ,:.dan��r- .. nus 11\tèmassen alf overleden 'lid wan .de • - ' ' ' • · · · ' 
r:•dde(4���'.KAPEL: ;,DE -iru�GHT"::' tóNoinc�eh:l;�;- Î.�l'. voor' Marinus' o

,•
o

·. :1· E' .. -'_
V

' AA·" R·;kwart over 7 Ld. voor een overleden' • Th?inassen als ov�rleden lid. van . d� Re- , . . . . _ .. . Vader; h�lf_ 9 J,d. ter ere van ,d.e H. __ tr.a1te-p.; 8 uur .Un. tot welz. 'd•er· t,-a'r. r • ' · ' ·-' ·-" Oemens 'tiit- 'clam:baarherdi'·'Rwart ·váor 1-0 uur z.j. voor Wilhelmina<Iheodorus ,, -. ,, , . • . · , 1 10 l.d. uit dankbaarhéid. • • • • v. Abeelen.

ENKA,NYLONS, linksgeweven, ragfijn, extr a  l a n g  mooie voorjaarstinten, 5,95, 2e paar 

MOLENSTRAAT 1 
B .0 X I .J: ,L

4.95 
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VAN HOUT 
VERVERGAARD 

.-f~i; .. • • - . - -,,,..,,. 



Bij de dienst van gemeentewerken 
kunnen worden geplaatst : Waar gaat het om? Natuurlijk om het beste en het mooiste zo 1 arbeider op weekloon in loongroep III (bruto� loon minimum f 47,84, maximum f 52,28) en 3 arbeiders op weekloon in de loongroep II (brutoloon minimum f 45,62, maximum f 49,51 ). In aanmerking komen flinke jonge arbeiders, terwijl voor een der vacatures het chauffeursdiploma en voor één der andere vacatures kennis van aanleg en onderhoud van wegen, waterlossingen en plantsoenen tot aanbeveling kan strekken. Aanstelling geschiedt voorlopig op • arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. 

goedkoop mogelijk te krijgen. Misschien heeft U plannen om te BEHANGEN komt U dan eens kijken, U kunt Uw keuze • maken uit meer dan 120 soorten. In de beginprijs van f 0.57 hebben wij 8 moderne dessins. 
ELKE MAAND 

ontvang�n de Spar-klanten 

Sollicitaties op zegel van f 0,50 te richten aa� de burgemeester binnen één week na het verschijnen van dit blad. 

GLANSLAKVERF (schilderskwalteit) in de nieuwste moderne tinten f 2.90 p Kg BORSTELWERK uitsluitend le kwal. met garan*. BOENWAS op terpentijn,basis (ook verkrijgbaar anti-mot en anti,slip was). CARDINAL-WAS speciaal voor rode cementvloeren f. 372.268.-.en tegels. •• Burge�eester en Wethouders van Boxtel. 
De Notarissen P. MERTENS te Boxtel 

KASTPAPIER • kastranden , punaises. ZEEMLEER "Chamolux" mrt garantie. WATERVERF • Blanc•Fixc • Stoffenverf , Kwasten terug van-� de Spar-kr�idenlers. 
·en _J. A. GOVERS te Eindhoven:zullen te BOXTEL. fin. op DINSDAG 18 MAART 1952 n.m. 5 uur in Hotel VAN VLERKEN te BOXTEL (Markt)ten verzoeke van hun principaal in hetOPENBAAR VEILEN EN VERKOPEN: De voormalige 

ZUIVELFABRIEK 
annex DIRECTEURSWONING TE LIEMPDE Ingezet op f 28.900, - . De fabriek waarin o.a. stoomketel met stoommachine, ontijzeringsapparaat en warmwater boiler, is zeer geschikt voor kleinindustrie. Fabriek en woning zijn direct vrij te aanvaarden. Normaliter wordt vestigingsvergunning verleend. Nadere inlichtingen verstrekken voornoemde Notarissen. 

�Koopje 
vandevveek 

Prima extra zware kwaliteit 
Interlock Dameshemden 
alléén in wit 90 cm lang 

van 3.75 nu 3. 55
2 van dezelfde kwaliteit 

nu 6.25 

Sponsen • Dweilen • �: •·-:r/1 ,.FLOEP" ideaal voor het reinigen van afvoerbuizen. van wastafels badkuipen enz. -� ,.,. .. ,,.,,MEUBEL, en Zilverdoeken, 11 1�= Alles op het gebied van scho�;;;; •• � artikelen, goed en concurrerend. 
M. 0 LIEMEÛLEN Drogiater!De Molen"Rechterstraat 37 , Telefoon 361 

OOK VOOR UW BRILLEN 
NAAR VAN VLERKEN 

* GOEDKOOP
* MODERN

* SNEL GEREED

Alle zlekenfondsleden grote korting op monturen en glazen. 
Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier Horloger Opticii!n 

Bureau voor 

E. VOS SE NDrs. Moonenstraat 17

BES Î - Telefoon 200 

Accountancy 

� Belastingzaken Boekhouding 
, Bedrijfseconomische 

;• 
Adviezen Oorl09sschade \ Kostprijsberekening ZITDAG TE L I E M P D E: elke Woensdag van 10 tot 12.30 u. Adres: Dorp A 10 (Wed. v.d.Pas) 

. . 

Wij lonen U gaarne onze prachtige collectie 

SIERADEN EN HORLOGES 
Zeer grote

.,, 

keuze 

Altijd gratis Sparzegels 
bij al Uw boodschappen! 
Bij steeds meer 
artikelen ontvangt U 
zoveel zegels, dat U 
10°/0 voordeel 
heeft! 

Hierbij 
·- 98 Sparzegels. dus

49 et voordeel. 
Dat is 10 pCt 

fB besparing! 

dank zij 

de. Sparzegels 1 
* 

bij De ENIGE VAN De Spart 
HONDERDEN 

l pakje koffie l 
voo�DELEN 1 e soort ' pakje thee • • • • • • • • • • • • f 2 04 l pakje caca� •••• , , •••••.... , • ... • • • f 0'ao 

l k 
• • . . . • • • pa bakmeel • • ' • • • • • • • • • • • • , . . f 0 45l ties bessensap··,:.:_. t . ... ...... .. •. • f 0'_.8l ... e suJk • • • ... beker appelstroop (500 er,,·•····· I 0,55gr.). • • • • • • • f 0.55

I 4,87 

ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS 
Zeer voordelige prijzen 
Ziet onze� etalages 

Fa A.v. Vlerken, Boxtel 
/uwelier = Horloger. Kruisstraat 10 DE SPAR 

Voor TUINZADEN Prima f 1,35 POOTAARDAPPELEN p1·1·n11·1·ke voeten 
Verkennersrl·emen d k • d. 

Met Uw 
goe ge . m 1verse NAAR WAss·ERIJ "BLANCAII naar Van OERS HEIJMANS 

soorten klassen en maten 

J. c. v. RUMUND Jo v. Grmsven-v. Summeren
Breukelsestraat 112 Breukelsestraat 63 Mnnsel 9. MARKT 15 behandelt N AT WAS à_ 30 et. per kilo. 

'T 

ZO LUIDEN WIJ 

'T VOORJAAR 

425 

Uw bij:umdere aandacht vra_(!UI..,.. 
leven• voor onae nieuwe collectiea 

.' Gotl,ische en moderne kamers, 
welke wij bren1en in prijsen die 
onder ieder• bereik vallen. 

IS WEER IN 

NERGENS SLAAGT U BETER 

VOOR DIE PRIJS ! 

Zo'n werkelijk mooie Old Finish 
kamer. Een flinke maat dressoir met � l, ingedeelde lade. Een mooi sierlijk ,; bewerkte schuiftafel. 2 Armfauteuils en 4 stoelen, prima gestoffeerd met bekleding naar keuze' en afgewerkt met kroonkapje. 'Kortom een huiskamer welke door zijn solide uitvoering en •. fraaie bewerking een waarde-\ volle aanwinst is In Uw huis, houdelijk bezit. Nu , compleet ilechta 425,-

HE D E N  
G EËTALEE R D

Medisch Gedipl. Yoetverzorgster Ook aan huis te ontbieden ALLEEN op Maandag. 
Minimum 6 kg. of f 1,80 • Contante betaling. 

Zowel aan de witte als aan de bonte 

goederen wordt zorg besteed. 
C. ESHUIS

BEEDIGD MAKELAAR 

EN TAXATEUR LEENHOFLAAt:4 6 BOXTEL ALLE VERZEKERINGEN 
BRENGEN aan de fabriek Maandag vóór 10 uur. 

AFHALEN aan de fabriek Maandag van 4 tot 5 uur. 

,,SWAN�'-'v1TRAGES 
Z IJN REGELMA TIG I N  O N Z E

COLLE CTIE 

ZIET ONZE ETALAGES 

WONINGlN RICHTING 

RECHTE RSTRA AT 22.24 

REPARATIES aan Uw 
Uurwerken, Brillen, Goud en Zilver 

Vakkundig, ,1ug en onder garantie. 

B R I L LE ..._. 's morgens besteld
1"'1111111 's avonds klaar 

F. P. V. LANG EN, Stationstraat 62
Leverancier voor alle ziekenfondsen.' Ziekenfondsleden ontvangen nog 1teeds korting .. 

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

WARMTE ALS MEDICIJN 

* PHILIP§

lnfrophil 
De ideale infrarood0stral�r ; 
is de beste medicijn voor 
de gen�zing van: 

Rheumatische • aandoenin· 
gen, verkoudheid, winter
handen, wintervoeten, kies
pijn, ontstekingen, steen
puisten, verwondingen, ver• 
stuikingen, haaruitval. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Onze sociale en politieke activiteit 
Sinds de oorlog bemoeit zich de over
heid steeds meer en ingriLoender met 
heel ons leven. Zowel de zelfstandigen 
als de niet-zelfstandigen bemerken dit 
dagelijks. 
In het arbeidsleven heeft men te maken 
met arbeidsvoorschriften, loonregelingen, 
belastingen en sociale lasten, ziektepre
mie_s, regelingen bij ziekte, ongeval, 
werkloosheid, ouderdom, fondsregle
menten, enz. 
De zelfstandigen hebben met vele van 
deze zaken eveneens te maken en met 
nog verschillende andere als prijsvoor
schriften, omzet-, inkomsten-, personele-, 
waterschaps-, straatbelastingen, ves�i
gingsvoorschriften, controleregelingen, te 
veel om op te noemen. 
Zo is het leven - burgerlijk, sociaal en 
economisch - gereglementeerd en aan 
banden gelegd tot in het uiterste. 
Er- zijn vele redenen die dit grotendeels 
rechtvaardigen o.a. deze, dat de overheid 
het recht en de plicht heeft om het al
gemeen welzijn te behartigen; dat de 
overheid een door de oorlog en door 
het verlies van grote rijksdelen verarmd 
land uit de nood heeft op te halen en 
moet trachten de welvaart te herstellen 
door alle krachtç.n die in het land leven, 
op te wekken tot een gezamenlijke 
krachtsinspanning; dat de overheid re
kening moet houden met de versterking 
van het land tegen dreigingen van een 
mogelijk nieuw conflict tussen de landen. 
Dit alles dwingt tot vergaande reglemen
tering van het leven der burgerij zowel 
sociaal als economisch opdat niet onno
dig verloren ga en alles zoveel mogelijk 
op de juiste manier worde besteed. 
Tegenover dit alles staat ook weer vast 
dat de overheid met recht en billijkheid 
moet te werk gaan in de verdeling der 
lasten en in de genoemde reglemente
ring van het leven, zodat geen groepen 
onrechtvaardige lasten krijgen opgelegd 
en zonder dwingende noodzaak geen 
vrijheid wordt ontnomen aan ons leven. 
Hierover heeft de burgerij zelf het recht 
om te waken; gezien onze gezinnen 
waarvoor wij werken is dit zelfs een 
plicht. Hier ligt een der redenen van 
ons recht van sociale en politieke activi-

--
.
..,t-e...,,t-, welke wij voeren in onze sociale 
en politieke organisaties. Sociaal zijn 
wij georganiseerd in onze standsorgani
saties die hoofdzakelijk gericht zijn op 
het innerlijk welzijn van de stand in zijn 
geheel, van de vakgroçp en van onszelf 
in het bijzonder. Politiek zijn wij geor
ganiseerd in onze politieke partijen die 
door hun fracties deel uitmaken van de 
overheid zelf en daar medehelpen om 
de regelingen en voorschriften in hoog
ste instantie, namelijk in 's lands wetten 
neer te leggen. 
Op dit punt: !tet punt van de dubbele 
organisatie, bestaat veel misverstand en 
weten velen niet waar men aan toe is 
of waar men zich aan te houden heeft. 
Iedere mens heeft belang bij beide or
ganisaties, ieder mens kan lid zijn van 
beide en op beider gebied z_ijn activi
teit voeren, maar velen weten niet hoe 

"Dolly Town" in Boxtel 
BOND ZONDER NAAM VRAAGT 

UW AANDACHT 1 

Van Donderdag 27 Maart tot en met 
Zondag 30 Maart zal in Boxtel (in Hotel 
Riche) de popoententoonstelling van de 
Bond Zonder Naam "Dolly Town" voor 
het publiek geopend zijn. 
Begrijpelijk doet dit vraagtekens rijzen, 
want ·men zal zelfs zijn beste fantasie 
enigszins geweld aan moeten doen om 
het idee poppententoonstelling in ver
band te kunnen brengen met het begrip 
Bond Zonder Naam. 
Op welke manier immers zou een col
lectie poppen - hoe mooi misschien dan 
ook - de grote betek_enis kunnen 
accentueren van de Bond Zonder Naam, 
die in wezen niets meer maar ook niets 
minder is dan· een grootscheepse propa
ganda voor de beoefening van de naas
tenliefde en de bestrijding van het egoïs
me, dus feitelijk niet eens een bond, of 
organisatie of vereniging, doch enkel 
een "levende" campagne van naasten
liefde, niet voor een week of een maand 
of een jaar maar voor goed en dan nog 
als een sneeuwbal, die onder het rollen 
steeds grotere vormen gaat aannemen. 
Inderdaad, beste lezers, ogenschijnlijk 
kan een poppententoonstelli_ng deze be
tekenis noch weergeven, noch benadruk
ken. ,,Dolly Town" is echter een expo
sitie, die -dat wél kan en ook doet, zij 
het dan uiteraarq op zeer naïeve (maar 
niet minder pakkende) wijze. Op deze 
tentoonstelling zullen de poppen ver
.schillende aspecten van het werk van de 
Bond Zonder naam belichten; om een 
enkel voorbeeld te noemen: men zal er 
verschillende slagzinnen van de Hef-

. �oomactie op frappante wijzè in beeld 
gebracht zien. Hoe het echter allemaal 
P,recies in zijn werk 11.aat, is zelfs op dit 

. . geduldige papier niet te vertellen. Dat 
moet U nu eenmaal gaan zien! U zult er 
-,- evenals de duizenden en duizenden 
d)� U in andere plaatsen zijn voorge
gaan - uiterst tevreden vandaan ko-

deze twee activiteiten met elkaar te 
rijm_en. 
Bijna iedereen weet wel dat de katho
lieke stands- en vakorganisaties verbie
den aan politiek te doen. En in deze 
bepaling ligt de oorzaak van veel mis
verstand, of çigenlijlç niet in deze be
·paling, maar in de onjuiste uitleg ervan. 
Het verbod verbiedt alleen om binnen
de stands- en vakorganisaties aan poli
tiek doen, en dit is een zeer wijs ver
bod. Binnen deze sociale organisaties 
gaat het om de versterking van de hele 
stand of de hele vakgroep in alle op
zichten: godsdienstig, cultureel en maat
schappelijk. ljier komen de gemeen
schappelijke belangen op al deze gebie
den aan de orde zoals zij gelden voor 
de hele stand of groep, en de beharti
ging hiervan mag niet de risico lopen 
door politieke verschillen van mening 
oneenigheid te krijgen en daardoor 
vijandschap binnen de stand en de vak
groep. 
Maar die verbodsbepaling verbiedt vol
strekt niet om buiten de sociale organi
saties aan politi_ek te doen. Aan politiek 
doen is in de naoorlogse tijd zelfs hoogst 
noodzakelijk, ook terwille van onze 
stands- en vakbelangen, eenvoudig om
dat op politiek terrein wordt beslist over 
ons leven op velerlei gebied, want in de 
politiek worden de wetten gemaakt, welke 
zich sinds de oorlog meer dan ooit in
de geschiedenis bemoeien met heel ons 
leven, en juist het meest met die gedeel
ten van ons leven, voor welker beharti
ging eertijds onze stanqs- en vakorgani
saties voornamelijk �ijn opgericht: voor 
ons sociaal en economisch leven. 
Daarom is het nu meer dan ooit nodig 
dat ieder gezin zorgt zich volop op bei
der gebied te begeven en krachtig werk
zaam te zijn op beider terrein. Ons wel
zijn is niet meer veilig binnen de stands
organisatie alleen, ons welzijn hangt te 
veel af van de politiek, en dit maakt 
ook de politieke organisatie nodig voor 
iedere volwassene, omdat - het zij nol(-· 
maals gezegd - in de politiek tegen
woordig de beslissingen vallen ook voor 
ons hele sociale en burgerlijke leven. 
Voor ons eigen welzijn is het daarom 
wenselijk niet stil te blijven staan bij 
actief lidmaatschap van stands- en vak
organisatie, maar daarnaast ook het lid
maatschap aan te gaan van de politieke 
organisaties: we zeggen uitdrukkelijk: 
daarnáást, opdat wij namelijk door onze 
politieke activiteit niet in strijd zouden 
komen met doel en voorschriften van 
onze stands- en vak9rganisaties, wat 
deze laatsten zou kunnen verzwakken. 
In de standsorganisatie vooral kunnen 
wij op de hoogte blijven van al onze 
noden en rechtmatige verlangens en wen
selijkheden, in de politieke organisaties 
kunnen wij meewerken aan het demo
cratische bestuur van ons land en daar
door aan het herstel en de opbouw 
onzer eigen rechten, en aan het welzijn 
van de hele gemeenschap. 

T. 

men. De Bond Zonder Naam rekent 
op U!

De tentoonstelli112 wordt Donder
d32avond om half 8 officieel izeopend 
door de Burgemeester van Boxtel, 
Drs. M. A. M. van HelvOQrt, waarna 
de grote promotor van de Bond Zon
der Naam, de Zeer Ee1w. Pater
Loop, de tentoonstellin2 met een 
enkel woord zal inleiden. 
De expositie blijft gaarna izeopend 
tot en met Zondag 30 Maart, waarbij 
zij opgemerkt, dat de uren van open
stelling al's voll!t �paald zijn: 
's morgens van 10 tot 12 uur, 's mid
rlags van 2 uur tot half 6 en 's avonds 
vin 7 tot 10 uur. 
's ZondaRs is de tentoonstelling van 
11 tot I uur en van 2 tot 11 uur toe
gankelijk. Entree gratis 1 

Plaatselijk Nieuws 
INSTRUMENT AAL CONCERT 
BOXTELS HARMONIE. 

Het door Boxtels Harmonie te geven in
strumentaal concert, dat wegens ziekte 
en sterfgeval reeds twee maal moest 
worden uitgesteld, zal nu Dinsdag 25 
Maart a.s. in De Ark worden gegeven, 
onder leiding van de heer Molenschot 
uit Tilburg. 
Op het programma gaan wij niet nader 
in, daar wij dit reeds meerdere malen 
besproken hebben, doch wij • willen de 
Boxtelse muziekliefhebbers nog wel eens 
op het hart drukken, dat hen a.s. Din�� 
dag een genotvolle muziekavond te 
wachten staat. Mogen zij dan ook niet 
verzuimen op de betreffende avond een 
bezoek te brengen aan De Ark, waar 
Boxtels Harmonie om 8 uur zal aan-

.. vangen te 'concerteren!. 

INENTING TEGEN POKKEN. 
Volgens een in dit blad geplaatste be
kendmaking zal er Woensdag 26 Maart 
weer gelegenheid geboden worden tot 
kosteloze inenting tegen pokken. 

GEMEENTERAADSVERGADERING. 
Zoals vorige week reeds in dit blad 
werd medegedeeld, zal de Raad der ge
meente Boxtel hedenavond, Vrijdag 21 
Maart, in openbare vergadering bijeen
komen. 
De agenda vermeldt o.a.: een voorstel 
tot het vaststellen van een nieuwe ge
meenschappelijke regeling inzake het 
Welstandstoezicht; een voorstel tot het 
aangaan van enige nieuwe pachtovereen
komsten betreffende bouw- en weiland 
van de gemeente; alsmede een voorstel 
om in verband met de zeer grote be
drijfsdrukte op het gemeentelijk slacht
huis voorzieningen te treffen, welke o.a. 
inhouden de bouw van een veestalling 
en de herbestrating van de weg die naar 
het slachthuis voert. 
De raadsvergadering vangt aan om 
7 uur. 

VERKOOP WONINGEN 
KALKSHEUVEL. 
Zoals bekend overweegt de gemeente, 
de op Kalksheuvel in aanbouw zijnde 
woningen te verkopen. De gemeente 
verstrekt daarbij echter geen crediet, zo
dat gegadigden daarvoor andere bron
nen zullen moeten trachten aan te boren. 
Nader vernemen wij, dat er een zeer 
reële mogelijkheid bestaat, dat van be
paalde zijde aan aspirant-kopers een 
hypothecaire lening kan worden aange
boden tot een zeer aantrékkeliik be
dra_g. Inlichtingen verstrekt men gaarne 
ten gemeentehuize. 
Nadrukkelijk verzekerde men ons, dat 
het feit, dat men financieel in staat is 
een woning te kopen, niet inhoudt dat 
men er ook een zal toegewezen krijgen. 
Uiteraard zal hierbij ook op andere fac-
toren worden gelet. 

HONDENBELASTING. 
Eigenaars van honden worden er door 
het gemeentebestuur - op gewezen, dat 
aangifte nog kan geschieden uiterlijk tot 
1 April a.s. 
Daarna zal een aanvang worden gemaakt 
met de controle. 

CONCERT BRABANTS ORKEST. 
Donderdag 27 Maart komt Brabants 
Orkest in Boxtel concerteren. Het ver
maarde gezelschap z:i.l in De .Ark om 
half 5 een jeugdconcert en om 8 uur een 
avondconcert verzorgen. 
Op het avondconcert zullen werken wor
den uitgevoerd van Cimarosa, Mozart, 
Beethoven en Kodaly. Hieronder volgt 
een korte bespreking: 
Dominica Cimarosa werd in 1749 te 
Aversa in Italië geboren. Hij compo
neerde opera's kerkmuziek en pianower
ken. Thans is hij nog in hoofdzaak be
kend door zijn meesterlijke opera buffa: 
il matrimqnio segreto (het geheime hu
welijk), van welke opera de ouverture 
zal worden ten gehore gebracht. 
Van Mozart vermeit het programma het 
clarinetconcert. Dit is het laatste der 
ruim 40 concerten, die Mozart voor 
allerlei instrumenten heeft geschreven. 
Hij componeerde het Clarinetconcert in 
1791, twee maanden vóór zijn dood. 
Als solist in dit concert treedt Huib 
Steendijk op, sedert 1 Januari 1950 als 
solo-clarinettist aan het Brabants Orkest 
verbonden. 
Van Beethoven wordt de Eerste Sym
phonie gespeeld, geschreven in 1797, een 
werk met een zekere lichtheid van 
structuur, waardoor het een grote char
me kreeg. Beethoven dirigeerde het werk 
zelf op de eerste van zijn jaarlijkse con
certen in het Hoftheater in Wenen. 
Het concert wordt besloten met de Dan
sen uit Galantha van Zoltán Kadály. 
Kodály's d_ansen zijn authentiek en sug
gereren in sterke mate de landelijke 
sfeer. Galantha is een boerendorp, gele
gen benoorden de Donau. 
Deze dansen vormen een serie van losse 
aaneengevoegde dansen, beginnende met 
een langzaam stuk en in een voortdu
rende stijging van het tempo eindigend 
met een snelle czardas. 
De structuur van dit werk herinnert aan 
een ander orkestwerk, waarin de folklore 
eveneens een grote rol speelt: de Boléro 
van Rave!. Het verschil is dat Kodály 
zijn grote climax bereikt door afwisse
ling, Rave! door herhaling. 
Wat het jeugdconcert betreft, zij mede
gedeeld, dat daarop zullen worden uitge
voerd: clarinetconcert (Mozart); Wals 
uit Serenade .voor strijkorkest (Tschai
kows)d); Hoornconcert (Mozart); Fagot
concert (Mozart); Dansen uit Galantha 
(Kodály). 
Verdere bijzonderheden omtrent het op
treden van Brabants Orkest vindt men 
vermeld in een advertentie, elders in dit 
blad. 

GESLAAGD: 
Op 17 Maart slaagde te Amsterdam 
Mejuffrouw Laura van Kol, Station
straat, alhier, voor het Diploma Vakbe
kwaamheid voor de Detailhandel in Kof
fers en Lederwaren. 

MISSIE-THUISFRONT 
Opgehaald bij de begraf_\!nis van C. van 
Rumund f 20,- voor de mis�ies van de 
WelEerw. Paters W. Meulend'ijk en F. 
Witteveen. 

SPELERSAANWERVING VOOR 
H. BLOEDSPEL GESLAAGD. 
Het werkcomité voor de viering van de 
H. Bloedfeesten 1952 heeft reeds een 
eerste symptoom mogen ontdekken van 
de grote sympathie, die de Boxtelse be
volking voor dit werk koestert. Want 
toen i.l. Zaterdag in De Ark een ieder 
de gelegenheid werd gegeven om zich op 
te geven als deelnemer aan het H. Bloed
spel (geschreven door Rector H. Beex en 
te regisseren door de heer Joh. van Erp) 
meldden rich reeds ruim 60 personen 
aan om mede te werken aan het welsla
gen van dit belangrijke en schone onder
deel van de H. Bloedfeesten 1952. Als 
het Comité van álle zijden zulk een 
spontane medewerking mag ondervinden, 
dan zal straks weer gesproken mogen 
worden over een schitterend Eucharis
tisch gemeenschapsfeest. 

R.K. BOERINNENBOND. 
Op Vrijdag 28 Maart zal in Veghel een 
Culturele Dag worden gehouden. Het 
programma voor deze dag vermeldt o.a.: 
inter-kring-declamatiewedstrijden, een 
causerie over "Hoe spelen wij toneel?", 
alsmede een vertolking van "Anneke van 
den Lijsterhof" door het beroepstoneel
gezelschap "Het reizend volkstheater" 
uit Antwerpen. 
Aangezien ook de Boxtelse R.K Boerin
nenbond een uitnodiging voor deze Cul
turele Dag ontvin!.!, worden alle leden, 
die declameren of toneel spelen, verzocht 
zich voor deelneming op te geven. Deze 
opgave kan geschieden bij de secreta
resse op Zondag 23 Maart a.s. 

-o-
De leden van de R.K. Boerinnenbond 
worden er op gewezen, dat ook dit jaar 
op 25 Maart de jaarlijkse bid- en boete
dag wordt gehouden voor de wereld
vrede. Daarom worden de leden van de 
R.K Boerinnenbond bij deze verzocht 
op Dinsdag 25 Maart (Feestdag van 
Maria Boodschap) 's morgens het H. Mis
offer bij te wonen en de H. Communie 
te ontvangen en voorts de dag zoveel 
mogelijk in gebed en boete door te 
brengen. 

R.K. UITLEENBIBLIOTHEEK, 
BOXTEL. 
Nieuwe aanwinsten. 
Nowee: Arendsoog knapt het op. Het 
nieuwe boek uit de overbekende Arends
oog-serie voor de jeugd. 
Benving: De lading brandt. 
Nowee: Het geheimzinnige vliegtuig.

Arendsoog in de knel. 
Bakker: Met moedige mannen in ruste

loos ijs. 
Spierings: Storm over Grand Orque. 
Fretinghoff: Dè kinderen van de grote

fjeld:' 
May: De pelsjagers van de Rio Pecos. 
Hoeven: De veilige weg. 
Cooper: De pioniers. 

Hulp voor 
werkzoekende jeugd 

K.A.J. roept werklozendienst 
in het leven 1
Met het oog op de steeds groeiende 
werkloosheidscijfers nam de KA.]., afd. 
Boxtel, reeds enkele weken geleden het 
besluit om de werklozenkwestie voor de 
arbeidersjeugd in onze plaats (beneden 
de 23 jaar) 'ns ernstig te onderzoeken. 
Uit dit onderzoek is komen vast te· 
staan, dat er een grote groep jeugdige_ 
arbeiders is, die reeds enige tijd gedwon
gen is de arbeidstaak onuitgevoerd te 

• laten. Want ofschoon van de zijde van 
het Arbeidsbureau en ook wel van de 
zijde der betrokkenen al het moge
lijke gedaan wordt om het werkloos
heidscijfer zo laag mogelijk te houden, 
zitten in Boxtel nog altijd een 30-tal 
jonge arbeiders met de handen in d_e 
schoot. En voor hen is er niet onmid
dellijk werkgelegenheid: 
Ieder weldenkend mens zal beseffen, 
dat de hieruit voortvloeiende psycholo
gische gevolgen voor de jeug_d (die n.b. 
op een leeftijd is, dat men de toekomst 
veilig dient te stellen) van die aard zij�, 
dat een oplossing hier dringend nodig 
is. Deze jonge mensen moeten geholpen 
worden. En wel met het helpen zoeken 
naar geschikte werkgelegenheid en tevens 
met het bieden van de gelegenheid tot 
gezonde ontspanning en ontwikkeling in 
de "verloren" uren! 
De KA.]. (Katholieke Arbeiders Jeugd
beweging) heeft daarom een dienst op
gericht voor de werkzoekende jeugd. 
Reeds menige bespreking is hierover-met 
het dagelijkse bestuur van de KA.B. ge
voerd en een plan de campagne is daar
bij bereids ontworpen. Alvorens hiermee 
te starten zal men eerst echter contact 
opnemen met de betrok�en werkzoeken
den. (Dit zal ten spoedigste gebeuren). 
Het zal overbodig zijn om deze nog een 
aansporin_g mee te geven om aan een 
eventuele oproep direct gehoor te geven. 
We mogen verwachten, dat bij betrok
kenen genoeg besef v,111 de ernst der 
situatie aanwezig is om te begrijpen, dat 
een dergelijke spontane hulp niet genoeg 
gewaardeerd kan worden. 

Agenda
SPREEKUUR BURGEMEESTER.
Maandag 24 Maart van 10 tot 12 uur. 
Donderdag 27 Maart van 10 tot 12 uur. 

RIJVERENIGING ST. MARTINUS.
De Rijvereniging St. Martinus houdt 
Donderdag 27 Maart a.s. haar Jaarverga
dering in het café van C. v. d. Aker op 
de Bosscheweg. Aanvan1r 8 uur. De leden 
worden dringend verzocht op deze bij
eenkomst aanwezig te zijn. Ook perso
nen, die lid wensen te worden van qe 
Rijvereniging, zijn van harte welkom. 

Er is in Boxtel een wonder gebeurd 
Wind U niet te 
veel op, waarde 
Lezer! Dit won
der is niet NU 
gebeurd maar 'n 
eeuw of zes ge
leden. De sen
satie is er dus 
al lang af. Het is 
geen actualiteit 
meer, zoals we 

tegenwoordig 
zeggen. En toch 
proberen we ons 

ieder jaar maar weer wann te maken 
voor dat mirakel. Dat hebben de Box
telaren vóór ons al een zeshonderd jaar 
gedaan en dat zullen de nakomelingen 
misschien nog honderden jaren blijven 
doen. Üp Drievuldigheidszondag luiden 
de klokken over een feestvierende stede 
trekken rijk uitgedoste mannen en vrou'. 
wen, jongens en meisjes als een ere
wacht van 0. L. Heer door de straten, 
walmt wierookgeur door de boomkruinen 
en schalt lofgezang en belgerinkel op 
tegen de gevels der huizen. Allemaal 
voor dat zeshonderd-jaar-oude mirakel 
En ze hebben gelijk, die dat doen, want 
wat geeft het of een wonder gisteren 
gebeurde of in de veertiende eeuw? Een 
wonder is een tastbaar ingrijpen van 
God en God is altijd actueel en de waar
heid, die Hij met een wonder wil bewij
zen, eveneens. Een wonder scheurt de 
sluier vaneen, die het werk der Voorzie
nigheid soms zo raadselachtig maakt en 
door die sluier strekt God Zijn vinger 
om ons iets aan te wijzen, Hij steekt Zijn 
hand uit, om ons "met de haren erbij 
te slepen" als we soms wat hardhorig of 
bijziende geworden zijn. En dat heeft Hij 
nu ook gedaan hier in Boxtel, op dezelf
de plaats waar thans onze oude, schone 
Sint Pieter staat en hoogstwaarschijnlijk 
op de plaats der tegenwoordige H. Bloed
kapel zelf en misschien nog wel IN die 
kapel. We zijn van plan daar het een 
en ander over te vertellen, omdat de 
plechtigheden van het H. Bloed weer 
aanstaande zijn en allen in Boxtel die
nen te weten, waarom het eigenlijk alle
maal gaat en welke de juiste betekenis er 
eigenlijk van is. Laten we voor dit keer 
maar vast zeggen, dat de jaarlijkse H. 

Bloed-processie niet bedoeld is om te 
laten zien, wat we in Boxtel allemaal 
kunnen. Wás dat de bedoeling, dan kon
den we met nog veel meer voor de dag 
komen. Ook is die processie niet inge
steld als een brok oud-Brabantse folklore 
of een reclameobject voor verenigingen 
als bijv. de V.V.V. Dat er volk komt kij
ken, accoord ! Maar dat volk moet er 
stichting van mee nemen en niet de in
dru!c krijgen, dat we bezig zijn Den 
Bosch of Brugge een kopje kleiner te 
maken. We doen alles uitsluitend voor 
Onze Lieve Heer in het Heilig Sacra
ment des Altaars en voor onszelf en de 
naaste. Voor onszelf, ia, en de naaste, 
want we moeten er beter van worden, 
niet financieel, maar geestelijk. Als dit 
laatste niet bereikt wordt, dan kunnen 
we veel beter heel de stoetgarderobe aan 
diverse schouwburgen verkopen en er 
een paar geriefelijke woningen voor 
bouwen. We zeggen het zo maar heel 
vierkantweg, dat gaat er bii ons goeie 
Brabantse volk nog altijd het beste in. En 
de Boxtelse mensen weten graag waar 
ze aan toe zijn. 

Sluiten we dit eerste epistel af met de 
woorden van de oude geschiedschrijver, 
de Witheer Mutsaerts, die in 1622 zijn 
lezers voorhield: 

"Aleer Christus van dese were!dt wilde 
scheyden, heeft Hy ons willen aj!'hter

laten tot enen eeuwi�n pandt der Lief
de Syn Heyligh Sacrament des Autaers. 
Doch om Sijne glorie daer in te ver
openbaeren ende ONS IN HET GHE
LOOVE VAN HET HEYLIGH SACRA
MENT TE VERSTERCKEN, soo heeft 
het de Bermhertigheyt Godts belieft, de 
waeJ'heydt Sijns Lichaems ende Bloedts 
in het Heyligh Sacrament des Autaers 
dickmael in openbaere mirakelen te ver
toonen op verscheyde • plaetsen, gheleyck 
het sleve IN DE COLLEGIALE KER
CKE VAN SINT PIETER TOT BOX
TEL, TWEE MIJLEN VAN 's-HERTO
GENBOSCH OMTRENT HET JAER 
1380 IS GESCHIEDT". 



Geslaagden voor Godsdienstcursus 

Foto v. Elfen, Boxtel 

Niemand kan beweren, dat er in Boxtel te weinig gedaan wordt 
voor de jongemannen van 18 jaar en voor de dienstplichtigen. En 
toch . . . .  hoe dikwijls stuiten deze pogingen af op het onbegrip 
bij de ouders zelf. Enkele weken geleden is daarover een behartens
waardige brief geschreven. (Zie bijgaand artikel: ,,Hebt U grote 
jongens") - Op deze foto ziet U een aantal deelnemers aan de 
godsdienstcursus voor jongemannen uit de Sint Petrusparochie.
Zondag a.s. zullen de diploma's worden uitgereikt.

Hebt U grote jongens? 
Er zijn ouders, die hun jongen zonder 
enige voorbereiding, in dienst laten gaan 
- of emigreren - of in de fabriek en
de handel. Kennen deze ouders de we-
reld niet, of ......  kennen zij geen ideaal? 
Is hun godsdienst iets wat ze maar "voor 
de vorm doen"? 
"Mijn jongen is al lan_g van alles op de 
hoogte!" Prachtig! Maar is hij er óók 
van op de hoogte hoe hii er nu iets 
moois en christelijks van kan maken? Ja? 
Dan ;al God U daarvoor rijkelijk lonen, 
want dan hebt U het zaad gelegd voor 
een heerlijke toekomst ondanks alle on
zekerheid en teleurstellingen in de 
wereld. 
De godsdienstcursus voor 18-jarigen wil 
U hierbij helpen. Of de jongens deze 
cursus bezoeken hangt van U af. Dat is 
mijn vaste overtuiging. Toch zijn er vele 
ouders, die veel van hun jongens dur
ven eisen, behalve... . . .  het bezoeken 
van de godsdienstcursus. Gewoonlijk ligt 
dat daaraan, dat de ouders er zelf niet 
veel heil in zien. Maar er zijn ook g�
vallen, dat de ouders over hun 18-iari
•gen absoluut niets meer te zeggen heb
ben. Aan wie ligt dat? 
Deze cursus is geen "klas", en ook geen 
,,Katechismus", zelfs geen "vroom ge
doe". Wees niet bang, dat U van Uw 
jongen iets ondragelijks vraagt. Doe al 
Uw ouderlijk gezag gelden. Want Uw 
:ïongen zelf weet gewoonlijk niet hoe 
hard !t ·nodig is. 
Er zijn gevallen, dat Uw jongen onmo
gelijk kan. Dan houdt niet alles op. 
Want misschien kan hij volgend iaar. In 
alle geval zult U bizondere zorg moe
ten besteden aan een godsdienstige voor
bereiding op 't volle leven. 
Werkelijk - vraag aan de eerste de 

• beste aalmoezenier qf personeelschef,
hoe klein de godsdienstkennis is bij deze
jonge kerels, hoe scheef hun inzicht is,
hoe klein hun waardering, hoe weinig
ze zijn voorbereid op het leven, wat
hun wacht.
Ouders, velen Uwer ziin kieskeurig als
het gaat over het meisje, dat Uw jongen
mee thuis brengt. Velen van U geven er
geen zier om, wat Uw jongen voor een
levensideaal van thuis meeneemt.
Velen van U vragen zich bezorgd af,
wat er van hun iongen zal worden ten

SPORT-NIEUWS 
STAND DER DERDE KLASSERS: 

Schijndel 
v.s.v.

Taxandria 
Boxtel 
W.V.V.Z.
Blauw Geel 
Deurne 
St. M. Gestel 
Tongelre 
s.c:B.

Geldrop 
Budel Sch. 

'Baardwijk 
Reusel Sp. 
O.D.C.
Dongen
Oss
Conc:· S.V.D.
W.S.C.
Bladella
Heusden
Gudok
Ö.J.C.
Korvel

Afd. A. 
19 15 
20 11 
19 13 
20 9 
20 7 
20 7 
20 8 
18 8 
20 6 
19 7 
21 7 
20 2 

3 1 
8 1 
3 3 
2 9 
5 8 
4 9 
2 to 
1 9 
4 to 
1 11 
1 13 
2 16 

Afd. B. 
20 14 2 4 
21 12 6 3 
20 13 3 4 
19 10 1 8 
20 7 6 7 
·21 7 5 9
20 5 7 8
21 8 2 11
21 6 5 10
20 7 2 11
20 4 5 11
20 4 ·4 12

33 60-22 
30 50-23 
29 46-24 
20 40-35 
19 31-30 
18 42-51 
18 42-51 
17 26-30 
16 40-44 
15 30-44 
15 38-55 
6

. 
22-58

30 40-23 
30 69-33 
29 66-22 
21 50-39 
20 34-44 
19 38-45 
17 35-40 
18 46-45 
17 25-41 
16 28-39 
13 31-47 
12 • 30...:..48 
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é R.K'. 'SPORTV'ÉRÉNiCING'O:D.C.-
'De éindrush der -.bDC-ets • is wel óver

' wèldi�end,' wán('dftrnaal' moest ·het ge-
vaarliike • Heusd·en liefst met 5-0 • het 
loodje leR:Ren. • Door deze overwinning, 
welke de vijfde is in successie, staan de 
'ODC:ers nq1t ééÓ • pûnt achter op kop-

• ·loper B'aardwiik.
• 

1Het zeet tlilfiike pûlfüelé' h�èft i.l. Zon-
• dag kunnen genièten van een faire en

goede wedstriid.' en· "VOoral· • voor de rust
gingen beide partijen goed tegen elkaar

tijde van oorlog. En ze hebben geen 
moment gedacht aan de strijd, welke elke 
ionge man moet voeren. De verwoede 
strijd om het echte geluk te veroveren. 
Een strijd, welke - getuige de Paus -
steeds moeilijker wordt, en waarin veel 
Brabantse jongeren het onderspit delven. 
Velen zijn bezorgd, dat hun iongen zijn 
godsdienstplichten doen, maar ze onder
zoeken niet of hem het Geloof ook iets 
zègt. 
Velen willen dan hun iongen diploma's 
haalt. Velen staren zich blind op het 
uiterlijk gedrag ·van hun jongen ... Heb, 
ben die ouders óók oog voor het hart, 
het levensinzicht van hun iongen? Is de 
godsdienst voor hem een poppenspel, 
een sleur, een zaak van vrouwen en 
· kinderen? Wat zal die jongen doen, als
hij in moeilijkheden komt? En die ko
men èr! Zal hij raad gaan vragen, waar
hij die krijgen kan? Zal hij dat durven,
of zal hij daar 't karakter voor hebben?
Of hebt U zelf hem ai tot over de oren
in moeilijkheden gebrac�t door Uw voor
beeld, of door uw afbrekende critiek op 
de Kerk? 
Ik aarzel niet U te zeggen, dat ik er van
overtuigd ben, dat Uw zonen, die de
cursus hebben gevolgd, véél voor heb
ben op anderen. Er wordt tegenwoordig
zoveel gestudeerd, Maar zouden dan
onze jongemannen niet één gur per week
kunnen en willen geven aan het éne,
wáár het ten slotte op aan komt? Het is
zo hard nodig voor een rustige groei tot
christelijke volwassenheid.
,,Twee dingen zijn zeker - aldus Mgr.
G. Lemmens. - Ten eerste, dat onze
rijpere jeugd in deze tijd aan. heel bij
zondere gevaren is blootgesteld. En ten
tweede, dat deze ·i«:112d met bizondere
middelen moet worden gesterkt". -
Het onderwijs uit de kinderjaren is op
voldoende om een leiddraad te ziin voor
het latere leven. En toch is het een feit,
dat dit onderwijs voor de rijpere ieugd
niet voldoende wordt aangev.uld. Niet in
preken, wänt deze moeten te • algemeen
worden gehouden. Ook niet in de jeugd
beweging, want daar wordt .geen stelsel
matig onderricht gegeven. En ook niet
in het voortgezet onderwijs, al was het
alleen maar omdat het dikwijls te schools
is en slechts een minderheid deze scho
len bezoekt.

v. 

op. De aanvallen der rood-wit-blauwèn 
waren wel talrijker en gevaarlijker, maar 
doelman Kok wist door zijn magnifiek 
keeperswerk dit verschil volkomen te 
nivelleren. 
Aan hem heeft Heusden het grotendee_ls 
te danken, dat deze ploeg niet voor een 
debacle kwam te staan. De twee goals 
welke de ODC-voorhoede voor de ·rust 
maakte, zouden ongetwijfeld ook voor 
keepers met nog meer talenten onhoud
baar zijn geweest. 
Het eerste doelpunt werd voorbereid 
door v. d. Boogaard, die na drie spelers 
te hebben omspeeld op de juiste tiid 
doorgaf aan Scheepers. welke speler de 
Heusden-doelman van zeer korte afstand 
met een harde schuiver kansloos passeer
de 1 -0. Direct daarop lanceerde Schalks 
een harde voorzet, welke door Schee
pers - snel reageren_d - zo hard werd 
ingekopt, dat ied·ereen ·reeds voor een 
doelpunt juichte, maar op onbegrijpe
lijke wijze maakte doelman Kok aan 
deze illusie een einde, door op waarlijk 
meesterlijke manier de bal· onschadelijk 
te maken. Een half uur duurde het nog 
•voor dat wederoÏii. • Scheepers in staat

· 'werd gesteld om de st;md op 2-0 te
brengen. De óeestdriftige tegenaanvallen

•van Heusden bezorgden ·de ODC-verde
, diging wel eens hoofdbrekens, en vooral
de rechtsbuiten der gasten bleek een

''gevaarliike spèÏer te zijn. Tot doelpun
·,.ten' konden 'zij echter niet komen.
• Na de rust werd de Heusden-keeper
· met venijnige schoten al direct op de
·proef gesteld, •maar met veel bravour
·kon •hij voorlopig erger voorkomen. Tot
dat een bal op het middenveld door v. d.

·Bogaard werd onderschept en deze spe
ler, vo(!)rdat iemand van de Heusden
ver'dediging kon ingriioen, op schoets
afstand van het doel • kwam. • Toen
·bleek ook de harde kogel in de• uiterste
hoek voor' doelman Kok ·te , máchtig
3-0. Ook na de.ze voorsprong bleven
d� O.D.C.ers dominereri,'alhoewel'Heus
den • alles in het werk• stelde om de eer
te ·redden. De ó.D.C.•vercfedigin� kende

• echter geen ,:enade en ook · het indivi-
• dueel pràchtige werk van de Heusden-

rechtsbuiten kon geen zoden meer aan 
de diik zetten. Een grove blunder in de 
Heusden-achterhoede werd door Schalks 
onverbiddelijk afgestraft, want voordat 
de back zich hiervan bewust was, nog no. 
4 al in de touwen. Nog waren de 
O.D.C.ers niet bevredigd, want keer op
keer verschenen zij voor de Heusden
veste. Toen eenieder zich reeds met een
4-0 stand verzoend had, bleek ook
Bergwerff nog iets in zijn mars te heb
ben. Een goede en scherpe voorzet van
Schalks op het Heusden-doel wist hij met
een prachtige kopbal te benutten 5-0.
De O.D.C.-verdedigers zorgden er ten
slotte voor, dat hun blazoen blank bleef,
welke fraaie prestatie men nu al in vier
achtereenvolgende wedstrijden heeft ge
leverd.
Met nog twee uitwedstrijden voor de
boek (Korvel en Dongen) zien wij met
belangstelling de eindstrijd tegemoet.
Het tweede el{tal besloot de competitie
met een fraaie 5-2 overwinning op 
R.K.C. 2, en en verzekerde zich hierdoor
in het eerste iaar van de reserve-klasse
van een fraaie plaats op de standenlijst.

BELANGRIJK: Belangstellenden maken 
wij er op attent, dat kaarten voor de 
wedstrijd Nederland-Zweden moeten 
worden aangevraagd bij het secretariaat, 
Ridder van Cuiikstraat 6. Aanvragen 
kunnen tot uiterlijk 27 Maart a.s. wor
den ingediend. 
Deze wedstrijd wordt gespeeld op 
14 Mei a.s. 

P�ramma voor a.s. Zondag: 
Korvet 1-O.D.C. 1 12 uur 
Boskant-O.D.C. 4 2 uur 
Zwaluw 4-O.D.C. 5 12 uur 
Voor het eerste elftal is alsnog ingelast 
de uitwedstrijd tegen Korvel. Op ver
zoek van Korvel zal deze wedstrijd om 
12 uur worden gespeeld. 
O.D.C.-ers verdedig uw laatste kansen
en breng beide punten mee naar Boxtel.

·o.D.C.-Junioren.
Zaterdag:

3 uur: 
3 uur: 
half 4: 
3 uur: 

Zondag: 

B.V.V. 12-O.D.C. 9
B.V.V. 13-O.D.C. 10 
O.JC. 9-O.D.C. 11 
O.D.C. 12-B.V.V. 15

12 uur: O.D.C. 5-Zwaluw 7 
1 uur: Concordia 8-O.D.C. 7 

wwwwwwwwwwww 

Hebt U de brochure 
,,Groeiend Geld" al gelezen ? 
,-,, ,-,, ,-,, ,-,, ,-,, ,-., ,e, ,-,, t8t ,-., ,-,, ,-,, 

R.K.S.V. ,,Boxtel" 
-Deurne 1 - Boxtel 1 1 - 2 
Boxtel 2 - Wilhelmina 3 5 - 1 

De Boxtel-getrouwen hebben j.l. Zondag 
geen vergeefse reis naar Deurne ge
maakt, want de roodwitters schotelden 
hun aanhangers een partijtje voetbal 
voor, dat bijna voortdurend naar winst 
rook. Het elftal mocht door ziekte van 
enkele spelers dan nog slechts in onvol
ledige formatie zijn verschenen, de gast
heren slaagden er desondanks niet in de 
bezoekers van de vierde plaats te ver
dringen. Wel had het er in het eerste 
kwartier van de strijd alle schijn van, dat 
Deurne de roodwitters grandioos zou 
overvleugelen, want de blauwwitters lie
pen zó hard van stapel, dat Boxtel daar
door een hele poos van ziin à propos 
raakte. Dit aanvangsoffensief leverde de 
thuisclub .een kostbaar doelpunt op, dat 
op magnifieke wijze door de rechtsbin
nen gescoord werd. Toen had Boxtel 
echter zijn antwoord klaar: 'De achter
hoede werd de situatie meer en meer 
meester en langzaam maar zeker werd 
het zwaartepunt van de wedstrijd naar 
de speelhelft der blauw.witters verscho
ven. En niet zonder succes, want al vrij 
spoedig zag invaller v. d. Broek de kans 
schoon. om een positiefout van de doel
man vanaf de linksbuitenplaats af te 
straffen met een boogbal, die tot een
ieders verbazing (en in het bijzonder tot 
die van de keeper) in de touwen zeilde. 
Even later was het weer raak. Dank zij 
midvoor v. d. Meiiden, want toen de 

Boxtel Vooruit 
ADRES AAN GEDEPUTEERDE 

STATEN. 
Vorige week maakten wij in ons blad 
reeds melding van het feit, dat "Box
tel Vooruit" zich tot Gedeputeerde 
Staten van Noord Brabant heeft. ge
wend om aan te dri11.1?en op een sp<>e
dige verbeterill.2' van het Zwembad. 
Hlerinder volaen nu de belal1.2'rlikste 

• passa� uit het schrijven, dat Boxtel
Vooruit tot Ged. Staten richtte:

Sedert 1931 beschikt de gemeente Boxtel 
over een natuurbad, gelegen in het Ge-

.. meentefijk Sport- en Wandelpark "Mo
lenwiik". 
In verband. met de daaraan verbonden 
·grote gevaren bestaat in de gemeente
Boxtel het verbod om te zwemmen in de

• 'Dommel, •Smalwater, Afwateringskanaal
·' of andere binnen de gemeente Boxtel ge-
• legen wateren, zodat het natuurbad "Mo

lenwiik" voor de Boxtelse bevolking de
-enige mogelijkheid biedt tot baden of

• het· beoefenen van de zwemsport.
De exploitatie van het aan de gemeente

.•Boxtel in eigendom tdebehorende na
tuurbad "Molenwijk" geschiedde tot· 1949

' door ·de Stichting "Boxtelse Bad- en
Zwem-inrichting" te Boxtel.
Uit door voormelde Stichting ter inzage
verstrekte bescheiden- is . ons· gebleken,
dat tot 1948 (in ,welk jaar de .exploitatie
rekening een verlies aanwees van

• f 74,85) de exploitatie-rekening steeds
,met een, batig saldo kon worden ge
sloten. 
Het nadelig saldo van 1948 was uitslui
tènd gevolg van ,uitl{aven -voor q;onder
houdskosten", noodzakelijk ,in �er:band 
met de in zeer slechte staat,van on,der

•houd verkerende accomodatie van -. het 
• natuurbad.

Waar door het Gemeentebestuur van

Boxtelse aanvalsleider zich eenmaal had 
los gesprint van zijn belager, kon ook de 
uitgelopen Deumese "goaly" de situatie 
niet meer klaren 1-2. Spoedig daarop 
was het rusten. Na de rust werd er weer 
fel en snel om de punten 2estreden. In 

• een aantrekkelijke en sportieve kamp be
twistten beide ploegen elkaar op enthou
siaste wijze het recht op de ze2e. Boxtel
toonde zich echter het sterkst: De voor
hoede slaagde er weliswaar niet meer in 
het doel van de tegenstanders te vinden,
maar van de andere kant toonde de
roodwitte defensie zich sterk genoeg om,
met de uitstekend spelende keeper v. d.
Heijden aan het hoofd, de voorsprong te
behouden en onder grote spanning de
(verdiende) overwinning in de wacht te
slep�n.
Rest nog te vermelden, dat voor de aan
vang van deze wedstrijd een minuut
stilte in acht werd genomen ter nage
dachtenis van het overleden Boxtel-lid
B. Verheijden.
De Boxte_l-reserves - die linea recta op
het kampioenschap schijnen af te ste
venen - boekten j.l. Zondag andermaal
een overwinning op rivaal Wilhelmina 3.
Bii de afsluiting van de eerste helft was
de stand nog 1-1, doch in

. 
de tweede

helft ging Boxtel 2 genadeloos "door".
Liefst vier maal moest de Bossche ver
dedi!l'ing toezien, dat de gastheren een
doelpunt aan hun score toevoegden en
zodoende aan het einde van de wedstrijd
een prachtige 5-1 overwinning bij hun
trotse (kampioens)solda schreven.
Prol!'famma voor a.s. Zonda2: 
Boxtel 1-Tongelre 1 2.30 uur 
Concordia 3-Boxtel 2 12 uur 
Boxtel 3-D.V.G. 2 12 uur 
Terwijl Boxtel 1 a.s. Zondag zal probe
ren te bewijzen de eervolle vierde olaats 
op de ranglijst waard te zijn, zal Boxtel 
2 in Den Bosch trachten om de kam
pioenskansen nog te vergroten. 
Boxtel 3 ontmoet om 12 uur D.V.G. 2 
uit Liempde, een moeilijk te kloppen 
tegenstander. 

HOCKEY-NIEUWS. 
Heren: 's Bosch 1-M.E.P. 1 0-4

M.E.P. 2-E.M.H.C. 3 2-2
's Bosch 4-M.E.P. 3 1-1

Dames: M.O.P. 2-M.E.P. 1 2-3
M.E.P. 2-Tilburg 5 3-1

De resultaten van de j.l. Zondag ge
speelde wedstrijden zijn bijzonder goed 
geweest. Drie overwinningen en twee
maal gelijk spel is werkelijk een bijzon
der goed resultaat. De dames zegevier
den zowel bij de uitwedstrijd als bii de 
thuiswedstrijd. M.E.P. 2 heeft het zeker 
heel wat gemakkelijker gehad dan 
M.E.P. 1, maar in beide gevallen waren
de overwinningen beslist verdiend. 
Bij de heren wist alleen het eerste heren
elftal een verdiende overwinning te be
halen. Waren daarbij nog alle geboden 
kansen benut geworden, dan zpu de ne
derlaag voor Den Bosch nog groter ziin 

. -2eweest. M.E_.P. 2 behaalde een geliik 
spel, hetgeen juist voldoende was om 
aan het degradatie-gevaar te ontkomen. 
M.E.P. 3 wist tegen 's Bosch 5 ook een
verdienstelijk gelijk spel te behalen, het
geen voor deze ionge ploeg een goed
resultaat genoemd mag worden.

EINDSTAND PROMOTIE-KLAS A. 
Push 14 12 1 1 25 45-19 
Forward 14 12 0 2 24 50-13 
M.E.P. 14 6 2 6 14 36-26 
Tilburg 2 14 5 3 6 13 29-33 
Pelikaan 14 4 3 7 11 35-40 
's Bosch 14 4 3 7 11 35-41 
Zwart-Wit 2 14 3 1 to 7 25-52 
Breda 2 14 2 2 to 4* 21-52 

* = 2 winstpunten in mindering.

Voor a.s. Zondag staan de navolgende 
wedstrijden op het program. Het eerste 
heren-elftal speelt om half drie thuis 
tegen de kampioen van de tweede klas 
B, t.w. Oranje-Zwart en zal., naar we 
mogen verwachten wederom een over
winning kunnen behalen. M.E.P. 4 speelt 
in 's Bosch tegen het vijfde elftal van die 
club. Beide elftallen zijn nog pas ge
vormd en spelen voor de eerste keer een 
vriendschappeliikè wedstrijd. Het eerste 
dames-elftal van M.E.P. speelt om half 1 

en het zwembad 
Boxtel aan de Stichting "Boxtelse Bad
en Zwem-inrichting" niet de garantie kon 
worden gegeven, dat voor het seizoen 
1949 de voor een gunstige exploitatie 
noodzakelijke verbeteringen zouden kun
nen worden aangebracht, heeft de Stich
ting zich genoodzaakt ?"ezien de verdere 
exploitatie van het natuurbad ovtr te 
dragen aan de gemeente Boxtel. 
We hebben grote bewondering en •waar
dering voor het Gemeentebestuur van 
Boxtel, dat zich de grootst mogelijke in
spanning heeft getroost om niet alleen 
in het seizoen 1949, doch ook in het 
seizoen 1950 en gedeelteliik in 1951 het 

•natuurbad geopend te houden.
Elk seizoen opnieuw is getracht door het
aanbrengen van de minst kostbare pro
visoire voorzieningen de Boxtelse bevol
.kil)g en ook de veie toeristen en kam
peerders in de gelegenheid te stellen van
het zo uniek gelegen .natuurbad gebrµik
te maken.
Bleek het in. het �eizoen 1951 skchts
�elijk het n.atuurbad beperkt open te
stellen, voor het komende seizoen, 1952,
zal _openstelling in het geheel J1iet moge
lijk blijken.
De inwoners van de. gemeente Boxtel

_ zullen in 1952 in . eigen. _gemeente, geen
gelegenheid vinden tot" het beoefenen
van de zwe(l)Sport en. zoals de toestand
thans is, zal · ,di. t, i.ndien niet zeer spoe
die ,ingegrepen,·wordt, ook in 1953 het
geval zijn.
Moet het _verantwoord worden ,geacht,
dat een gemeente als· Boictel, met een
inwonertal van welhaast 15.000, niet de
beschikking heeft .over, .een i bad- -'en 

.zwem-inrichting? 
Niemand toch zal in çleze tijd ,nC>ll .clur
.ven betwijfelen .het grote nut, de nood
zaak, zowel van· hygiënisch als .jllge
meen-gezondheidkundig standpunt be-

thuis te_gen 's Bosch 2 en zal ook nu weer 
een overwrnning kunnen 'behalen. De 
dames van M.E.P. 2 spelen haar laatste 
competitiewedstrijd tegen Tilburg 5 en 
naar we hopen zullen ze ook deze laat
ste wèdstriid wel weten te winnen. 

* Hoor even! ik vertel je wat:
Ik heb vandaag de vlag maar uitgestoken
Omdat de lucht iets zeer bijzonders had
Omdat de winden zo naar bloemen roken!
Ja beste lezers, het is zoals de dichter
Jacques Schreurs het U .zegt: het is
Lente. Vandaag is het 21 Maart, de dag
waarop de natuur haar oude gewaden
als afdankertjes in de hoek pleegt te
schuiven om dan in haar rijkgevulde gar
derobe te gaan neuzen naar een nieuw
en fris kleedje, zo eentie met heel veel
groen, je kent dat wel! * Zeker, het
voorjaar zit in de lucht. Bij de landbou
wer M. v. d. Loo op "d'n Oirschotse
Grint" was een kip al in Paasstemming.
Op een gegeven moment was ze in aan
stekelijk goed humeur al aan het kake
len van: Een ei is geen ei, twee ei is een
half ei, drie ei is een Paasei!" Maar dat
gekakel sloeg nergens op, want toen de
struise driejarige gekruiste Islander aan
het einde van haar latijn gekomen was, 
legde ze pardoes een ei van maar even
ties 130 gram, zegge en schrijven hon
derd en dertig gram .. Een productie-slag 
om jaloers op te worden! -k Nu we toch 
aan het eieren rapen zijn: Wie van de 
Boxtelse jeugd zal dit jaar no. 1 zijn, 
om de Burgemeester het eerste in Boxtel 
gevonden kievitsei te overhandigenJ 
Wie? Er op uit, jongelui, laat het ant
woord op deze vraag niet al te lang uit
blijven! * Enkele Boxtelse dames deden 
in de afgelopen dagen op hoo_gst onvoor
delige wijze boodschappen. FJn dame 
zag zich na enkele minuten winkelen 
plotseling de fiets • ontnomen. En een 
andere dame zag zich bii een bezoek 
aan de weekmarkt de tas ontroofd, welke 
in de kinderwagen lag. Van de daders 
geen spoor ...... * Misschien is dit een 
gunstige gelegenheid om er nog eens op 
te wijzen dat ook van de goede gewoon
te om gevonden voorwerpen bij de Poli
tie aan te geven hoe langer hoe meer 
afgeweken wordt. En toch zou het goed 
ziin, dat ook in dit kleine bestek minder 
loopjes werden genomen met de wet van 
het mijn en diin. Kunnen we er op reke·
nen, geachte vinders? * Gemonde mag 
dan als een gevierendeeld kerkdorp be-. 
kend staan, als het op feesten aankomt 
is Gemonde zo één als welke plaats ook. 
Eenheid vindt men er ook, waar het op 
de voorbereiding van de komende fees
ten aankomt: ,,Die gilde broederen van 
de schutterije van der heyligen maget 
Sinte Catharina ende gloriosen ridder 
Sint Joris" ondervinden bii hun voorbe
reiding voor de vieri_pg van het 450-iarig 
bestaansfeest biiv. reeds alle mogelijke 
medewerking van de bevolking. En zo'n 
zelfde medewerking hoopt men van de 
bevolking te ondervinden bii de voorbe
reidingsactie voor het pastoorsfeest van 
de Z.E. Heer Pastoor v. Doremalen, wel
ke actie deze week van stapel b ge
lopen. * Tem!ctte de vriendelijke vraag 
of U volgende week ook voor een paar 
minuten inwoner wilt zijn van de Pop
penstad, die de Bond Zonder Naam dan 
in Riche zal hebben gebouwd. Onthoud 
het goed: op 27 Maart, 28 Maart, 29 
Maart en 30 Maart zullen de stadspoor
ten van Dolly Town geopend zijn! *
De wijsheid van de week: ,,Het geld is 
alleen rond bij de armen, bij de rijken 
heeft het honderd hoeken en punten en 
kanten." (Baer-Oberdorf). 

. Zondagsdienst der Artsen 

uitsluitend voor spoedgevallen. 
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zien, van een dergelijke inrichting voor 
een gemeente van 15.000 zielen. 
Ons is bekend, dat het Gemeentebestuur 
zich meerdere malen tot U heeft gewend 
met het verzoek Uwe goedkeuring te 
willen verlenen aan het doen verrichten 
van de nodige werk.zaamheden en het 
aankopen van materialen voor het geheel 
in .orde brengen van het natuurbad "Mo
lenwjjk" en het in verband daarmede op 
de begroting doen brengen van de daar
voor vereiste bedragen. 
Wij hebben vernomen, dat door Uw 
College op de verzoeken van het .Ge
meentebestuur van Boxtel tot het be
schikbaar stellen van gelden voor het 
natuurbad ;,Molenwijk" afwijzend . werd 
beschikt. 
Ons Bestuur, zich daarbii. gesteund we
tende door de gehele Boxtelse bev,olking, 
acht de onderwerpelijke aangelegenheid 
voor Boxtels inwoners van zo· eminent 
belang, dat het meent verplicht te ·,ziin 
deze aangelegenheid uit de zuiver àmb
teliike sfeer te moeten VerJ?laatsêri ·p.1s 
uiterst belangrijk punt van actie in· de 
door "Boxtel Vooruit'' _in , het belang 
van de inwoners van Boxtel te verriêhfen
werkzaamheden. • - • • • 

Wii stellen ons in deze volkomen achter
het ·Gemeentebestuur xan Boxtel. • - • 
De .motieven die Uw: College tot -µwe 
bovenvermelde, afwii,;1,nde beschi�king 
hebben �eleid, ziin .ons nie� bekend,. al 
komt het ons voor, dat tçch :i;e_ker,J1iet 
voldoende yoor ogen moet hebben 2e
staan de zeer emstigè c;ons1,quentie· �cl
.ke ·Uwe afwijzende beschikking voor de 
inwoners van Boxtel nioest hebben. 

,- Wij hebbe11. dë.arom de, eer. Uw·. Co��e 
_.\>eledd, doch met de meeste aandran1r, 
te. v�rzoekel'! de· Bo�telse _natuurbaèl:.ään
geJ.egenheid zo mogelijk ten spoedi�tè 

'ppnieuw té bezien, .opcfaf il\' elk ·'�èval 
bereikt kan wçird�n; dat

l· 
in het .s,

·t953 het natlltlrbad "Mo enwiik" wecler
om opengesteld kan worden. 

.. 



K.A.B .. hield Jaarvergadering 
Over het a!aemeen ,gunstige 
ontwikkeling in 195L 
Woensdagavond werd in 't Verenigings
gebouw de jaarvergadering voor de 
K.A.B., afd. Boxtel, gehouden. Op deze 
druk bezochte bijeenkomst werd speciaal 
het afgelopen organisatiejaar nog eens 
scherp onder de loupe genomen. Zo be
sprak vgoi-zitt�r Valks in zfu1 openings
woord de gang van zaken in nationaal 
verband, waarbij hij in velerlei opzichten 
kon getuigen van de eminente zorgen, 
die de K.A.B. wijdt aan de problemen 
van de arbeiders. Spreker meende dan 
ook niet anders te kunnen besluiten dan 
met een oproep tot alle aanwezigen om 
de K.A.B.-belangen ook in het komende 
organisatiejaar weer naar goed vermogen 
te behartigen. Secretaris De Kort kon in 
zijn jaarverslag melding maken van een 
gunstige ontwikkeling der afdeling( en 
verschillende onderafdelingen) in het 
afgelopen jaar. Zo was er bijv. een leden
winst te noteren van 90, zodat het aan
tal K.A.B.-leden momenteel 1606 be
bedraagt. Sprekende over het wel en 
wee van de verschillende K.A.B.-instel
lingen moest secretaris De Kort o.a. 
echter een teruggang in de belangstel
ling voor Herwonnen Levenskracht ver
melden. Maar aangezien het hier een 
instelling van zeer grote betekenis voor 
de arbeiders geldt, heeft men reeds 
plannen beraamd om dit verlies zo spoe
dig mogelijk te nivelleren. De propagan
da-actie hiertoe - momenteel nog in 
voorbereiding - zal zeer waarschijnlijk 
reeds in April van stapel lopen. 
Het financieel verslag van penningmees
ter Van Oers was ook van gunstige aard, 
hetgeen moge blijken uit het batig saldo 
van f 437,31, dat hierin werd ver
noemd. 
Bij de bestuursverkiezing werd secretaris 
M. de Kort bij acclamatie herkozen, 
doch het bestuurslid C. v. d. Aker( die 
zich niet meer herkiesbaar stelde) werd 

vervangen door de heer R. de Laat, die 
bij de keuze tussen hem en de heer J. 
v. d. Plas, een grote meerderheid van 
stemmen wist te verwerven. Na deze 
bestuursverkiezing sprak voorzitter 
Valks een hartelijk afscheidswoord tot 
het scheidende bestuurslid C. v. d. Aker, 
die zich tijdens zijn zittingsperiode in 
het bestuur had doen kennen als een 
uitstekend K.A.B.-er en een goed be
stuurder. 
Aan het slot van deze geanimeerde ver
gadering besprak de geestelijke adviseur 
van de KA.B., Rector Dr. J. Janssens 
nog enkele actuele vraagstukken uit het 
hedendaagse bedrijfsleven. Op bondige 
wijze verschafte de i;:eesteliike adviseur 
de aanwezigen een helder inzicht in een 
materie als de P.B.O., waarvan hij de 
remmende factoren besprak, voorts als 
de Wachtgeld- en Werkloosheidsverze
kering, waarvan hij in het kort de ge
hele structuur behandelde, verder als de 
Bezitsspreiding, ten aanzien waarvan hij 
nieuwe perspectieven aankondigde, en 
tenslotte als de Dienst voor de Bedrijfs
jeugd, waarin, naar hij zei, jeugdorgani
saties en werkgevers op voortreffelijke 
wijze samenwerken om de nood van de 
jeugd in de bedrijven zoveel mogelijk 
te lenigen. 

R.K. Volksmuziekschool 
GESLAAGDEN 
Voor het Diploma A van de zangklassen 
slaagden op de St. Franciscusschool de 
volgende leerlingen: Jos El tink, Fons 
Prince, Ant. Koelink, Hans de Rooii. 
Harry v. d. Laak, Tonny v. Schijndel, 
Lamb. v. Weert, Jos. Bordat, Jo. v. d. 
Heijden, Ad. Taubert, Tonny Spierings, 
Theo v. d. Breugel, Ger. v. d. Velden, 
Henk Robben, Jan Robben, Alb. Habra
ken, Ger. v. d. Langenberg, Piet Snel
laars. 

Voor het Diploma B: ]. Kerremans, W. 
v. Boxtel, J. Sep, J. v. Susanten, R. v. 
Asveld, W. de Koning, H. Moerkens, 
H. v. Rooij, G. v. Rooij, P. Koeling, J.
Robben, F. Holten, J. Schulpen, C. Ha
zenberg, J. Ghijssens. 

Belangrijk voor 
plaatselijke verenigingen 

In verband met de door de Streek
V.V.V . .,Brabants Centrum" uit te geven 
maandagenda van gebeurtenissen in de 
maand April a.s., verzoekt het bestuur 
van "Boxtel Vooruit", Clarissenstraat 22, 
aan alle verenigingen uiterlijk Maandag 
24 Maart e.k. aan dit bestuur opgaven te 
verstrekken van door de verenigingen in 
April te organiseren gebeurtenissen 
(toneel-, muziek-, zang- en andere uit
voeringen). 
Men gelieve daarbij op te geven: aard, 
datum, plaats en aanvangsuur der uitvoe
ringen. 
Verzuim niet van deze extra propaganda
mogelijkheid (zonder kosten) gebruik 
te maken. 

Esch 

ESCH TELT 1000 INWONERS. 
Vorige week Vrijdag werd het ,getal 
rond gemaakt 1 
Eindelijk heeft de plaats Esch dan zijn 
1 OOOste inwoner mogen begroeten. Op 
Vrijdag 14 Maart j.l. werd het echtpaar 
J. van Weert-van Gemert, wonende op 
de Leuningsdijk, verblijd met de geboor
te van een dochtertje, dat bii inschrijving 
op het gemeentehuis de 1000ste inwoner 
van het dorp bleek te zijn. 
Dinsdagmorgen is de Essche telg ten ge
meentehuize officieel verwelkomd door 
Burgemeester en Wethouders, waarbij 
door de Burgemeester Mr. P. V. G. W. 
Kamerbeek namens het gemeentebestuur 
aan de gelukkige vader een spaarbank
boekje werd aangeboden. 
Zoals de meeste Brabantse gemeenten 
vertoonde ook Esch in de laatste decen-

nia een grote bevolkingstoename, welke 
nu eindelijk bekroond is geworden met 
de geboorte van de 1000ste inwoner. 
Hierbij zij opgemerkt, dat het inwoner
tal van Esch in de laatste halve eeuw 
verdubbeld is geworden, want rond 1900 
telde deze plaats nog slechts 500 in
woners. 
Moge deze gezonde bevolkingsgroei in 
Esch gepaard gaan met de welvaart, 
waarvoor de bevolking onder aanvoering 
van het gemeentebestuur naar best ver
mogen streeft! 

MISSIENAAIKRING ESCH. 
Opgehaald bij uitvaart van Maria Spo
ren f 1,51, Johannes van Rooij f 2,25. 

GESLAAGD: 
Bij de te Utrecht gehouden examens 
voor Lerares-Coupeuse slaagde Mej. C. 
v. cl. Zande uit Esch. 

Voor de Landbóuwers 
RECTIFICATIE. 

In de mededeling van de heer Van Ha
peren, vorige week in ons blad geplaatst, 
en betrekking hebbende op het indienen 
van aanvragen voor subsidie, kwam een 
foutieve datum voor. 
In de laatste zin werd 26 April genoemd 
als datum tot welke uiterlijk subsidie 
kan worden aangevraagd. 
Deze datum moest zijn 26 Maart. 
Belanghebbenden gelieven hier rekening 
mee te houden. 

IN-BEDRIJF STELLING 
AARDAPPELPOOTMACHINE. 

De Landbouwwerktuigencoöperatie 
"Door Samenwerking Sterk" maakt de 
Boxtelse landbouwers erop attent, dat de 
nieuw aangekochte volautomatische 
aardappelpootmachine in bedrijf zal 
worden gesteld op Dinsdag 25 Maart, 
's middags om half 2 op een perceel van 
M. van Pinksteren, gelegen in de Ton
gerse akkers. 

De Heer en 
VENBRUX-v. 

Mevrouw 
d. SLOOT 

Te koop: een 98 e.c. D.K.W. 
eventueel ruilen tegen brom
fiets. Bevr. Molenstraat 19. 

INENTING TEGEN POKKEN Heden ontvangen : 

geven met grote blijdschap 
kennis van de geboorte van 

De aanstaande gebruikers (leden van de 
Coöperatie) worden verzocht bij deze 
gelegenheid tegenwoordig te zijn om zich 
op de hoogte te kunnen stellen van' de 
werkwijze van deze nieuwe aanwinst. 
Overige belangstellenden zijn eveneens 
van harte welkom. 
INSTRUCTIEVE FILM TER ONDER
STEUNING VAN HET NATIONALE 

BESTRIJDINGSPLAN. 
Het Ministerie van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening heeft in samen
werking met de Stichting voor de Land
bouw en de Provinciale Gezondheids
diensten een film van instructief karak
ter -doen vervaardigen, voor de practi
sche voorlichting aan de veehouder· bij 
de bestrijding van de rundertuberculose. 
De geluidsfilm wordt uitgebracht onder 
de titel "Rundertuberculose ... . . .  Halt!". 
Zij opent met een vergelijking tussen de 
aanleg van de Afsluitdijk, een onderne
ming, waarvan het welslagen door pessi
misten werd betwijfeld, en de giganti
sche taak, die op de veehouderij rust, om 
de Nederlandse veestapel tuberculosevrii 
te maken. In klemmende beelden wordt 
dan gewezen op het ernstige besmettings
gevaar, dat de bovine tuberculose voor 
de bevolking oplevert. Na behandeling 
van de door rundertuberculose veroor
zaakte materiële schade, is de film, die 
ongeveer 20 minuten speellengte heeft, 
verder gewijd aan de bestrijding en aan 
de bestrijdingsmethoden, die ter lering 
voor de veehouder aanschouwelijk wor
den gemaakt. 
Bij het ten doop houden van deze film, 
werd door de heer J. M. v. d. Bom, in
specteur van de Veeartsenijkundige 
Dienst, gewezen op de goede vooruit
gang, die het Nationale Plan in het jaar 
na zijn start heeft gemaakt. Van de 
390.000 reageerders zijn thans reeds ca. 
70.000 dieren geslacht. Verwacht mag 
worden, dat dit aantal binnenkort nog 
aanzienlijk zal stijgen, daar vóór 1 Mei 
a.s. de eerste categorie veehouders haar 
bedrijven reactievrij moet hebben ge
maakt. 

hun zoon 
HENRY 

Te koop: ruim 25 m3 stalgier. 
]. Kroot, Nergena 5. 

Op WOENSDAG 26 MAART a.s. des namid_!{ags van 
3.30 tot 4. - uur bestaat er gelegenheid tot kosteloze inen
ting tegen pokken, in het Ziekenhuis, DUINENDAAL 14, 
alhier. 

nieuwe prachtsortering 

Kronen en 
Lampekappen 

Stofzuigers vanaf f 117 .50 
ook op gemakkelijke 
betalingsvoorwaarden. 

Voor de schoonmaak: 
die bij het H. Doopsel de 
namen ontving van 

Josephus, Henry, Antonio, 
Lambert. 

Billings, 8 Maart 1952 
933 Custer Avenue 
Montana U.S.A. 

Voor de hartelijke blijken 
van medeleven, die wij van 
u mochten ondervinden, 
bij het overlijden van onze 
geliefde en zorgzame Echt-
genoot, Vader en Groot-
vader, 

de Heer 
JOHANNES MANDOS 

zeg
f

en wij u van harte 
dan . 
Boxtel: 
C. Mandos-v. Dijk 
Enschedé: 
J. H. B. v. Dongen-Mandos 
G. ]. v. Dongen en Kind 
Boxtel: 
H. ]. L. Mandos 

,en Verloofde 
Boxtel, Maart 1952. 
Kerkstraa t 3. 

Wegens huwelijk der tegen-
woordige gevraag� per 1 April 
R. K. Dienstbode, voor dag en 
nacht, boven 18 jaar,. Adres 
bevragen: Molenstraat 19. 

Gevraagd te Boxtel, net R.K. 
Meisje, voor dag of dag en 
nacht, v.g.g.v. Adres bevragen 
Molenstraat 19. 

Gevraagd: keurig Meisje, van 
's morgens 8 tot 5 uur. Bevra-
gen Molenstraat 19. 

Gevraagd voor de schoonmaak 
een flinke nette Werkster. 
F. J. Witteveen's Manufactu-
ren en Confectiebedrijf, Rech-
terstraat 18, Boxtel. 

Te koop: een z.g.a.n. kamer-
kachel. met pijp, een tafel en 
.2 pers. eikenhouten ledikant 
met matras. Te _bevragen Fel-
lenoorq 17. 

BloemeÛliefheRbers ! Plant nu in 
uw tuintje plantjes van violen, 
madeliefjes, vergeet mij, niet, 
muurbl�men, . duizendschoon, 
enz. Waçht niet tot ze in volle 
bloei sta.an, nu is -veel beter. 
Bloemisterij P. P. v. Zogchel. 

Fomuiskichel te -koop.' ·R-::iap-
hof 5. 

Twee �nderleµjk,lntjes te 
koop f 10,- per:, �tuk. Van 
Leeuwenstraat 52. 

Te koop:; meisjesfiets (7-11 
jaar) ook te, ruil tegen jongens-
fiets (6-9 jaar). Maas.trichtse-
straat 33. A. 

Te koop: z.g,a.ri.-�kiÏHJer,w_agen 
en eeQ. lichte Sacs_ q19tor:. Ba-
roniestraat 77-(na 6.uur). 
Communid<leedje, c c9!)lpleet, 
ter overname aangeboden, ,H, , 
van Woensel,,- ,P"stoor• -:Eras-
straat 7. 

Een toom beste biggen, waar
onder gemerkte voor stam
boek. M. van Roosmalen, 
Vorst 16. 

De controle op deze inentin,g heeft plaats op W oensda,g 
2 April daaropvolgende op hetzelfde uur en dezelfde plaats. 
Dringend wordt verzocht beide keren de inentin,gskaart, of 
bij gebreke daarvan, het trouwboekje mede te bren.gen. 

De Burgemeester van Boxtel. 
Te koop: 1500 kg aardappelen Boxtel, Maart 1952. 
Bintjes. H. van Middegaal, -------------,,------------

Schijndelsedijk 18. Heer vraagt KEUKEN• MEISJE 

Te koop: klein model hand
wagentje op luchtbanden, 
deur met kozijn, onderstel van 
handwagen en kinderledikant
je. Prins Hendrikstraat 42. 

Te koop: biggen en enkele 
voorjaars kalvende koeien, 
t.b.c.-vrije stal, ook te ruil op
jong vee. Oirschotseweg 12.

Paardenfokkers, vanaf Dins
dag 25 Maart staan iedere 
Dinsdag ter dekking bij A. v. 
d. Sande, van 10-11 uur, de 
Premiehengsten Jikko Sgldt en 
Marge) Sgrt van Adr. Jespers. 

Te koop: Motorspuit, inhoud 
200 liter, met 15 meter slang 
en sproeigeweer. C. v. Berkel, 
Nergena 7. 

Te ka.op: beste eetaardappelen, 
Bevelanders, en knolraap. 
Vorst 12. 

Te koop : ! -persoons ijzeren 
ledikant met spiraalmatras en 
driedelig bed f 15,-; kamer
kacheltje f 12,50; damesfiets 
z.g.a.n.; houten wastafel 
f 3,50. Van 't Hoenderdaal, 
Maastrichtsestraat 68. 

Financiering Auto's, Motoren 
en Machines, Solexrijwielen, 
Schubert- Frank en Sinonisz. 
Prins Hendrikstraat 64, Box
tel. Tel. 673. 

Bieten te koop. Van Kempen, 
Miilstraat 37. 

Zit-slaapkamer 
met pension 

Aanbieding onder nr. 93, 
Molenstraat 19. 

WONINGRUIL 
B e n e d e n,duplexwoning in 
's,Bosch te ruil tegen woning 
in Boxtel. Brieven onder let, 
ter DB Molenstraat 19. 

Te koop: 

Huishoudelijke 
, Artikelen, 

Meubelen, enz. 
Te bez:icbtigen Maandag 24, 
Dinsdag 25 en Woensdag 
26 Maart 's avonds na 6 uur 

ONS DOELSTRAAT 6. 

Bij een huiselijk feest 
een heerlijk glaasje 

Likeur of 

Gedistilleerd 

Mevr. van der Eerden-v. Oerle 
Brusselseweg 386, Maastricht 
vraagt voor haar klein gezin, 
wegens huwelijk der tegen
woordige, per 1 Mei a.s. een 
bekwaam KEUKEN- WERK
MEISJE, liefst boven 25 jaar, 
voor dag en nacht. Werkster 
aanwezig, z._g.g.o.z.a. 

Gedurende 14 dagen 

in - ·1t _zAn.ker :J: 

Bij aaolu�op van 250 gi:. Joffie;: . 
25Q gr,,beerlijke ·OE :�tiERS 
Koekjes m 64 voor 34 et. 
en IO % aan waardezegels. 

Bij een doos VÉGÉ,Boenwas 
inh. 130 gr. van 70 et. 

een Wrijfdoek van 45 voor 29 et. 
Bij een stuk Végë,8.8. Zeep 

en een pak Waspoeder 
een Hydro Wafeldoek 

van 45 voor 29 et. 
Bij een fles Casjo en een pot 

:z:achte Végé,Zeep 
een orlginele Van Heeks-dweil 

. ,an 1.10 voor 65 et. 
en 10 % aan waardezegels. 

van SLIJTERIJ VÉGÉ•KRUIDENIER 
P. Raaijmakers C. de Jong•v. Kempen
ROZEMARIJNSTRAAT. v. HORNSTRAAT 12.

fJOt>!l.ka, 
Te koop: partij aardappelen 
(Bintjes). Dobbelsteen, Ton- •c 
geren 15. 

Groenkraag-bieten, Haverstro 
en een in goede staat verke
rende kunstmeststrooier (merk 
Ammerzoden) W. v. d. Linden, 
Kinderbos 7. 

Te koop: een linnenkast en 
een stierkalf. Van Vught, 
Schijndelsedijk 1. 

Te koop: ongeveer 3000 kg 
voederbieten. Schijndelse
dijk 5. 

Wer.k§ter gevraagd voor twee 
of drie dagen per week.- Be
vragen:. M.olenstraat 19. 

Te huur .gevraagd: een., werk
plaats. Aanbiedinge11 onder nr. 
77, Molenstraat 19. 

Te koo_p.;.�ti-j-elzen boonsta
ke�. partij schapenmest, partij 
golfplaten 3,20 meter lang, als
mede een radio op <1c:cu .. •Dort-
mans1 Heult. 

Te koop: prima wandelwa
gentje. Rechterstraat 56. 

de 

"SWAN" VITRA Per meter f 1 
GE 

Pracht d . ,15 
essms 

OVERGORDIJNSTOF Per meter 4,75 

HANowEEF EN VELVET TAFELKLEDEN 125x150 cm. va11af 7 45 
STERKE TAPIJT 

cocosLoPERs 
e11 

Pl.m. 100 crn b reed Per meter 4,95 

F. J, Wiffsvssn
Won· . _BOXTEL 

R l.tl.Rillrichtill1l eohterstraat 22 - 24 

H.H. L<U1.s!J>9qwçrs .. _Nog w� 
voorraad 'van ·diverse -soo,teiV 1 Pr�1'till" irtQbeugj'e D.L c• te 

koop;,,bij: ]\ d,cnits, Nieuw-
1\traat '1,38. 

zaaihavei;,.qpk.,-��1 .Zome�-:. 
tarwe, zomergerst, ook de nie,u-:: 
we soort Hertha, zaai erwten, 
gras- en klaverzaden, subsidie-
mengs�ls. ,-Zà;idhandel 
v. Zo chel.

P. I?-
Te koop: bietensnijder, kamer
kach.el,J<abinet en. partü .drQRe 
mutserd. Lennisheuvel 31. 

LANGLEEF-DWEIL 

Nu van 125 voor 105 cent 
Gaat veel langer mee. 

Alle reparaties van
Electrisshe Apparaten 

worden vakkundig e n  tegen 
billijke prijzen uitgevoerd. 

EDAH-HUISHOUDZEEP 
. Nu van 25 voor 22 cent 

per dubbel stuk. 

Schrikdraad-apparaten EOAH-SPERCIEBONEN, LITERBLIK 82 et. 

in alle merken leverbaar. Voor Halfvasten•Zondag: 
Electro•Techn. Bureau 

,'.A. Adelaars 
6 GROTE SPRITSKOEKEN 

voor 26 cent, 

Breukelsestr. 4 - BOXTEL 

. Voor Pai;fumerie • 
. naar 

,BERT v. drBRAAK-:, 
Baroniestr. 73 Tel. 450,' 

0 Perwten c. t. 
- o " hal\ blil< 7 'J c 

eic.tra h1n , 
blil< i'2O et. 

li1n , • • 
�al\ blil< oO et 

.. bli� ,o� et. 
middel h1n 

• , blil< Q2 et. 
middel I • ' 

blil< 84 et. 
ïddel Il • • m 

• bonen 
1 sperc:1e 

Oubbe e 
1\ blil< 4ó et. 

. Q'l et ha 
bhl< 

- blil< 7 ó et. 
,. · �ptna••• • ' 

Appe\moes 

blik 8� cl 

om weer eens nieuwe 8eur 
aan de maaltijd te geven ... 
om eens iets van de zomer 
op. tafel te brengen ... 

om � eens lekker gemak
kelijk te hebben ... 

om waarachtig met • duur 
uit te zijn, door 
DeGruyter's 10°/o korting? 

1 ~ Is --s ·~ 

§ yl 

-SI 1 ~ 

1 1 1 j 
-~ 

ï 
: 

Als 
.;;,-

., 

. 

Il 



Hiermede berichten wij dat ons 
SCHILDERSBEDRIJF 
op dezelfde voet wordt voort" 

gezet onder de firma•naam 

J. Verheijden & Zn.
*

Wij hopen het vertrouwen dat wij 
steeds hebben genoten waard te 
blijven. Wed. Th. Verheijden•Heiligers. Stationstraat • Boxtel 

Op de N.V. Tricotagefabriek 
DE ZWALUW te Boxtel 

kunnen nog geplaatst worden: 
enige flinke naaisters en 

leerling-naaisters, alsmede 
enkele jongens (leeftijd ongeveer 16 jaar). Aanmelden: dagelijks aan de fabriek van 9 • 12 uur en van 2 tot 5 uur. 

André van Hilst N.V. vraagt voor haar winkel te Boxtel een net, aankomend col por t eur-bez orger. 

Gevraagd enige 
NETTE MEISJES tussen 14 en 16 jaar, om te worden opgeleid in ons leder war enatclier. 

A. J. M. VAN ELK Lederfabriek anne. x Lederwarenlabriek 
Burgakkor 1 6 b Boxtel 

Om aan allerlei circulerende 
geruchten een einde te maken, 
delen wij bij deze mede, dat 
bij de op 1 Maart j.l. ge� 
houden controle 

alles in orde is bevonden. 

Dit ter voorkoming van elk 
misverstand. 

HARRY v. d. ANKER Brandstoffenhandel 

BRILLEN 

LIEMPDE 

Goedkoop Modern Snel gereed 
Fa. A. v. Vlerken, Kruisstr. /0 

Ziekenfonds!eden grote korting op 
monturen en glazen. 

Pen i ei llo id-C rê me Per tube f. 1,75 Het aangewezen middel tegen j e u g d p u i s t je s. 
M. OLIEMEULEN �:

0

��;:�
j 

Gunstige arbeidsvoorwaarden. ________________ __, Zich persoonlijk aan te melden aan onz:e winkel te Boxtel, Stationstraat 13,15, van 8 uur voor, middag tot 6 uur namiddag. 
Voorjaar!! 

Diverse meuwe modellen 

VOORJAARSSCHOENEN 
Vooral voor de a.s. 

Communicanten. 

Zie onze etalages 

BOVENDEERT's 
Schoenhandel naast Gemeentehuis 

REPARATIES aan Uw
Uurwerken, Brillen, Goud en Zilver 

Vakkundig, vlug en onder garantie. 

B R I L L E 
11..1 1s morgens besteld1"11111111 1s avonds klaar 

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 Leverancier voor alle ziekenfondsen. 
Ziekenfondsleden ontvangen nog steeds korting. 

Voor de Plechtige H. Communie hebben wij een grote sortering 
CADEAUX als: 

Dag- en Zondagmissalen, diverse 
soorten Kerkb oeken, Rozen
kransen met etui' s, V u l p e n-

• h o u d e r s, Vulpotloden, Ball
points, Leesboeken, Foto-albums
Dictionnaires en nog tientallen
�rtikel�� die zeer geschikt zijn
als geschenk.

Ziet onze speciale etalage. 

• Geef Uw kind een mooi 
Gedachtenisprenlje met toepasselijke spreuk bedrukt. .. _.,,,.Hierin. he�&er, . r.qii,"'"" een rijk assortiment.

Boekhandel -Tielen 

Prima poplin 
DAMESREGENMANTELS 

geheel dubbel met capuchon 
Normale prijs f 34,75 
NU f 29,75

Voor de a.s. plechtige H. Communie 
Heren--en Damespolshorloges vanaf f 2 5,-met 1 jaar garantie. 
F. P. v. Langen, Stationstr. 62 

� 
HEBT U STOF? Wij maken voor U een leuk 

mantelpakje, mantel, of jurk. 

Nelly ·Bergman Duinendaal 2a Communie• en zomerjurken voordelige prijzen ! 
__, ,,____,,... _______________ _ 

Bureau voor Accountancy 

� 
Belastingzaken 

E V O S S E N Boekhouding • • ' • Bedrijfseconomische 
Drs. Moonenstraat 17 ) 'Adviezen 
B E S T . Telefoon 200 f Oorlogsschade • 

'. 
\ Kostprijsberekening •. 

ZITDAG TE L I E  M P D E: elke Woensdag van· • 
STA, TIONSTRAA T . . • . ·.,,/ , __ 1_o_t _ot _1_2_.3_o _u_. A,_· _dr_

e
_s _: o_or _p_A_1_o_(_w_e_d _. v_. _d _. P_a_s) __ 

_. 

Mot Uw pijnlijke woeten 
NAAR 

Schoonmaaktijd 
Jo v. 6rlnsven-v. Summeren M�RKT 15 tl.B 

WIJ hebben voor U prJma 

KASTPAPIER 
Medlsc� Bedlpl. Yoet,erzorgstar 

Ook aan huis te ontbieden 

C. ESHUIS
BEEDIGD MAKELAAR 

EN TAXATEUR 
LEENHOFLAAN 6 BOXTEL 
ALLE VERZEKERINGEN POOTAARDAPPELEN uit voorraad leverbaar. Alle soorten. Ook voorgekiemde 
Fa. Gebr. van Oers Breukelsestraat. 112. 

(ook afwasbaar) _ met kastranden Teven■ zakagenda's kalen• ders en kantooragenda's 1952 (zolang de voorraad strekt) voor de halve, prijs. Profiteert hiervan. Kantóorboekhand4:?I 
A. ROBBEN-ACKERMAN

Baronleetraat 81' 

WIJ handhaven de oude prijs ! . ,. 
Fijne zure Haring • . . 8 et. 

los en In "t glas. 
Blanke geweekte Stokvis 

f 1.25 par kllo. 

Verder alle soorte n VI■, 
vers, ger., gast. en gebáikktln 

Magazijn "DE BIJENKORF" 
Stationstraat 55 fa A. VAN KOL Markt 14 

Tel. 489 Tel. 406 B O X T E L 

Voac de a.s. :K. Communiekenqenwij 
e Prachtsortering TASJES in diverse kleuren. 
e PORTEMONAIE'S - ROZENKRANSZAKJES. 
e JONGENS- EN VERKENNERSRIEMEN. 
e COMMUNIE DEJEUNERS - COMMUNIE LEPELT JES. 
e ROZENKRANSEN, OOK IN VERZILVERD. 
e MISSAALS IN ALLE PRIJZEN - KERKBOEKEN . 
e COMMUNIE-BEELDJES EN -SCHILDERIJTJES. 
e MEDAILLES - KETTINKJES - WIJW ATERBAKJES. 

Ook voor Communie-cadeautjes hebben wij 
honderden aardige cadeaux voor iedere beurs. 

U slaagt in ,,DE BIJENKORF". 
Zo juist ontvangen: 

Mooie sortering KUNSTBLOEMEN. 

a, fijn 

• �
parzegel 

Hij weet het ook al : bij.. De Spar altijd gratis Sparzegels. Tegenwoordig zoveel, dat U 100/o bespaart op wat U dagelijks nodig beeft . Dat is pas voordeel ! Op elk pakje koffie " (le soort) 20 et voordeel! • 
Want bij elk pakje prima koffie (le soort) voor f 2.04 krijgt U 40 Sparzegels ! En dat is 20 et besparing! 
Altijd fijn, altijd Hrs, altijd voordeel 1 

EN���R����:::;oz� 1 fles slaolie 
l�O gr. Vlaar- 193 etdtngse ruitjes 30 et100 gr. �_?n�erfeitjes 23 .u·.1001e grote et d il we (60x60 em:L_ 95 et
. 3 - ::,;Hierbij alt"'

d 
41 et 

dat 18 34 �t 68 SparzegeJs,lOo, Voordeel, <1118 
,o besparing. 

(Ook op l d 
artikel e er 
a/zonderltjk 1
°"1o voordeel) 

DE S II 
AR • ZB.FSTANDIGI

r-A 
KRUIDENIEltS 

-------------------- ';( 

r=======================------
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!Bta&ud' s ÛMlttuH, 

Is het ideaal van, eigen huis 
nog te verwezenlijken? 

Hoevèet jaren zal er nog gebrek zijn aan 
woonruimte? 
Het lijkt nogal een pessimistische vraag, 
vooral met het oog op de zo goed ge-

• sla_agde woningbouwlening, waarmee de 
bouw van 50.000 woningen kan worden 
gefinancierd. En toch, zelfs met uitzicht 
op de mogelijkheid van aanbouw van 
een tweede 50.000 woningen na die, 
welke voor 1952 zijn itoedgekeurd, mo
gen we on·s de vraag stellen, hoeveel 
jaren het nog zal duren eer er voldoen
de woningen zµllen zijn om iedereen te 
kunnen gerieven. 
Met de aanbouw van 100.000 woningen 
zal er voor de 11:roeiende bevolking niet 
voldoende voorzien worden in de wo
ningnood, zoals wij die nu kennen uit de 
vele 11:edwongèn samenwoningen. 
In. de loop der jaren zal ook de onbe
woonbaarheid van massa's absoluut ver
sleten, uitgèwoonde huizen sterker wor
den gevoeld. 
In vele gemeenten staat een belangrijk 
percentage uitgewoonde huizen, die niet 
als onbewoonbaar afgeschreven kunnen 
worden zolang de behoefte aan woon
ruimte dringend blijft. 
Het percentage is zo hoog, dat de af
braak ervan straks nog slechts geleide
lijk zal kunnen geschieden, evenredig 
aan een normale aanbouw van nieuwe 
woningen. 
Ter voorkoming van een blijvend ge
brek aan woonruimte, is het noodzake
lijk dat, afgezien van de directe aan
bouw, aldoor gewerkt wordt op een nor
male huisvestingsmogelijkheid. 
Naast exploiterende beleggingsinstellin
gen zijn het de woningbouwverenigin
·gen, die zich weer ten volle moeten gaan 
inzetten om de volkshuisvesting veili11: 
te stellen, omdat bij deze het doel voor
rang heeft op exploit;!tie, wat mede
brengt billijker huurprijzen en ook de 
mogelijkheid van verwervin11: van eigen 
woningbezit. 
In samenwerking eigen wonin11:bezit te 
bevorderen is de strikte bedoeling der 
woningbouwverenigingen, alhoewel on
der allerlei omstandigheden veelal dat 
doel is gewijzigd tot de vorm van coöpe
ratief bezit. 
In plattelandsgemeenten is er evenwel 
nog de mogelijkheid om in samenwer
king het oorspronkelijke doel van de wo
ningbouwvereniging na te streven, doch 
hierbij wordt meer financiële deelneming 
van de leden gevorderd. Hiertegenover 
staat dan een meer ide.ial resultaat voor 
de leden individueel, n.l. de verkrijging 
van vrijstaand gebouwde huizen. 

De bijen uit de winterslaap 
ontwaakt 

LEG UW OOR TE LUISTEREN 
AAN DE BIJENKORF. 

Met een zekere bezorgheid hebben de 
imkers uitgezien naar de eerste "vlucht" 
van de bijen na een nog al vrij lange 
winterzit. 
Toen op 't einde van Februari echter 
een paar mooie zonnige dagen kwamen 
en de temperatuur o_pliep tot boven 10 
itraden C., toen was 't feest in de bijen
korf. Het was een lust voor de imker 
zijn bijtjes gonz�nd en dansend de eer
ste reinigingsvlucht te zien maken. 
De wasvrouw zal er echter minder op 
gesteld zijn geweest, want als de witte 
was aan de lijn hangt in de buurt van 
een bijenstal, krijgt deze door bruine 
vlekjes al gauw 't merkteken van de rei
nigingsvlucht en dan is 't geen wonder 
dat de huismoeders, die zoveel zorg be
steed hebben aan de was, wel eens tot 
boze uitlatingen_ komen tegenover deze 
nuttige insecten. 
De imker kan daar echter niet rouwig 
om zijn, temeer daar een vluchtige in
spectie van de kast hem de zekerheid 
gaf, dat de bijen deze zachte winter, 
maar toch lange "zit", goed doorstaan 
hadden. 
Op 3 en 4 Maart was 't lenteweer met 
een temperatuur tot boven 15 graden 
en toen kon de controle gehouden wor
den o" voedselvö'órräa'd, 'rrtbèrechth�id, 
ziektè, etc. 
De bevindingen waren oè:Jk in dit op
zicht :zeer �unstig,; men za11: de bijen 
maar zelden zo goed uitgewinterd. 
Er waren -zelfs al jonge bijen aanwezig, 
wat zeggen wil '<iat de koningin in de 
eerste helft van Februari al eitjes hedt 
gelegtl. En (dit spant de kroon) op deze 
zonniRe dagen ut"R men de bijtjes al 
binnehkomen met de klontjes stuifmeel 
aan hun pootjes. (Zoals men �icht 
weet is dit eiwitrijk voedsel . van 1"f'OOt 
hela� bii de verzqrgi� van 't broed). 
De lentemaand Macht ons vóór 21 Maart 
(want dan �gint de lente pas officieel) 
reeds !l_leer zonnige 3àgen dan wij die 
gemicl<Îeld deze maand tnog-en verwach
ten. De vooruitzichten om met goede 
volken 'Straks ·te kunnen �aan reizen naar 
de froïtboamgaarden ziin dan ook zeer 
gunstig. 
Wist U al 'dat de Boicte1se bijen het 
bestuivingswerk verrichten, niet aneen 
in Boxtel, maar ook in 't Land van M-aa'S 
en Waal? 121 dat zij zelfs 't 11:rootste 
deel van Zuid-Beveland 'bestrh"lcen? 
Enkele _guidens vergoeding voor de be
strijding vän-dë rëfsK'ósten; ·enke1e po'tjes 
honing per kast als beloning voor "des 
imkers arbeid" en de imker is tevreden 
en koestert de stille verwachting van 
een l{oed gewin van ·de straks bloeiende 
'linde en witte klaver. 
·Het imkersvak is toch wel mooi. ..... 
Jo� mannen van Bo�tel, indien ge iets 
voelt voor 't mooie biienleven, -�g dan 

Juist op dit type bouwvereni�ng mo11:e 
bij deze eens de aandacht 11:evestigd wor
den, omdat het zo bijzonder geschikt is 
voor de p(attelandsbevolkinl{. 
Het aantal in vereni11:ing of verenigings
groep samenwerkenden moet niet groot 
zijn, eerder klein, en ter bereiking van 
het doel moeten de belangen bij verwer
ving van eigen

"-
huis naar tijd uiteenlo

pend zijn. Er kunnen deelnemers zijn 
die er belang bij hebben spoedig een 
huis te kunnen betrekken, en er behoren 
er bij te zijn, die lid der vereni11:ing zijn 
om na jaren, bijv. als zij tot een huwe
lijk komen, een eigen huis zouden wil
len betrekken. 
Het tempo van bouwen is namelijk ge
steld op de verscheidenheid van be
langen. 
leder der deelnemers verplicht zich tot 
een 11:ere11:elde wekelijkse of maandelijk
se, onderling vastgestelde bijdrage, die 
wordt gestort bij een tot financiering be
reid zijnde instelling, hetzij Boerenleen
bank of spaarbank. 
Jaarlijks krijgen een of meer leden het 
recht voor het bouwen van een huis. En 
zogra gebouwd is, wordt een annuiteits
bedrag door de finam:ierende instelling 
bepaald, dat wekelijks of maa_ndelijks be
hoort te worden betaald, en kan bere
kend zijn op een periode van 20 of 25 
jaren. 
De leden zijn aan hun verplichting tot 
sparen gebonden voor een aantal jaren 
als bij oprichting vastgesteld en binnen 
welk aantal jaren ieder der deelnemers 
in het bezit kan zijn van een eigen huis. 
Zij die door omstandigheden niet langer 
kunnen of wensen lid te blijven mogen 
verplichting en rechten overdragen. 
Evenwel verandering van woonplaats be
hoeft geen reden te zijn om van deel
name af te zien, omdat een toegewezen 
recht tot bouwen niet gebonden is aan 
de plaats, waarin de bouwverenil{ing is 
gevestigd. 
Aangezien dit type van bouwvereniging' 
zich richt op de verwerving van eigen 
huis en haar functionering niet is inge
steld op voorzienin11: in de algemene 
woningnood, zoals die nu nog is, heeft 
zij even goed haar nut voor jeugdige 
personen, die eerst na_1,'.erloop van jaren 
belang hebben bij het verkrijgen van een 
eigen huis, als wel voor oudere mensen. 
Vooruitziende personen, die zich in de 

• toekomst willen verzekeren van een wo
ning, zij aanbevolen eens aandacht te 
schenken aan het hiervoor 11:eschetste 
type van woningbouw-(spaar)-vereniging. 

Uw oor eens te luisteren aan de grote 
bijenkorf en voeg U in de gelederen 
van de Boxtelse imkers, die intussen het 
nieuwe seizoen al weer met goede hoop 
zijn inge11aan. 

wwwwwwwwwwww 

Hebt U de brochure 

,,Groeiend Geld" al gelezen? 

:tA, ,-, .-,, ... ,e,, ,e,, .... .-,, ,e, .... .,-., ::e,, 

Genadeoord Banneux 
in de belangstelling 
Sinds de officiële erkenning van de Ver
schijningen van Banneux in 1949 wekt 
het Genadeoord Banneux in België, 
waar 0. L. Vrouw in 1933 zich heeft 
aangediend als...... ,,De Maagd der 
Armen" ...... die komt om het lijden te 
verlichten ...... voor de zieken ...... voor 
alle naties, ook in Nederland steeds 
meer belangstelling. 
Buiten het Bisdom Roermond, dat voor 
alle aangelegenheden van Banneux haar 
diocesaan tevens nationaal bureau heeft 
te Maastricht en dat ieder jaar meer dan 
tienguizend Limburgers naar Banneux 
brengt, is nu ook in het Bisdom Den 
Bosch officieel een secretariaat voor 
Banneux opgericht te Boxtd, dat onder -
bisschoppelijk erkende leiding staat van 
de Paters Assumptionisten. 
Inmiddels is een bestuur it�ofuid van 
geestelijken en leken, dat zich tot taak 
heeft gesteld : de Boodschap van 0. L. 
Vrouw van Banneux bekend te maken 
en de devotie tot de Maagd der Armen 
te verspreiden. Daartoe zullen ieder iaar 
enkele plaatseli;ke bedevaarten worden 
1teo�aniseeni (voor Boxtel en omlittgen
de plaatsen zijn deÜ bedevaarten reeds 
traditionele 1?ebeurt·enissen i?Cworden) 
naar het genadeoord van 0. l. Vrouw 
·en é'én grote bed'evaart voor het gehete 
Bisdom Dt:n Bosch, die dit jaar zal plaats 
hebben op 22 Juni. 
Het bestuur streeft verder naar uitbrei
ding van de Internationale GebedsllJlie 
van Banneux, die in Bra,bant reeds dui
zenden leden telt. Verder _ organiseert 
het Secretariaat te Boxtel lîetdadige 
acties, die in overeens�ng zijn met 
de bijzondere Boociscliap van <le Maagd 
der Armen voor d·e zieket'I en nood
lijdenden o.m. door het holiden van ttn 
Ziekentriduum te Banneux. &n "Zieken
fonds" is 1'CVonnd 1ffll c,nverm�nde 
uek:en kosteloos of tegen •n �eringe ver
goeding hieraan te laten �elllffl'len. 
Dit jaar zal het 'Bisdom Den Bosch deel
nemen aan het Ziekentriduum van 12-
1'6 Sêp'tèmber. 
De Paters Assumptionisten, die vooral in 
Frankrijk de baanbrekers zijn geweest 
van het werk der ,bedevaarten, beogen dit 
apostolaat ook met de bedevaarten naar 
•Beauraing en Banneux in de bisdommen 
Den Bosch (én Breda) in samenwerking 
met de Nationale Comité's voort te 
zetten. 

W ü tonen U gaarne onze prachtige collectie 

SIERADEN EN HORLOGES 
Zeer grote keuze 
Zeer uoordelige prijzen 
Ziet onze etalages 

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

Sperclebonen 
79 

Badzeep extra 
45 groot blik .. groot en zwaar stuk 

Bruine Bonen 
29 

Waspoeder 
23 500 gram . . . 35- per pak ...•.•• 

Margarine 
40 

Wrijfwas 
29 per pak . . • . vanaf per doos vanaf .. 

Rijst 
48 

Linoleumwas 
70 500 gram ••• 51- grote doos . . . . 

Pruimen 
33 

Schoencrème 
24 250 gram .. vanaf per doos vanaf . 

Abrikozen 
28 

Metaal poets 
45 100 gram ..••.• per bus ..... 

Macaroni 
22 

Zware Dweilen 
95 250 gram ..•..• grote maat per stuk 

Aardbeienjam 
55 

Pansponzen 
25 per pot ..... 73- prima . . . . 2 stuks 

Het Brabants Orkest 
concerteert op Donderdag 27 Maart a.s. 

in de Ark. Aanvang 8 uur. 

Werken van Cimarosa, Mozart, Beethoven ■n Kodaly. 

Dirigent: HEIN JORDAHS

Clarinet-solist: Hulb Steendijk 

Toegang: f 2,-, f 1,50 en f 1,-.
Plaatsbespreken aan de zaal van 12-1 uur op 
Zondag 23 Maart en op de dag van het concert. 

* 

Men verzuime niet de etalage van het Brabants Orkeet 
te gaan zien bij de Fa. VAN HOUT-VERVERGAARD, 

hoek Stationstraat-Molenstraat, 

Ca/é Restaurant 

,,MOORWIJK" 
• 

A.s. Zondag 23 Maart om half 3

ÛOSSÛUUdal 

... !BwiMacu! 
HOEKIJZER - PLAATIJZER - ASSEN 

BALKEN - BUIS 
Het is niet altijd nodig nieuw 
te gebruiken, als het met oud kan. 

Komt eens bij ons kijken 1 

Meestal hebben wij wat U zoekt en altijd 
bent U bij ons voordeliger klaar 1 

FA. A. HUISKENS & ZN. 
van Salmstraat (8 - 5 uur). 

Ve&ue,isq;elwm,en! 
Dus ook de tijd voor 

een nieuw Rijwiel· 
In gegarandeerd 
roestvrije 
uitvoering. 

Magneet 
Cyrus 

Phoenix 

Pieter v. d. Brandt 
Baroniestraat 48 

Bezoekt "Dolly Town"! 

ie * * Maak Uw huis gezellig 

met OLIEMEULEN'S Verf en Behang. 

Voor TUINZADEN 

naar Van OERS 

Breukelsestraat 112 

B.D. Landbouwers,
Prijsverlaging

ISOLATOREN 
met spijker en leertje J 2 et. 
WEIDESLEEP f 60,• 
CULTIVATOR f 100,• 
As,en en banden voor 
wagnbouw. 
Kippen•, Kutken•, Barmo• 
nica-i en Vogelgau aan de
laapte prij's. 

H. Hazenberg
Eindbovenseweg f3 Bostel

Zo juist ontvat1gen: 
Prechtl•• coHectle naollierae 
HERENSCHOENEN 

HEJJMANS 

Belastingzaken 
Boekhoudingen 

Administraties 

K. v. d. Schoot
ST.OEDENRODE E 47 
......... .., M•lnlalratleka■toor 

HAAL HET VOORJAAR IN UW WONING 

en laat ons AiecSq, 

êeludp!UUUK tz,ijn l

Onze etalages tonen U 
thans een keur-collecti e
voorjaars-artikelen als nooit 
tevoren en zijn beslist de 
moeite waard om eens spe
ciaal te komen kijken ! 

OoAUwit� 

'T IS WEER IN 

'lJooe de 1'1eddiqe. 3(,. ÛUH#uutie 

Br.ubl, ..... t 63 

• 



25 ·Maart: Maria Boodschap 
HET GROOTSTE WONDER 
IN DE ZUIVERSTE STIL TE. 

25 Maart, het feest van de Boodschap 
van de Engel aan Maria, het feest van 
de wereldomvattende gebeurtenissen, die 
geschieden zonder dat de wereld er zich 
van bewust is. De komst van de Ver
losser in deze wereld, naar dit gebeuren 
hadden de toen voorbije eeuwen uitgezien 
als naar het hoogtepunt in de toekomst, 
zoals de eeuwen daarna het zien als het 
begin van een totale ommekeer in de 
wereldgeschiedenis. 
En in dat verheven uur, waarin de hemel 
zich neerboog naar de aarde, een spe
ciale gezant. van God de boodschap 
bracht en voor het eerst in de geschie
denis het "Wees gegroet Maria" klonk, 
wèrd Gods Zoon mens in de maagdelijke 
schoot van Maria. 
En toch de wereld wist van niets. Zo vol
trekken zich vele der grote mysteries 
van God en de wonderen van heiligheid, 
die. Hij bewerkt in Zijn uitverkoren zie
len en in Zijn Kerk, zo dikwijls in 
de stilte, onopgemerkt door de mensheid, 
die zo in beslag wordt genomen door 
haar kleine beslommeringen, dat zij aan 
de grote wonderen voorbijgaat, die in 
haar midden gebeuren. God heeft voor 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

4e Zondag van de Vasten. 
Halfvasten Zondag. 
23 Maart 1952. 

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 
Cornelia v. d. Sande-Couwenberg, par. 
van het H. Hart overleden; z. a. gel. 
mndst. voor Jan Strik. De H. Mis van 
kwart voor 8 voor de Parochie; z.a. gel. 
H: • Mis voor Cornelis v. Rumund; H. 
Hart-altaar gel. H. Mis voor Anna Maria 
Layendecker-Beening v.w. de supporters 
van O.D.C.; H. Mis van 9 uur voor Hu
bert Willems-Driessen en echtgenote; z.a. 
gel. H. Mis voor Anna Maria Layen
decker-Beening v.w. de buurt; om half 
11 Hoogmis gez. H. Mis voor de leven
de en over!. leden van de Stille Omgang. 
Vandaag zal in a_lle H. Missen de Zeer 
Eerw. Pater J. v. Amelsvoort een af
scheidspredicatie houden en de eerste 
schaalcollecte zal zijn voor ziin Missie. 
De tweede schaalcollecte zal zijn voor 
de bijzondere noden van het Neder!. 
Episcopaat, welke beide collectes ten 
zeerste worden aanbevolen. 
Hedenavond om 7 uur Lo·f met lijdens
meditatie. Wij sporen de parochianen 
aan om naar het Lof en de lijdensme
ditatie te komen in deze H. Vastentijd. 
Na de Hoogmis Mariagarde om kwart 
voor 12 in de kapel op Duinendaal. 
Vrijdag Ll. is de Noveen tot voorberei
ding van de Plechtige H. Communie be
goirnen en a.s. Donderdag begint het 
Triduum tot voorbereiding van de plecl1-
tige H. Communie. 
A.s. Maandag kwart voor 8 KA. in het 
K.JV.-huis. 
Dinsdag: feestdag van Maria Bood
schap. Des avonds om 7 uur Lof met 
rozenhoedje ter ere van Onze • Lieve 
Lieve Vrouw. 
Woensdagavond om 7 uur Lof ter ere 
van St. Jozef en gebed tot St. Jozef v.w. 
de maand Maart. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Vrijdagavond om 7 uur Kruisweg, waar
na· kort Lof. Na het Lof verering van de 
relikwie van het H. Kruis v. w. de H. 
Vastentijd, \faarna om 8 uur vergadering 
van de H. Familie. 
Zaterdag gelegenheid om te biechten 
van half 3 tot 4 uur en van 6 uur tot 
half 8. 
Zondag a.s. Passie-Zondag zullen de 
kinderen hun plechtige H. Communie 
doen onder de H. Mis van kwart voor 8. 
Onder deze H. Mis, alsmede onder het 
Lof 's middags worden de stoelen in het 
priesterkoor en vlak achter het priester
koor gereserveerd voor de communi
canten. 
MAANDAG: kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Wilhelmus van Dongen; z.a. 
gel. mndst. voor Petronella v. d. Boo
gaard-Smulders; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Hendrina v. d. Loo-v. Oor
schot; om half 8 gef. gel. jrgt. voor Ma
ria Adriana Eykemans; z. a. gel. H. Mis 
voor Godefridus van Oorschot; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Petrus van En
geland; om half 9 1tef. gez. jrgt. voor 
Wilhelmina van Gerwen; z.a. gel. H. Mis 
voor Clasina Habraken. 
DINSDAG: Feestdag van Maria Bood
schap, kwart voor 7 gez. mndst. voor 
Hendrica van Laarhoven; z.a. gel. H. 
Mis voor v. d. Heuvel v.w. de kinderen; 
half 8 gel. H. Mis voor de Parochie; z.a. 
gel. H. Mis voor Maria v. Loerakker-v. 
Geel; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
overleden ouders Peters-Maas; half 9 
gez. irgt. voor Michael v. d. Meijden; 
z.a. gel. jrgt. voor Clasina Peijnenburg 
te Liempde overleden; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Alphons v. Vlerken. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje v. w. de feestdag van Maria's 
Boodschap. 
WOENSDAG: kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Johannes Josephus Hermans; half 
8 gef. gel. jrgt. voor Maria Adriana 
Eykemans; z. a. gel. H. Mis voor de 
overleden familie Hendricus v. Boxtel-v. 
Kuyk; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Arnoldus v. Kol v.w. R.K. Middenstands
bond; half 9 gez. mndst. voor Adriana 
v. Gestel. Hedenavond om 7 uur Lof 
met roz�nhoedjè en gebed tot St. Jozef 
v. w. de maand Maart. 
DONDERDAG: kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Adrianus Leermakers; z.a. gel. 
H. Mis voor Arnoldus v. Kol v.w. de 
Hondenvereniging "Wacht in het veld"; 
half 8 gel_- H. Mis voor Cornelis Poirters 
en Maria van Dijk; z.a. gel. H. Mis voor 
Cornelis Voermans; half 9 gef. gez. jrgt. 

Zijn werk de drukte en de propaganda 
en de grote leuze der wereld niet van 
node. Hij werkt dikwijls in stilte, tot op
eens de wereld vol verbazing ziet, welke 
schoonheid Zijn handen hebben gemaakt. 
Zoals wij ons ook telkenjaren weer ver
bazen hoe uit de harde, zwarte winter
grond ineens de_pracht van witte sneeuw
klokjes en van paarse gele en witte 
crocussen in speelse kleurenmengeling 
opschiet. 
Zo bloeit ook het witte wonder van de 
Boodschap van Maria op uit de dof
paarse achtergrond van de Vastentijd. 
Dit feest eist onze volle dankbare aan
dacht, het dwingt ons tot enthousiaste 
vreugde, doch vóór alles vraagt het om 
die bewonderende stilte, waarin het won
der het best tot zijn recht komt. 
Geven wij dan op die dag onze inge
togen aandacht en blijde stilte aan het 
majestueuze wonder in Maria gewrocht 
en aan al de wonderen, die God door. 
Zijn genade nog dagelijks aan de men
sen verricht. Want door Zijn .. genade 
benadert God nog iedere dag de mensen 
en legt iets van zichzelf in die zielen, 
die evenals Maria hun bereidheid neer
leggen in de woorden: ,,Zie de dienst
maagd des Heren, Mij geschiede naar 
Uw woord". 

voor Engelina Leermakers-v. cl. Velde; 
z.a. gel, jrgt. voor Andries v. d. Pasch; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Anna 
Maria Layendecker-Beening v. w. de Br. 
van het H. Bloed; H, Bloed kapel gel. H. 
Mis voor Alphonsus en Jacques v. Vler
ken. Hedenavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
VRIJDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Cornelis Leermakers; z.a. gel. H. 
Mis voor Bernard Verheijden v.w. de 
R.K. Middenstandsbond, Boxtel; half 8 
gel. jrgt. voor Cornelis v. d. Langen berg; 
z.a. gel, H. Mis voor Cornelis v. Ru
mund v. w. de Proc. Hackendover; half 9 
gef. gez. jrgt. voor Leonardus Leer
makers; z. a. gel, jrgt. voor Francisca v. 
d. Pasch; H. Hartaltaar gel, J:!. Mis voor 
Maria Vogels-v. Kasteren, v.w. Br. 0. 
L. Vr. van Den Bosch. Hedenavond om 
7 uur Kruisweg waarna kort Lof en ver
ering van de relikwie van het H. Kruis. 
Hedenavond om 8 uur vergadering voor 
de H. Familie. 
ZATERDAG: kwart voor 7 géf. gez. jrgt. 
voor Martinus Leermakers; half 8 gel. 
jrgt. voor Maria v. d. Langenberg-Ver
heijen; z.a. gel. H. Mis voor Cornelis 
van Rumund v.w. de Br. van het H. 
Bloed; half 9 gef. gez. jrgt._ voor Fran
ciscus Leermakers; z.a. gel. H. Mis voor 
Theodorus v. Dam v.w. de Broeder
schap van 0. L. Vr. van Den Bosch. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk wen
sen te ontvangen: Albertus Antonius 
Diepstraten geb. te Chaam en won. in 
deze parochie en Elisabeth Johanna Ma
ria Kerkenaar, geb. te Bussum (St. Vi
tus) en won. in deze parochie; Walthe
rus Johannes Joachim Jansen geb. te 
Geertruidenberg en won. te Esch en 
Maria Johanna Henrica Therèse van Et-· 
teQ, geb. te Oirschot en won. in deze 
parochie, waarvan heden de 1 e afkondi-· 
ging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet is 
gedispenseerd ten spoedigs_te aan de 
Pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
4e Zondag van de Vasten. 
Zondag Laetare, 23· Maart 1952. 

Vandaag gaat de eerste schaal "de stui
versschaal" voor de kerk; de tweede 
gaat voor de beide seminaries van ons 
Bisdom, welke collecte ten zeerste in d

Jt
· 

milddadigheid der gelovigen wordt aan- • 
bevolen. Vanavond zal de vierde PAS
SIE-OEFENING wo1·den gehouden. Om 
kwart voor zeven wordt het rozenhoedje 
gebeden. Om zeven uur begint de Pas
sre-oefening. De parochianen worden 
verz.ocht de parochiebundel mee te 
brengen. 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 
,,Burcht". 
Maandag is het de feestdag van de H. 
Aartsengel Gabriël. 
Dinsdag is het de feestdag van Maria 
Boodschap. 
Woensdag - des avonds is het om half 
acht Lof ter ere van de H. Jozef ..  
Vrijdag - des avonds om half acht H. 

"Familie voor Meisjes in de kapel der 
Eerw. Zusters Ursulinen. Om acht uur 
is het H. Familie voor Mannen in de 
Burcht. 
A.s. Zondag is het de dag van de plecl1-
tige Vernieuwing der Doopbe)often en 
plechtige H. Communie. De H. Mis van 
acht uur zal als Hoogmis worden gecele
breerd. De vierde H. Mis zal op die 
Zondag zijn om half tien in plaats van 
kwart over negen. 
Nu Z. H. de Paus weer verlof heeft ge
geven om de Paas-vigilie des avonds of 
in de nacht te vieren, zal ook wederom 
deze plechtigheid met grootse luister ge
vierd worden in_ onze parochiekerk. Zo 
spoedig mogelijk zullen de parochianen 
in de gelegenheid gesteld worden tekst
boekjes en verdere uitleg te ontvangen. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voor 
een overleden Vader; 7 uur 1. d. voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der 
parochianen; 8 uur 1. d. voor een over
leden Moeder; kwart over 9 1. d. voor 
Cornelia v. d. Sande-Couwenberg v.w. 
Broederschap van de H. Bernardus; half 
11 Hoogmis voor de levende en overle
den leden van de Stille Omgang. 
In de Wijk-kapel de Burcht: • 

kwart over 7 1. d. voor • 'n overleden 
Moeder; half 9 I. d. voor Henricus v. 
Meers bergen v. w. de Slagersvereniging; 
kwart voor 10 1. d. voor Jans Steenbak
kers-Corsten v.w. de buurt. 
MAANDAG: 7 uur gez. jrgt, voQr 
Adriana Verhoeven-Hamers; kwart voor 
8 I. d. voor Willem v. d. Langenberg 
en Adriana de dochter; zijaltaar 1. d. 
voor Gerardus Raaijmakers; half 9 1. j, 

voor Josephus -Theodorus • Hubertus 
Welzen. 
DINSDAG: 7 uur I. d. voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn der parochianen; 
kwart voor 8 I. j. voor Franciscus Boleij; 
zijjlltaar 1. j. voor Cornelis Johannes 
Bergman; half 9 pl. gez. jrgt. voor Wil
helmina Stinesen-Schermer. 
WOENSDAG: 7 uur gef. gez. jrgt. voor 
Josephus en Wilhelmina v. d. Meijden; 
kwart voor 8 I. d. voor over!. ouders 
Adelaars-Houtappel; zijaltaar gelezen 
mndst. voor Henricus v. Meersbergen
v. d. Schoot; half 9 1. mndst. voor Theo
dorus v. d. Steen; 1half 8: Wijk-kapel I. j. 
voor Andreas v. Oers en Adriana v. 
Nielen z.e. 
DONDERDAG: 7 uur I. d. Willibrord
v. Zeeland en Johanna Maria Boeren z.e. 
kwart voor 8 I. mndst. voor Wilhelmus 
van Eiindhoven; zijaltaar I. d. voor Pe
tronella van Oers; half 9 gef. 1. jrgt. voor 
Josephus en Wilhelmina v. d. Meljden; 
half 8: Wijk-kapel 1. mndst. v.ocir Johan-
na Swinkels,-Nouwens. • 
VRIJDAG: 7 uur gef. 1. jrgt. voor Anna 
de Werd-de Leijer; kwart voor 8 I. 
mndst. voor Johanna Maria v. Zeeland
Boeren; zijaltaar 1. d. voor Maria Sars
van Eindhoven; half 9 I. mndst. voor Ni
colaas v. d. Horst,Libregts i half 8: Wijk
kapel I. mndst. vodr Jans Steenbakkers-
Corsten. 
ZATERDAG: 7 uur gef. 1, jrgt. voor 
over!. fam. van Lieshàut; kwart voor 8 
1. d. v. d. over!. familie v. d. Langenberg
v. d. Loo; zijaltaar 1. d. voor Anna Maria 
Reijnen Albers te Wanroy over!,; half 
9 I. j. voor Petrus Eltink, _Wilhelmina 
Kersten z.e. Jan de zoon; half 8 Wijk
kapel, I. j. voor Anna .Cornelia v. Wiik
Thijssen 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
4e Zondag van de Vasten. 
23 Maart 1952.

Na de middag om half 4 Lof waaronder 
meditatie over het H. Lijden. 
ZONDAG: half 8 H.. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur voor Theo
dorus v. d. Velden, lid van het parochiaal 
Armbestuur. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Theodo
rus v. Houtum. 
DINSDAG: feestdag van 0. L. Vrouw 
Boodschap; half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie. 
WOENSDAG:: half 8 jrgt. voor. de 
Eerw. Zuster Philomena v. Logten. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Fran
cina v. d. J-leijderi-v. d. Aa. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis v. 
d. Velden en Adriana de hsvr. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Lamber
tus v. d. Sloot, Maria de hsvr .. 

Deze week zulle_n geschieden: 
Zondag en 'Maandag H. Mis als zeven
de voor Joannes v. Kasteren. Dinsdag 
mndst. voor Maria v. d. Langenberg. 
Woensdag mndst: voor Wilhelmina v. d. 
Aa. Donderdag H. Mis voor Cornelis 
v. Zeelst te St. Michielsgestel overleden. 
Vrijdag H. Mis voor Joa v. Oirschot te 
Middelbeers overleden. Zaterdag H. Mis 
voor TI1eodorus v. d. Velden, broeder
schap H. Hart. 

Nog zullen geschieden: 
Maandag tot en met Zaterdag H. Mis 
als zevende voor Thèodorus Riik_en. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG 23 Maart, 4e Zondag van de 
Vasten: om 7 uur H .Mis voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn van de parochie; 
om half 9 jrgt. voor Johannes Lamber
tus Willems; om 10 uur de Hoogmis 
voor de levende· en overleden leden van 
de Broederschap vao de Stille Omgang 
te Amsterdam .. 
De Open-Schaal-Collecte is vandaag 
voor het Seminarie. 
De tweede schaal is voor de Bijzondere 
Noden. 
Na de Hoogmis bijeenkomst in Orion 
voor de jongens die in 1949, 1950 en 
1951 hun plechtige H. Communie_ ge
daan hebben. 
Om half 3 "Boete-Lof in de vastentijd". 
MAANDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor een zieke. 
DINSDAG 25 Maart, de. feestdag van 
Maria Boodschap: om kwart over 7 het 
jrgt. voor Maria Maas-van den Langen
berg; om kwart voor 8 H. Mis voor Jo
hanna Renders-van de Moosdijk. 
WOENSDAG: om kwart over 7 H. Mis 
ter ere van de H. Jozef; om kwart voor 

8 het jrgt. voor )ohannes Vermulst. 
DONDERDAG: om kwart over 7 H. 
Mis voor Berta van der. Schoot-Spijker
boer (uit vriendsc;hap); om, kwart voor 

.8. H. Mis voor Johannes van Kasteren, 
in de parochie van de H. Petrus . over
leden. 
VRIJDAG; kwart· over 7 H. Mis voor 
Anna Maria van der Heyden-Verhoeven 
vanwege de kleinkinderen; kwart voor 8 
het jrgt. voor Petrus Kruyssen en Theo
dora van Strijp de hsvr. 
ZATERDAG: om kwart over 7 H. Mis 
voor de leden van de godvruchtige ver
eniging ter ere van de H. Ther-esia; om 
kwart voor 8 het jrgt. voor Petrus van 
Kerkoerle en Adriana Roozen de hsvr. 

GELEGENHEID TOT BIECHTEN: 
Dagelijks voor de HH. Missen en Zater
dagmiddag van 6 tot 7 uur. 
Katechismuslessen deze week op school: 
Klas A: les 41 en de 4 eerste vragen 

van les 42. 
Klas B: de vragen 350 en 354. 
Klas C: de vragen 328, 329, 330 en 331. 
VRIJDAG: geboden vasten- en ont
houdingsdag; de andere dagen van deze 
week zijn enkel vastendagen. 
DEZE WEEK: de jaarlijkse eieromgang 
in de buurtschap het Kinderbos. 

LIEMPDE. 
PAR. ST. JAN'.S ONTHOOFDING; 

4e Zondag van de Vasten. 
23 Maart 1952. 

ZONDAG: half 7 I. m. voor de leden 
van de Stille Omgang; 8 uur 1. m. tot 
welzijn der parochie; 10 uur z. j. voor 
Wilhelmina Theod. v. Abeelen; 3 uur 
Lof, daarna jongenscongregatie. In alle 
I-1. Missen open schaal voor het Semi
narie. 
MAANDAG: 7 mfr z. mndst. voor Anna 
Mart. v. d. Ven; half 8 z. j. voor Maria 
v. Abeelen; 8 uur I. m. voor Marinus 
Thomassen als over!. lid van de Retrai
tepenning. 
DINSDAG: feestdag van 0. L. Vrouw 
Boodschap; half 7 I. m. tot welzijn der 
parochie; 7 uur z. m. voor de leden der 
processie van Kevelaar; 8 uur. I. 7e voor 
Maria Ger. Spikmans. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst.. voor 
I-lendr. v. Gestel; half 8 z. j. voor Ant. 
Theod. v. Abeelen; 8 uur 1. m. voor Ni
colasina Pijnenburg als over!. lid proces
sie van Kevelaar. 
DONDERDAG: 7 uur z. m. voor Corn. 
Adr. v. d. Sande te Boxtel overleden; 
half 8 z. j. voor Johanna Adr. Traa; 8 
uur I. m. voor Nicolasina Piinenburg 
als overl. lid van de Retraitepenning. 
VRIJDAG: 7 uur z. m. voor Marinus 
Thomassen als overl. Broedermeester van 
de Stille Omgang; half 8 z. i, voor 
Corn. v. d. Ven; 8 uur 1. j. voor Theod. 
v. d. Velden. 
ZATERDAG: 7 uur z. m. voor Nicola
sina Pijnenburg als over!. weldoenster 
van Kerk en Liefdegest.; half 8 z. j. voor 
Marinus Ha braken; 8 uur I. j. voor Jo
hanna Maria Theod. v. d. Velden. 
ZONDAG: half 7 I. j. voor Johanna v. 
d. Velden; 8 uur I. m. tot welzijn der 
parochie; onder de H. Mis de plechtige 
1 e H. Communie der kinderen, welke 
feestelijkheid za·l worden ingeluid Zater
dag nam. om 5 uur; 10 uur z. j. voor 
Catharina Marinus Habraken. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
J\1aandag 7 uur I. m. voor Johanna Ma
ria. Theod. v. d. Meijden. Dinsdag 7 uur 
1. m. voor Hendr. v. Gestel als lid: H. 
Willibrord, Woensdag 7 uur 1. m. voor 
Maria Ger. Spikmans als over!. lid: H. 
Bloed. Donderdag 7 uur I. m. voor Ma
rinus Thomassen als overl. lid proc. Ber
gen op Zoom naar-Sittard. Vrijdag 7 uur 
I. m. voor Nicolasina Pijnenburg als 
over!. lid: H. Bernadette. Zaterdag 7 uur 
1. m. voor Jan Maas. Zondag 7 uur I. m. 
voor A�nolda Frans Kreyveld v.w. de 
familie. 
Woensdagavond om 7 ,mr Lof kr ere 
va_n St. Joseph. 
Gedoopt: Maria Gemma J·knrica doch
ter van Henr. Kraayvanger-v. Eyndho · 
ven; Ger. Jos. Corn. zoon van Corn. v. 
d. Velden-de Crom; Joh. Mart. Jos. zoon 
van Ant. v. d. Ven-Kelders. 

PAR. H. WILIBRORDUS, ESCH. 
Vierde Zondag van de Vasten. 
23 Maart 1952. 

Va11daag is 't Zondag "Laetare". H.H. 
Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoog-

Avonturen van BIM 

DE KROKODIL TE SLIM AF! 

Op zekere dag ontmoeten Bim en Bam 
de eend. Maar wat is dat nu? De eend· 
schreit grote tranen, omdat ze niet in 
het meer durft, waar de krokodil op de·, 
loer Jigt om haar kindertjes op te eten. 
"We zullen ie wel helpen", beloven Bim 

P. 1. B. Bo, 6 Co-h 

en Bam. De gewiekste Bim neemt een 
flinke stok en gaat dan naar het meer, 
waar hij de krokodil roept. Als Bim de 
krokodil eens flink de les leest, omdat 
deze de kleine eendjes wil opeten, 
wordt het monster vreselijk kwaad en 
spert zijn grote bek open om Bim op te 
slokken. Maar Bim is de krokodil te slim 

mis voor de Parochie. -Onder de H:tMis 
van half 9 Lijdensmeditatie. Tweede 
schaalcollecte, }"elk�- zeer in de mildda
digheid. der 1gelovigèn wordt aanbevolen, 

• VQ0r 't Seminarie i dërcle voor llijz. _No
den Episcópaat. Na de iriid3ag om· 3" uur 
Lof met Rozenhoedje; 'na het Lof een 
lied.:'. ;:. : •• ,' • _.. ·_, :· 
Dinsdag moeten de kinderen van het 2de 
·en 3è leerjaar komen ·tb,iechten. Woens
dag onder de H: Mis' van 7 uur zullen 
ze gezamenlijk hun Paascommunie 
houden; 
Woensdagavond om 7 uur Lof ·ter ere 
van de H. Joseph. • • 

Vrijdagavond om _half 8 Oefening van 
• de H. Kruisweg. Zondag a.s. zullen de 

kinderen hun pleéhtige Communie • en 
Hernieuwing van Doopbeloften doen. 
Voor en ria de pl. Gez .. H. Mis van 7 
uur zal er Communie uitgereikt worden 
voor de Gelóvigen; onder de H. Mis 
alleen voor de �ommunicanten .. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mus en Wimke van Schijndel; half 9 H. 
Mis voor de ·Parochie,; 10. uur gez. H. 
Mis voor de lev, en over!. leden van 
de "Stillen Omgang", .· . 
MAANDAG: 7 uur H. Mis ,voor .An
tonia Wilhelmina van Rµlo; 8 uur Jrgt. 
voor Albertus van Rulo. . 
DINSDAG: 7 uur jrgt .. voor Adrianus 
van R.ulo; 8 uur mndst. voor Martinus 
van de Pas. . . :. • 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis -voor-Ma
ria Spikmans-Hendriks te Liempc!,e over!. 
8 uur H .. Mis voor. cle Gelovige Zielen. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt, voor Wil
helmus en Wimke van Schijndel; 8 uür 
jrgt . .voor _.Wilhelmus V�rl\oeven. . 
VRIJDAG: 7 uur -jrgt. voor Adriana 
Verhoeven-Verschuren; 8 uur irgt .. voor 

• Dymphna v. Groesen-Blii!evens. .. 
ZATERDAG: 7 uur mndst. .voor de 
Eerw. Moeder Cortilia; 8 .;uur mndst. 
voor Maria Spooren, • . , /: 
Elders: H. Mis voor Gerardus. Josephus 
van Oers.- • 

St. CHARLES, HÀL; BOXTE(. 
Zondag 23 Maart. :· Zondag Laetare. 
Deze middag om 3 uur Lofmet Rozl:'n
hoedje. 
Dinsdag: Feestdag. van Maria-Boodschap. 
Om 7 uur gezongen H. Mis::''s avonds 
om 8 uur Lof. 
Woensdag: om-.8 uur Lof ter ere van de 
H. Joseph. 
Donderdaç, en Vrijdag otn 8 uur-Lof. 
Zaterdag om 8 uur Lof tot sluiting van 
de St. Jozefmaand. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor de 
overleden leden der. familie Janssens
Otterbeek; om 10 uur tot bijzoridere in
tentie. 
MAANDAG: om 7 uur voor Cornelia 
van der Sande-Couwenberg. 
DINSDAG: om 7 uur tot bijzondere in
tentie. 
WOENSDAG: om half 8 voor Doctor 
Theodorus Strengers: , 

Burgerlijkè Stand -- "' 
der Gemeente 'Boxtel : 

van 11 tot en met 17- Maart 1952.

GEBOREN: Johanna M. A. dochter van 
P. W. van de Sande en A. A. .va:n Hooff 
Breukelsestraat 115 --,- Adrianus M. J. 
zoon van J. W. A. van Handel en W. 
van Lankveld, Brugstraat 14 -· Johanna 
A. D. dochter van M. L. van Leent en 
J. P. M. Potters, Dufourstraat 10 - Ma
rinus H. Fr. J. zoon van Fr. A. v. d. 
Oetelaar en M. van Grinsven, Breukelse
straat 119 - Jurrien zoon v;;i_n H. v. 
Goor en J. Tulp, Ridder van Cuijkstraat 
24 - Gerarda J. M. dochter van G. v. 
Breugel en G. P. Hazenberg, Molen
straat 94 - Helena J. dochter van A. 
V. Stippent en M. Netten, H_ertogenstr. 
29 - Mechelina P. W. dochter van E. v. 
d. Velden en G. w: Bekkers, Parallel-
Weg-Nrd. 25. 
ONDERTROUWD: Arnoldus w: van 
de Laar en Antonia C. Kuenèn. 
GEHUWD: Martinus- A. Bosbo0m en 
Wilhelmina M. Poirtèrs. 
OVERLEDEN: Johannes van Kasteten, 
oud 77 iaren, Schiindelsediik 2 - Cor
nelia Rekkers, oud· 64 jaren, Wed: van 
L. D. J. Goossens, Breukelsestraat 61 -
Bern. Verheyden, oud 52 jaren, Station
straat 91 - Adrianus J. van Alphen, oud 
62 jaren, Bosscheweg 20. 

en BAM 

. 

--
-

af en steekt de stok • tussen de grote 
kaken van -het dier, 'zodat ·dit zijn muil 
niet meer dicht kan krijgen. ,,Ziezo, 
mevrouw eend, U· kunt weer rustig'•gaan 
zwemmen met Uw kleintjes; ·die· veel
vraat van· een krokodil kan· jullie· :geen 
kwaad meer doen." En zo gezeRdi zo 
gedaan! 

.. . . . . ~ ..• 

2/6 Co ,; hl 
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KATHOLIEK WEEK8LAD VOOR BOX'TEL EN OMGEVING 

Oproep van

ZIJN HOOP OP BEGRIP EN 
BEREIDHEID. 

Ongeveer een maand geleden heeft onze 
H. Vader de Paus een toespraak gehou
den tot alle gelovigen van de stad Rome, 
een toespraak die grote aandacht getrok
ken heeft door zijn inhoud. Deze rede 
heeft namelijk de nadruk gelegd op de 
gevaarlijke situatie waarin de wereld op 
het ogenblik leeft, op de voornaamste 
�en van deze toestand en op de 
e:ni2e � om de toestand werkelijk te 
verbeteren. 
Wij zullen in • enkele artikelen deze toe
spraak weergeyen en bespreken voor 
onze lezers; omdat deze rede, gericht tot 
de bewoners van de stad Rome, evenzeer 
geldt voor alle volken, ook voor ons, 
Nederlanders. 
Aan • het begin van Zijn rede zegt de
Paus zeer ongerust te zijn om twee rede
nen: het voortduren van de gevaarlijke 
situaties in de wereld en de lusteloosheid 
die onder de mensen heerst om de enige 
weg te gaan die ons uit de algehele cri-
sis kan wegvoeren. 
De twee dingen die de Paus hier noemt:
de gevaarlijke situaties en de lusteloos
heid, staan tegenover elkaar als gevolg 
en oorzaak, die lusteloosheid is namelijk 
de diepste oorzaak dat de situaties niet 
verbeteren. 
Welke situaties de H . .Vader bedoelt is
duidelijk: het is de voortdurende alarm
toestand in heel de wereld voor een drei
gend nieuw conflict tussen de volken, 
en dit met heel de droeve nasleep van 
moeilijk te regeren volken, moeilijk her
stel van de door de oorlog getroffen 
landen, moeilijke opklaring van de ge
prikkeldheid tussen de standen en klas
sen, moeilijke verlich_ting van de zorgen 
op allerlei gebied in het dagelijks leven 
van allen. 
De Paus laat zijn wekroep horen, zegt
Hij, in het vertrouwen dat Hij bij ons 
begrip en bereidheid tot handelen zal 
vinden. Hij zegt, niet langer doof te 
kunnen blijven en niet werkeloos te kun
nen blijven toezien op een wereld die 
zonder te weten in een richting blijft 
,gaan welke zielf'n Pn lirh<1m""n. goeden 
en slechten, beschaving en volkeren naar 
de afgrond voert; en dat Hij alles wil 
proberen en alles in het werk wil stellen 
om de mensheid zo'n onmenselijke ramp 
te besparen. 
Met voorbeelden haalt de H. Vader aan
hoe vroeger iri de geschiedenis rampen 
zijn afgewend doordat van de mensen 
11:eëist werd zich weer te keren tot het 
bovennatuurlijke en tot een godsdiensti
ge heropleving. De gevaren welke het 
hele mensdom thans bedreigen, zegt Hij 
zijn omvangrijker en ernstiger dan pest 
en natuurrampen, ook al heeft de voort
durende dreiging ervan de volken haast 
ongevoelig en onverschillig hiertegen
over gemaakt. 
Iedereen zal moeten erkennen dat dit
laatst�. ook voor ons Nederlandse volk 

Paus Pius XII 
ping en lusteloosheid, waardoor wij er 
bijna geen oog meer voor hebben dat de 
zaak verkeerd loopt en we alleen nog 
maar letten op onze zorgen en moeiten 
van iedere dag, en niet meer bewust zijn 
dat het hele leven vervlakt en de vaste 
beginselen van rechtvaardigheid in de 
samenleving en van de zedelijkheid in 
huwelijk, gezin en samenlevinl!: uit de 
overtuiging verdwijnen, wat alles nog 
erger zal worden als een nieuwe oorlog 
de hele wereld weer in vuur en vlam 
zou zetten. 
'.Z;ijn oproep richt de Paus daarom tot' 
alle gelovigen en tot álle mensen van 
goede wil om de lusteloosheid af te leg
gen en met beslistheid nog e_ens te on
derzoeken wat ieder persoonlijk kan 
doen en moet doen, welke zijn bijdrage 
- zijn persoonlijke taak - aan het ver
lossingswerk van God zal zijn, om een 
wereld te hulp te komen welke op het 
ogenblik haar ondergang tegemoet gaat. 
De Paus richt zich tot alle gelovigen en 
alle goedwillenden omdat Hij overtuigd 
is dat het de goeden niet onverschillig in 
hun gewone doen kan laten en hen niet 
alleen maar kan doen toekijken bij het 
zien van het voortduren van een alge
mene toestand die ieder ogenblik, zegt 
de Paus, tot een explqsie kan komen. 
Als men bedenkt dat de Paus wellicht de
best ingelichte persoon is van de hele 
wereld, doordat bij Hem de meeste rege
ringen zijn vertegenwoordi!!d, en Hij 
zijn inlichtingen ontvangt uit alle delen 
der wereld zonder uitzondering, dan 
moet het ons wel duidelijk zijn hoe dicht 
we staan bij een mogelijke explosie. 

gemeentegronden (gelegen op Nergena, 
Lierenbout, Schijndelsediik en Veld
drielskamp) aldus te regelen. 
Nadat door de Raad welwillend beschikt 
was over enkele voorstellen betreffende 
formele wijzigingen in de Arbeidsover
eenkomstenverordening en de gemeente
lijke bouwcredietregeling, werden een 
serie belangrijke begrotin�wijzigingen 
aan de Raad ter goedkeuring voorgelegd. 
Zo werd besloten de St. Angelaschool in 
staat te stellen verkeersonderwijs te 
geven, zoals dat door de Bond van Vei
lig Verkeer wordt geadviseerd en waar
van de genoemde school in Boxtel nu de 
primeur heeft. 
Een volgende voorgestelde begrotings
wijziging behelsde de toevoeging van een 
derde meteropnemer-i.ncasseerder als
mede een schrijver aan de formatierege
_liog van het personeel in vaste dien.st der 

� gemeente Boxtel. In de volgende verga
dering z_al, op verzoek van het lid v. d. 
Weyst, echter een gespecificeerde toe
lichting op de uitbreiding van werkzaam
heden in de gemeentebedriiven ge<>,.ven 
worden, waarna de Raad zich een defini
tief oordeel zal vormen over de al of 
nie_t absolute noodzakelijkheid van de 
voorgestelde aanstellingen. 
De uitvoering van het rioleringsplan 
,Molenwijk had een dusdanige, onver
wachte stagnatie ondergaan, dat het 
daarvoor uitgetrokken bedrag onvol
doende bleek. Goedgekeurd werd het 
voorstel om in het ontstane tekort te 
voorzien en in de beeroting een desbe
treffende wijziging aan te brengen. 
Vervolgens hechtte de Raad goedkeuring 
aan het voorstel om de gemeente-secre
tarie met enig kantoor-meubilair te ver
rijken. Ook _werd gunstig beschikt over 
het voorstel om over te gaan tot revisie 
en reparatie van oud schoolmeubilair 
teneinde zodoende d� ho�e jaarlijks� 
kosten voor onderwijsvoorzieningen be
langrijk te drukken. 
Ten behoeve van het Openbaar Slacht� 
huis werd een begrotingswijziging aan
vaard, welke inhoudt, dat bij het slacht
huis. in verband met d_e zeer grote be
drijfsdrukte, een veestalling zal worden 
gebouwd, terwiil eveneens zorg zal wor
den besteed aan de bestrating en de af
rastering rondom het slachthuis. 
Aan het bestuur van de Boxtelse H. 
�loedstichting werd vervolgens een sub
sidie toegekend van f 1()00�- voor de 
dit jaar te organiseren H. Bloedfeesten. 
Aangezien de gemeentenaren zich voor 
de verwezenlijking van de groots opge
zette plannen, die jaarlijks partieel wor
den uitgevoerd, reeds aanzienlijke offers 
getroost hebben (die n _aast de inzet van 
persoonlijke krachten ook nog de invês
tering van ongeveer f 50.000,- beslaan) 
meende de voorzitter het redelijk te mo
gen vind_e_n, dat door de Gemeenteraad 
een bedrag van f 1000,- voor hetzelfde 
doel werd gevoteerd. 

• zeer waar is: men wordt gewoon aan de
dreiging van een nieuwe oorlog en men 
wordt gewoon aan de algemene verslap-

Tenslotte w,erd aan de Raad nog goed
keuring gevraagd voor inwilliging van 
een verzoek van de Boxtelse tennisclub, 
die de tennisbanen van 2 op 3 wil bren
gen. De aanleg van de 3e tennisbaan zal 
door de leden van de betreffende· club 
zelf geschieden, maar voor het verplaat
sen en het uitbreiden van de afraste.ring T. • werd de hulp van de gemeente ingeroe.

De Paus noemt in Zijn rede ook de oor
zaken van de mogelijk spoedige en on
verwachte explosie, namelijk de aods
dienstige onverschill�heid waardoor de 
hogere beginselen niet meer worden toe
gepast op het leven zowel bij de afzon
derlijke personen als bij de bestuurders, 
regeerders en onderhandelaars der rege
ringen; het laae zedelijke peil van het 
openbare en private leven waardoor 
namelijk de deugden als rechtvaardig
heid, naastenliefde, eer en trouw niet 
meer geteld worden; de stelselmat� 
verglffu?J.IU? van eenvoudige zielen name
lijk door boeken, tijdschriften, reclame
materialen, films, mode en ]<'.ermakelijk
heden, welk vergif wordt toegediend, 
aldus de H. Vader, nadat hun begrip 
voor ware vrijheid is verdoofd namelijk 
door de valse leerstelling als zou men 
vrij zijn zodra men maar alle geboden 
en verboden, alle remmen tot het gewe
ten toe, negeert, vergetend dat de ware 
vrijheid in het persoonlijk leven pas ont
staat door en na de beheersing van zich
zelf, en dat de ware vrijheid in de 
samenleving pas intreedt door en na de 
royale eerbiediging van ieders rechten. 
Nadat de H. Vader aldus gewezen heeft 
op de grote ernst van de toestand en op 
de diepste oorzaken ervan, welke gele
gen zijn in de algemene slapte en luste
loosheid, geeft Hij de weg aan tot red
ding,' de enige weg die ons uit de alge
mene crisistoestand kan wegleiden. 
Daarover een volgende keer. 

================================== pen. Bij de behandeling van dit voorstel
Gemeenteraadsvergadering 

Nieuwe regeling voor ,welstandstoezicht 
Subsidie voor H. Bloedfeesten 1952 
Vorige week Vrijdag· kwam de Raad der 
gemeente Boxtel - met uitzondering van 
de leden Ch. v. Susante en W. de Visser, 
die bericht van verhindering gezonden 
hadden - in openba,re vergadering bij
een. Op deze vergadering werd na af
handeling van de huishoudelijke agenda- .. 
punten allereerst voorzien in een vaca
ture, die ontstaan was in de commissie 
tot wering van schoolverzuim. In de 
plaats van het aftredende lid, de heer .J. 
Havermans, werd gekozen de heer J. van 
Heesch, hoofdonderwijzer van de St. 
Paulusschool. Daarna werd de plaatse
lijke vleeskeuri11Rsverordenin11: gewijzigd 
in dier voege, dat deze. nu is aangepast 
aan de wet op economische delicten. 
Het voorstel tot het aangaan van een 
nieuwe llemeenschappelijke regeling voor 
Welstandstoezicht stuitte aanvankelijk 
op velerlei bezwaren van de zijde der 
raadsleden. Doch nadat de Voorzitter in 
een duidelijk b�tOOll de noodzaak, de 
functie en de structuur van de nieuwe 
rel!:eling omschreven had, ginll het 
vc;>orstel zonder hoofdelijke stemming 
Q_nder de hamer door. 
Het is de bedoeling dat deze regeling in 
de plaats komt van de regèlinir, waaruit de 
llCmeente in December 1950 uittrad op 
grond van bezwaren, die in het nieuwe 
orgaan - aldus de Voorzitter - op af
doende wijze zijn onder.vangen. Het be
s.tuur van "Welstandstoezicht" wordt ge
vormd door de burgemeesters van de 

• aangesloten gem.centen, onder wier toe
zicht een ambtelijk toporgaan werkzaam 
zal zijn om aangaande het aesthetische 
(uiterlijke) aanzien van woningen en 
andere gebouwen te adyiseren en aan de 
architectenplanl)en de sanctie te verle
nen. welke door het Rijk nu eenmaal 
aeëist wordt. De Voorzitter mee,0.de de 

. 

nieuwe regeling vooral boven de oude 
regeling te kunnen prefereren, omdat in 
het nieuwe orgaan de zelfstandigheid der 
gemeenten (in dit dikwijls zeer precaire 
opzicht) uitstekend gewaarborgd is. Dit 
zal uiteraard niet nalaten de nieuwe 
regeling, zowel van financiële als van 
aesthetische zijde bezien, l.(un�tig te be
ïnvloeden. Daarop vertrouwende, lling 
de Raad accoord met het voorstel om 
voorlopig voor de duur van 5 jaar tot 
de nieuwe gemeenschappelijke regeling 
toe te treden. 
Hierna werd het voorstel tot het aangaan 
van enige nieuwe pachtovereenkomsten 
betreffende bouw- en weiland van de ge
meente aan de orde gesteld. Aangezien 
B. en W. besloten hadden de percelen
van jaar tot jaar te verpachten om ze 
aldus als compensatie-object beschikbaar 
te houden, maar de commissie gemeente
eigendommen daarentegen de (verhoog
de) pachtprijzen gebaseerd had op. een 
verpachtin2 van 6 jaren, verzocht het lid 
Kurstjens de Voorzitter na te gaan of 
dit misverstand de prijsvaststelling wel
licht zodanig beïnvloed had, dat een 
herziening nodi11: zou zijn. De raadsleden 
vonden de pachtprijzen echter wel rede
lijk, ciok al zou een verpachting van jaar 
tot jaar worden ingevoerd. Dit laatste 
was op zich, volgens sommigen, echter 
wel enigszins bezwaarlijk voor de be
treffende pachters, hetgeen ook de Voor
zitter bii nader inzien niet wilde ont
kennen. Daarom voelde hij wel wat voor 
het voorstel van het lid Baayeps om aan 
de verpachting v_qor een jaar een opzeg
gingstermijn van een �_elfde duur te ver
binden, opdat betrokkenen bij een even
tuele (noodgedwongen) opzegl:(ing niet al 
te zeer gedupeerd zouden worden. Aan
gezien ook de overig� raadsleden zich 
voor een oplossing in die geest uitspra
ken, werd besloten de verpachting van 

deed het lid G. v. d. Meyd�n nog hetvoorstel aan de hand om deze uitbreiding zodanig te reg.eJen, dat de tennisbanen 's winters als ijsbaan gebruiktzullen kunnen worden. De mogelijkheid
bieryan zal onderzocht worden.
Hierna kwam de rondvraag aan de orde:
Hiervan werd door verschillende raads
leden gebruik i;:emaakt om bepaalde stra
ten, wegen, paden of plantsoenen in de 
zorg van B. en W. aan te bevelen. 

Plaatselijk Nieuws
POPPENTENTOONSTELLING
,,DOLLY TOWN". 
Tot en met Zondaa in Boxtel.
De poppententoonstelling van de Bond
Zonder Naam, die inmiddels geopend is, 
Qlijft tot en met Zondag 30 Maart a.s. 
voor eenieder toegankelijk. De uren van 
openstelling zijn als volgt bepaald: 
Vrijdag en Zaterdag 's morgens van 10-
12 uur, 's middags van 2 uur tot half 6 
en 's avonds van 7 tot 10 uur. A.s. Zon
dag is de tentoonstelling van 11 tot 1 
uur en van 2 tot 11 uur toegankelijk. 
Entree gratis. De Bond Zonder Naam, 
die in. onze plaats veel leden telt, rekent 
erop, dat de ingezetenen van Boxtel in 
groten getale naar Hotel Riche zullen 
komen om de poppententoonstelling te 
bezoeken!. 
DE HEER VAN EL TEN
ZILVEREN JUBILARIS. 
Op Dinsdag 1 April a.s. zal de Heer
H. van Elten, chef van de afdeling sociale
zaken ter gemeente-sècretarie, zijn 25-
jarig jubileum vieren als ambtenaar in 
vaste dienst der gemeente Boxtel.
Om half elf in de morgen �al hij met
zijn echtgenote ten �emeentehuize door 
gemeentebestuur en personeel worden 
gehuldigd, waarna \ian half 12 tot half 1 
eveneens ten gemeentehuize i;:elegenheid 
zal bestaan de jubilaris te feliciteren. 
Het zal de sympathieke jubilaris op deze
dag zeker niet aan belangstelling ónt
breken.

HOGE TOLI 
De tol, die enkele leden van het Neder
landse inbrekersgilde geheven hebben 
bij "De Oude Tol", nabij de Halse Bar
,rier, is wel zeer hoog. Werden er enkele 
weken geleden alle gèreedschappen ont
vreemd van de arbeiders, die er aan een 
totale verbouwing bezig zijn, vorige 
week werd in de nacht van Donderdag 
op Vrijdag een aanzienlijke partij lood 
en koper gekaapt. De dieven hadden 
zich daartoe toegang verschaft tot de 
garage, waar de buit voor het grijpen 
lag. Zij deden echter �een half werk, 
getuige het feit dat zelfs de leidingen 
in de muren het moesten ont11:elden. Of 
de inbrekers hiervoor tezijnertijd ook 
tol zullen moeten hetalen is nog een 
open vraag, immers: van de heren geen 
spoor! 
CONTACT AVOND VOOR 
WERKZOEKENDE JEUGD. 
De "dienst" voor de werkzoekende 
jeugd, die de K.A.J., afd. Boxtel, dezer 
dagen in het !_even heeft geroepen, heeft 
een eerste contact-avond voor de Box
telse werkloze jeugd gearrangeerd, en 
wel op Woensdag 2 April in De Ark, 
's avonds om 7 uur. Deze eerste bijeen
komst-ter-kennismaking zal een uiterst 
intiem karakter hebben en slechts van 
zeer korte duur zijn, zodat het voor nie
mand een bezwaar kan zijn om op deze 
contact-avond tegenwoordig te zijn. 
De KA.}. zal de betrokkenen voor zover 
zij in het bezit is van hun adressen, nog 
per. circulaire uitnodigen, doch mocht 
iemand 001 een of andere reden geen 
uitnodiging ontvan�.en, dan wordt men 
verzocht a,s. Woensdag toch aanwezig 
te zijn bi,i deze· eerste samenkomst. 
R.K. UITLEENBIBLIOTHEEK. 
Op de catalogus van het vorige jaar is 
een aanvullingscatalogus verschenen, die 
ook de boeken voor ontwikkeling en 
studie bevat. ·Prijs f 0,25. 
De vorige week gepubliceerde lijst van 
nieuwe boeken bevatte uitsluitend jeugd
boeken. 
GESLAAGD. 
Bij de te Utrecht gehouden examens der 
Ensaid slaagden voor co1,1peuse de dames: 
Annie Boons, Truus Scheepers en Annie 
van Eindhoven. 
Het diploma Modevak- en Handwerk
onderw. werd behaald door de dames: 
Mia van Ingen en Marie van Kleef. 

-o-
Woensdag j.l. had in Hötel Noord-Bra- -

-bant te 's Bosch het eindexamen plaats 
van de Boerinnenleergang, welke onder 
leiding stond van de heer Schulpen, 
leraar aan de R.K. Huishoudschool Dui
riendaal, alhier. Aan vijf leden van de 
Boxtelse Boerinnenbond kon het diploma 
worden uitgereikt, n.l. Toos v. d. Sande, 
Leentje Peijnenburg, Thera Geerts, 
Mien v. Berkel en Francien van Berkel. 
MOOI SUCCES. 
Op het te Vlissingen gehouden concours 
van de Neder!. Kappersbond (25 deelne
mers!) behaalde onze plaatsgenote Mevr. 
Bullens een mooi succes door de 4e prijs 
te behalen. 

Missie Thuisfront

AAN DE "KA TIERS" VAN BOXTEL. 
Gezien het grote succes, dat de Boxtelse 
Missie-Naaikring heeft gehad met de 
organisatie van de z.g. Rik- en Bridge
avonden ten bate van hun Naaikring en 
op aandringen van de enthousiaste "Kat
ters" te Boxtel, besl�?t het comi�é ook 
een z.g. ,,Katavond te organiseren, 
welke bij voldoende deelname gehouden 
zal worden op Zaterda2 5 April in het 
Verenigingsgebouw op de Burgakker. De 
we.dstrijd zal dan om 7 uur aanvangen 
en gespeeld worden volgens 'n vast 
reglement. 
Heren uKatters" neem nog heden uw 
besluit. 
Wij vertrouwen op 'n massale deelname, 
waarbij U dan in de gelegenheid wordt 
gesteld om op 'n aangename wijze, uw 
steentje te kunnen bijdragen voor het 
mooie doel. 
Tot Vrijdag 4 April kunt U zich nog op
geven aan de volgende adressen: 

, Mevr. Mertens, Rechterstraat 
Mevr. v. d. Hout, Breukelsestraat 
Mej. A. v. d. Laar, Molenstraat. 

COLLECTEN. 
Op de begrafenis van de Wed. Goossens 
werd voor de Missies der Paters As
sumptionisten f 9,35 opgehaald. 

-o-
Bij de uitvaart van Cornelia v. d. San: 
den-Couwenberg f 9,12 opg�haald door 
Cdrrie Schoenmakers voor de Missie van 
de UrsuHnen. 

-o-

De j.l. Zondag in de St. Petruskerk Re
houden schaalcollecte voor de Missie 
van de Z. E. Eater J. van Amelsvoort 
heeft de som van f 541,- opgebracht. 
Burgerlijke Stand 

der Gemeente Boxtel 

van 18 tot en met 24 Maart 1952. 
GEBOREN: E<;luard W. J. zoon van W. 
Weijers en W. J. van Schijndel, Baronie
straat 31 - Anna C. A. J. }. dochter 
van A. Kastelijn en C. J. C. Appeldoorn, 
Liempde. 
ONDERTROUWD: Waltherus J. J. 
Jansen en Maria J. H. Th. van Etten 
Wilhelmus C. Schalkx en Maria J. van 
Dooremalen. 
GEHUWD: Wilhelmus H. van Oers en 
Catharina M. van Dun. • • • 
OVERLEDEN: Wilhelmus van Kessel, 
oud 81 jaren, Boomstraat 17, Gemonde. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER. 
Maandag 31 Maart van 10-12 uur v.m. 
Donderdag 3· April van 10-12 uur v.m. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitaluitend voor apoedgevallen. 

•, 

ZONDAG ao MAART 
Dokter Margry 
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Er is in Boxtel een wonder gebeurd 
Als ze het over 
het wonder van 
Boxtel hebben, 
zijn er altijd nog 
heel wat Boxte
laren, • die de 
klok hebben ho
ren luiden zon
der te weten 
waar de klepel 
hangt. Ze herin
neren zich iets 
over een priester, 
die een kelk om

ver stiet, doeken die rood gekleurd wer
den en een molenaar "die door het gat 
zag", en daarmee houdt alles op. Het 
heeft dus met het oog op de aanstaande 
H. Bloedplechtigheden zijn nut om "het
kind even uit de doeken te doen" en -
voor zover dit te achterhalen was -
precies eens te vertellen, wat er allemaal 
in die verre eeuwen gebeurd is. 
In die verre eeuwen ...... Ja, wanneer is 
het Wonder nou eigenlijk gebeurd? Alle 
geschiedschrijvers die een jaartal ver
melden, houden het met 1380. Onder 
die geschiedschrijvers hoort ook de door 
ons reeds aangehaalde Denys Mudzaert, 
'n Tilburier, die leefde van 1580-1635, 
Witheer was en in 1622 een dik boek 
uitgaf over Algemene en Nederlandse 
Kerkhistorie, waarin hij aan de hand 
van archieven en overleveringen zegt, 
dat het Wonder plaats had "omtrent het 
jaer 1380". In elk geval is het niet later 
dan 1380 gebeurd, mogelijk echter moe
ten we de datum een vijf, tien, vijftien 
jaar vroeger legaen. Hoe het zij, de 
datum verandert de zaak zelf niet en als 
we zeggen, dat het Mirakel voorviel in 
de tweede helft der veertiende eeuw, 
hebben we het altijd bij het rechte eind. 
Een vraag, die heel wat pennen en ton
gen in Boxtel in, beroering heeft gebracht 
is 'de vraag van, het WAAR'? Er zijn 
1nensen, die zegg_en: ,.in de" kerk van 

Esch", anderen: ,,op den bidakker", weer 
anderen: ,,op 't kesteel" en nog anderen 
weer iets anders: Zolang ze echter niet 
de Sint Pieter noemen als de plaats van 
het Wonder, zijn ze allen bezijden de 
waarheid. De enig juiste mening is die 
der geschiedkundigen en zodra deze de 
plaats van het wonder geven, spreken ze 
zonder uitzondering· van de kerk Vjl.ll 
Boxtel. Onze reeds eerder aangehaalde 
zegsman Mudzaert is op dat punt onver
beterlijk duidelijk: ,,In de ooUeaiale 
kercke van Sint Peter tot Boxtel". Ver
der zeggen alle historici, die erover pra
ten, dat de Doeken van het Wonder van 
den beginne af in de kerk van Boxtel 
bewaard zijn geweest. Die "kerk van 
Boxtel" was niet de kerk die we nu ken
nen. Deze dateert uit het einde der 
veertiende eeuw, maar...... deze "nieu
we" kerk ligt op de plaats van de vroe-
gere kleine parochiekerk en ...... het koor 
van die eerste parochiekerk is de huidige 
H. BLOEDKAPEL. Wie zich daarvan
wil overtuigen, grav«:., voorzien van de 
nodige permissies, de kerkvloer op en 
hij zal in het verlengde van de H. Bloed
kapel twee rijen zuilenfundamenten vin
den, die ongeveer bij de Kruislievenhee.r 
tegen de buitenkant van het dwarspand 
uitkomen. 

Het Is in die eerste parochiekerk, dat het 
Wonder moet aebeurd zijn en we heb
ben alle redenen om aan te .nemen dat 
de H. Bloedkapel, het eniaste stuk dat 
ze • ervan hebben �aten staan, toen de 
arote kerk gebouwd moest... worden, de 
plaats is waar Boxtel' de- meest histori
sche plek van zijn verleden lffllC_t ·ZD(ken. 
Genoea. voor vand�. In :r.ovel! �en 
Il�- oathullmaen "natbullinaen"-zijn . 
bieden·ze Toor 'ëÏe. komende �l �DOefl .: 
stof tot conv�rsatie • en meditatie. 
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Klinkende munt ! 

Belangrijke archeologische vondst 
in de Rechterstraat 

Tentoonstelling van het 
gevondene. 

Vorige week Vrijdag is weer een be
langrijk gedeelte van het nog braak
liggende Boxtelse geschiedenisterrein 
on�nnen. 
Zulks op even interessante als ver
rassende wijze. Wat was nl. het ge
val 1 Bij de rioleringswerkzaamheden 
in de Rechterstraat had men het ge
luk een hoogst merkwaardige "arche
ologische vondst te doen. 

VAZEN, MUNTEN EN 
PENNINGEN. 

Bij het graven van een diepe sleuf, stoot
te _men tegenover Woninginrichting F. J.
Witteveen plotseling op een oude, aar
clen vaas, die door haar uitzonderlijke 
vorm bij de arbeiders genoeg opzien 
baarde om het werk even'. stil te leggen 
en het voorwerp nader te bekijken. 
Hierbij constateerde men tot eenieders 
grote verbazing, dat de vaas gedeeltelijk 
was gevuld met oude munten en pennin
gen, die hun historie echter niet zo gauw 
van hun uiterlijk aanzien lieten aflezen 
als men gewenst had. 
Het lange, onderaardse "verblijf" was 
niet zonder gevolgen gebleven: beelde
naars en opschriften waren zonder meer 
niet "thuis'' te brengen. 
Niettemin achtte men de vondst belang
wekkend genoeg om met de grootste 
voorzichtigheid verder te zoeken, waar
bij men spoedig het genoegen smaakte 
opni-euw een antieke vaas bloot te leg
gen. Deze was echter ongevuld. Onver
droten zocht men toen verder, met ,als 
resultaat de vondst vai:i een derde vaas, 
wederom gevuld met een aantal munten 
en penningen. 
Door de ptaatselijke overheid - die in
middels gewaarschuwd was - werden 
de gevonden archeologische voorwerpen 
nog dezelfde dag opgezonden aan een 
der belangrijkste oudheidkundige . musea 
van Nederland, waar door een Staf ar
çheologen-van-naam onmiddellijk een 
diepgaande studie van de betreffende 
voorwerpen werd gemaakt. 

VAN ONSCHATBARE 
HISTORISCHE BETEKENIS. 

In Boxtel bleef men intussen over het 
een en ander zwijgen als het graf. Nóch 
aan de vondst, nóch aan het onderzoek 
werd e11ige ruchtbaarheid gegeven. Men 
wilde geen opschudding verwekken, 
voordat het onderzoek had uitgewezen, 
dat hier inderdaad gesproken mocht wor
den van een hoogst belangrijke archeo
logische vondst. 
In een voorlopi2 rapport deelden de oud
heidkundi1:(en, Prof. Lommers, Dr. Swan 
en Prof. Binnendijk uit Utrecht, mede, 
dat deze opgravi114t van een niet te 
schatten betekenis voor Boxtel (e.a.) kon 
zijn. 
Uit het rapport stippen wij aan, dat de 
eerste vaas van terra nigra vervaardigd 
was en dat deze beschouwd mocht wor
den als een voorbeeld van uitnemende 
vaktechniek. De munten die zich in deze 
vaas bevonden (23 in. getal) waren voor 
het merendeel van bronzen makelij. 

* Het is er, het eerste kievitsei! De
Lente was nog maar één prille dag oud,
toen Theo van der Stsen (Essche Baan
18) in Boxtel het eerste kievitsei vond.
Prompt bracht de vinder de gespikkelde 
vondst naar Burgemeester Di-s. M. A. M. 
van Helvoort, die het Lente-symbool in 
dank aanvaardde * Voorwaarts mars .. ·. 
Volgende week verruilen weer 36 Box
telse jongemannen het burgerpakje voor 
's lands wapenrok. Op 1 en 2 April zul
len zij wreed en wel van moeders pappot 
worden weggerukt, 36 in getal, ook al 
zgl de een of de ander moeilijk de ver
leiding kunnen weerstaan om de datum 
1 April de schuld van "niet-op-appèl" te 
geven. Anderhalf jaar lang zal men zich 
een goed infanterist, verbindingsman, 
pi.onier of wat ook moeten tonen. So 
long! * Met Pinksteren wordt in Boxtel 
de lucht weer vol muziek geblazen en 
gezongen. Omdat de Boxtelse muziek
verenigingen dan hun jaarlijkse Pinkster
muziekfeesten organiseren. Naar we 
hopen zullen de kermisgeneugten, die 
men ieder jaar aan het muziekfestijn 
pleegt te verbinden, clan een eindje uit 
de buurt van de concerterenden komen 
�e staan. Opdat de muziekliefhebber 
krijgt wat des muziekliefhebbers is en 
opdat de kermisv.ierder krijgt wat des 
kermisvierders is, dus eigenlijk omwille 
van de stijl, die in het verleden wel eens 
zoek was. * Terloops nog een opmer
king, die ons al lang op het hart ligt. 
Welnu, onze bioscopen hebben - zoals 
overal elders - de goede gewoonte om 
bij het filmbezoek een leeftijdsgrens te 
stellen, alle leeftijden, 14 jaar, 18 jaar, 
al naar gelang de aard van de rolprent 
dat eist. Dit is een bijzonder goede 
llJaatregel, waaraan niet genoeg de hand 
kan worden gehouden. Helaas verliest 
d·eze maatregel zo heel nu en dan toch 
nog wel eens een belangrijk deel van 
zijn waarde. Het komt n.l. ooit voor, 
dat de leeftijdsgrens wél is afgestemd oP 
de hoofdfilm, maar . . .... niet oo het voor-
P,rograrnma. Men zou er goed aan doen 
ook hier eens op te letten, opdat het 
koren van het kaf gescheiden blijft. *
Op de vorige week gehouden gemeente
raadsvergadering werd de hekel nog 
eens gehaald over de vernielzucht van 
de jeugd en het onvoldoende toezicht 
van de ouders daarop. Daarbij werd het 
plantsoenwerk in de Van Ranststraat als 
voorbeeld gesteld. Daar heeft men het 
zelfs tot een voetbalveldje gebracht met 
alle kwalijke gevolgen van dien. Er zal 

Toch bevonden er zich ook nog 4 zil
veren pennigen bij, terwijl ook een 
kleine gouden munt deel uit maakte van 
de collectie. Het was een zeer gemê
leerde verzameling - aldus de deskun
digen - doch bijna alle munten dateer
den uit het einde van de 16e eeuw en 
het begin van de 17e eeuw, dus uit de 

, tijd van de 80-jarige oorlog. 
De meeste munten bevatten de beelde
naar van F!lins II met aan tie andere zij
de het oosch·ift "En tout fideles au roy". 
Er waren echter ook wel belastin2Pen
nin1?en b_ij, die ons herinneren aan de 
,,criminele ordonnantiën" van Alva, wel
ke landvOOl?d Nederland toen een on
dragelijk belastingjuk had 0011ele�d, t.w. 
met de invoeri02 van de honderdste, de 
twintigste en de tiende penni02. 
De tweede vaas was, volgens het rap
port van witte pijpaarde gebakken en 
met zwartachtige lotusblaadjes versierd. 
Ze had schijnbaar behoren te dienen 
als drinkbeker, want op de rand van de 
vaas stond nog te lezen: .,Eme me -
Misce me - Reple me - Vivas", het
geen betekent "koop mij, meng mij, 
vul mij, moogt gij leven". 
De derde vaas (van gepoliiste zwarte 
aarde) was vooral belangrijk om haar 
inhoud: 15 z.g. .,geuzenoenningen" ! 
Op deze munten vond men een bedelzak 
afgebeeld, met als sarcastische zinspreuk: 
"En tout fideles au roy, jusques à porter 
Ia besace". (In alles trouw aan de koning, 
zelfs in het dragen van de bedelzak.) 
De 2enoemde archeologen meenden uit 
deze vondst af te mo2en leiden, dat er 
toendertijd in Boxtel een "Geuzenver
bond" bestaan heeft, daar deze pennin
gen maar hOOllSt zelden voorkomen. Dit 
nu, is een fraopante bevestiPiill!' van de 
veronderstel!i02, die door vele Boxtelse 
heemkundi.gen reeds lam! geleden ireoo
perd is, als zou in Boxtel rond 1600 in 
de Rechterstraat een Geuzenhuis gestaan 
hebben. 

A.s. DINSDAG EXPOSITIE.

Men ziet: in het voorlopig rapport zijn 
reeds vele bijzonderheden aan het licht 
gebracht. Aangezien de archeologen van 
mening waren, dat zij nog tal van be
langrijke historische bijzonderheden meer 
uit deze vondst zouden kunnen "recon- • 
strueren", heeft 't Boxtelse gemeentebe
stuur besloten om het gevondene ten 
toon te stellen en door een der oudheid
kundigen een exposé daarover te laten 
geven. 
A.s. Dinsd�avond zul!en belangstellen
den de 2enoemde voorwerpen geëxpo
seerd kunnen zien in het Verenil?ingsge
bouw op de Burgakker, vanaf ha1f 8.
Om 8 uur zal Prof. Lomme.rs een arche
ologische verhande1j02 geven over het 
eevondene en de betekenis daarvan voor 
Boxtel. De toegang is geheel vrij. zodat 
we Dinsdagavond in het Verenigingsge
bouw vele plaats2enoten verwachten, die, 
van het opzienbarende het hunne willen 
weten. 
Rest nog te vermelden, dat het, wegens 
voortzettinJ;? van het onderzoek, niet 
mogelijk zal zijn de expositie langer te 
houden. 

echter paal en perk aan worden gesteld, 
terwijl hij, die niet horen wil, zal moeten 
voelen ..... . * Op dezelfde vergadering 
werd ook gewezen op de enkele plekjes 
in onze plaats, waar nog een ruïne van 
een reeds jaren geleden vernielde of af
gebroken woning li?.t, ter ontsiering en 
tot ongemak. Jaren lang bestaan derge
lijke "rotte" plekken nu al, maar er is in 
heel de verordeningswinkel van ons ver
ambtelijkte landje geen wetje te vinden, 
dat iets dergelijks verbiedt. Men kan 
alleen maar een beroep doen op de bur
gerzin van de eigenaars. Welnu, wij 
hebben de eer dat bij deze te doen! *
Omdat de Bond Zonder Naam momen
teel Boxtel tot operatieterrein gekozen 
heeft, luidt de wijsheid van de wePk: 
,,Verbeter de wereld, begin bij Uzelf!" 

SPORT-NIEUWS 
R.K.S.V. ,,BOXTEL". 

Boxtel 1 - Tongelre 1 1 - 4 
Concordia 3 - Boxtel 2 afg. 
Boxtel 3 - DVG 2 5 - 0, 

Het is bij Boxtel stuivertje wisselen ge
bleven. De roodwitters, die zich na een 
uiterst grillig competitieverloop toch nog 
van een eervolle vierde plaats op de 
ranglijst hadden weten te verzekeren, 
gaven deze positie j.l. Zondag weer prijs 
in c,le thuiswedstrijd tegen Tongelre. In
deze ontmoeting kreeg Boxtel liefst met 
4-1 klop. Deze uitslag behoeft geen
verbazing te wekken, want als de rood
witters ooit ver beneden hun kunnen
zijn gebleven, dan is dat j.l. Zondag wel
geweest. Behoudens een opmerkelijk
goede start en enkele vlagen behoorlijk
voetbalspel (waarbij het de ploeg boven
dien nog niet meezat) was er van Box
tel-zijde weinig te vermelden, dat op
woog tegen het pittige partijtje voetbal,
dat de gasten demonsteerden. Deze wis
ten - na het aanvangsoffensief van de
rood witters zonder verlièzen0 te . hebben
getrotseerd - voor de., rust reeds met
2-0 de leiding te nemen. Na de her
vatting dwongen zij het totaal uit het
lood geslagen Boxtel definitief op de 
knieën. Met twee sublieme doelpunten 
brachten de bezoekers hun score op 
4-0, waarna Boxtel in een .laatste "spel
opleving" de eer wist te redden 1-4. 
Het tweede elftal kon zijn opmars naar 
het kampioenschap niet voortzetten, om
dat de uitwedstrijd tegen Concordia 3 
moest worden uitgesteld. Hier geldt ech
ter: wat in het vat is, verzuurt niet. 
Ofschoon in de wedstrijd Boxtel 3-

DVG 2 door de Liempdenaren drie maal 
en door de Boxtelaren slechts twee maal 
izescoord werd, resulteerde de ontmoe
ting toch in eP" 5-0 nverwinninR voor 
de thuisclub. De DVG-ers hielpen de 
Boxtelsen nl. drie achtereenvolgende ke
ren een handje bii het scoren. 
Zqdoencle kon "het derrlp" op vrij ge
makkelijke wijze een royale overwinning 
bevechten op de uasten. 

-0-

Programma voor a.s. Zondaiz: 
PSV 3-Boxtel 1 2.30 uur 

(vrienrlsch.) 
Vl. Boys 2-Boxtel 2 2.30 uur 
Boxtel 4-Rhode 3 12 uur 

R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 
In een matiRe wedstrijd behaalden de 
O.D.C.-ers Zondag j.l. een 4-1 zeue op
de r,ode-lantaarn-drager Korvel noor
deze overwinning stegen de ODC-ers
twee plaatsen op de ranglijst en hP'7.et
ten nu de eerste plaats in hu,1 aH<>Ji"g
met één punt voorsprong op Baardwijk,
welke ploeg echter nnq een wedstriid ten
achter is bij ODC. De laatste wedstrijd
van dit seizoen zal derhalve beslissend
ziin voor de uiteindelijke titel. Voor
ODC resteert nog de wedstrijd tegen
Dongen, welke toendertijd met een 3-2
voorsprong werd 11estaakt. Mn�eliik
brengt a.s. Zondag de wedstrijd Baard-
wijk-Dongen eni_r-e verrassing .... . .  Alles 
wat ODC heet ziet de uitslag dan ook 
met grote spanning tegemoet. 
Twintig minuten na de aanvang van de 
wedstrijd Korvel-ODC slaagden de 
Korvellui er eindelijk in, om een van de 
vele kansen, welke door een niet op 
toeren zijnde ODC-verdediging werden 
gepresenteerd, te benutten en een 1-0 
voorsprong te nemen. De ODC-ers die 
voordien nog niets bijzonders hadden 
laten zien, vonden dat wel wat te gortig, 
want binnen een minuut benutte Schee
pers een afgemeten voorzet van Van 
Dijk om de gelijkmaker in het doel van 
Korvet te deponeren, 1-1. Korvel pro- • 
beerde verder tevergeefs nogmaals te 
kunnen profiteren van een presentie der 
ODC-ers, want deze schenen er niet veel 
meeF voor te voelen om nogmaals een 
achterstand te riskeren. De wedstrijd 
werd in hoofdzaak verder op het mid
denveld afoespeeld en Snijders kreeg 
weinig werk te verzetten. Met deze 
stand ging men rusten. 
Met het besef, dat deze wedstrijd ge
wonnen moest worden, om althans hun 
goe_ge kans nog te behouden, gingen de 
ODC-ers direct na half-time ten ;ianval. 
Eerst was het v. d. Bogaard die een 
hard schot inzond, dat echter door de 
Korvel-back op prachtige wijze werd ge
keerd. Enige ogenblikken daarna zoefde 
een hard schot naast de buitenkant van 
de paal. 
Een doelpunt kon niet achterwege blij
ven en het was Scheepers, die met een 
hard schot via de doelman de stand op 
2-1 wist te brengen. De tegenaanvallen
van Korvel waren zo onsamenhangend
dat deze voor de ODC-verdediging ver
der geen moeilijkheden opleverden.
(Hierin was Pennings, welke geblesseerd
geraakt was, vervangen door Karsema·
kers, die zich behoorlijk van zijn taak
kweet). Nadat diverse corners op het
Korvel-doel geen succes hadden opge� •
leverd, kreeg Schalks in vrije positie
een bal aangespeeld, welke hii nog en
kele meters opbracht om dan met een
harde schuiver in de uiterste hoek de
zege veilig te stellen.
In de laatste minuten van deze matige 
wedsërijd zorgde Scheepers nog voor een 
hattrick door nummer vier· voor zijn 
Gevraagd: Net R. K. Meisje, 

rekening te nemen en de eindstand te 
brengen om 1-4., 

--0-- \ 

Voor a.s. Zondag is voor ODC geen 
programma vastoesteld. De mogelijkheid 
bestaat dat ODC a.s. Zaterdag 5 April 
een wedstrijd zal spelen tegen een Bra
bants elftal. 
Bijzonrlerheden hierover zullen wij pas 
in Brabants Centrum van volgende week 
bekenrl kunnen maken. 
A.s. Zaterdag om 5 uur speelt O.D.C. 2
een vriendschappelijke wedstrijd tegen
Nevelo uit Oisterwijk.
ODC-JUNIOREN. 
Zaterdag: 3 uur: 

ODC 9-Concordia 9 
Maliskamp 3-ODC 1'0 
ODC 12-Zwaluw 10. 

Zondag: 12 uur: ODC 6-BVV 8 
1 uur: ODC 8-Nieuwkuyk 5 

HOCKEY-NIEUWS. 

Dames: Mep 1 - 's-Bosch 2 4- 1
Tilburs;i V - Meo 2 2 - 1

Heren: Mep 4- 's-Bosch 5 3- 2
Terwijl de beide thuiswedstrijden (Mep 1 
en Mep 4) gewonnen werden, moesten 
de dames van Mep 2 in Tilburg met een 
nederlaag genoegen nemen. 
Mep 2 verdiende de overwinning trou
wens absoluut niet en kan alleen maar 
tevreden zijn, dat de uitslag niet nóg 
nadeliger is uitgeva1len. 
Het eerste dames-eHtal heeft zijn over
winning op den Bosch 2 verdiend en 
was absoluut de meerdere van de Bos
sche dames. Het klasseverschil werd 
uit gedrukt in een 4-1 overwinning. 
Tot slot speelden de junioren van Mep 
en 's-Bosch een vriendschappelijke wed
strijd en hierbij waren de Boxtelsen de 
gelukkige overwinnaars. 

-o-

Voor a.s. Zondag zijn vastgesteld de 
wedstrijden voor de Heren: 
Mep 3 tegen 's-Bosch 4. Daar dit elftal 
in den Bosch zijn wedstrijd heeft kun
nen winnen, mogen we verwachten dat 
ook thans de overwinning in Boxtel zal 
blijven. Deze wedstrijd begint om ·half 1. 
De dames van Mep 1 spelen in den 
Bosch wederom tegen den Bosch 2 en 
zullen ook thans wel met de ove�inning 
naar Boxtel terugkeren. 
Tot slot spelen de dames van Mep 2 
tegen een elftal van de overige dames
leden van Mep, aanvang half 3. 
BILJARTEN. 
Persoonlijke kampioenschappen B.B.B.
In de wedstrijden om het persoonlijke 
kampioenschap 1 e klasse Boxtelse Biljart 
Bond is het pleit thans beslecht. Na een 
enerverende strijd heeft de heer J. v. d. 
Loo beslag weten te leggen OP de titel 
"Boxtels kampioen 1952". Hieronder 
volgt de eindstand: 
J. v. d. Loo 12 pnt. 1 L. Scha!kx 11 pnt1
H. Royendiik 8 pnt. 1 H. Beekers 8 pnt.,
H. Hobbelen 6 pnt. 1 N. de La02e 5
pnt. 1 J. Meulendijk 4 pnt. 1 J. van Dijk
2 pnt. 
In deze wedstrijden werd de hoogste
serie gemaakt door L. Schalkx, en wel 
60 caramboles. ·
Terwijl in de 2e klasse reeds enige we
ken geleden de beslissing is gevallen,
werd dezer dagen ook de kampioen van
de 3e klasse bekend, t.w. de heer M.
Karssemakers, die het kampioenschap
ongeslagen behaalde.
Op. Zaterdag·. 5 April zullen in café v. d. 
Meyden op de Fellenoord door de voor
zitter van de B.B.B. de prijzen worden 
uit2ereikt. 

MOORWIJK-CROSS. 
Suocessen voor Bereden Rijkspolitie ..

Zondag werd op "Moorwijk" voor de 
tweede maal de Moorwijk-cross verre
den. Zowel van de zijde der Brabantse 
ruiterij als van de zijde van hé't publiek 
werd voor deze cross, die een jaarlijkse 
traditie belooft te worden, veel belang-

,stelling getoond. 
In de A-klasse (lengte 25'00 m; 26 deel
nemers) werd de houder van de prach
tige wisselprijs, de Moorwijk-coupe, ont
troond door P. Nederveen uit Den 
Bosch (5.073/5). Tweede werd de ex-titel
houder P. Vos uit Valkenswaard (5.13). 
In de B-klasse (lengte 1800 m; 17 deel
nemers) gingen de hoogste prijzen naar 
de deelnemende leden van het in Boxtel 
gevestigde Bereden Peloton van de Rijks
politie. 
No. 1 werd Wachtmeester te klas v. d. 
Leur (5.00) en no. 2 Wachtmeester te 
klas Moonen (5.13). 

Toets der Critiek 

CONCERT BOXTELS HARMONIE. 

Het "Winterconcert" van Boxtels Har
monie, dat tot tweemaal toe moest wor
den uitgesteld, heeft Dinsdagavond in De 
Ark eindelijk plaats gevonden en (het 
mag in één adem gezegd worden) is een ' 
éclatant succes geworden. 
Reeds met de uitvoering van de ouver
ture "Le retour au pays" liet Boxtels 
Harmonie merken, dat men van deze 
avond iets zeer bijzonders wilde maken. 
Een tweede bewijs daarvan vond men
in "Valse triste" van Jean Sibelius, welke
wals, op een enigszins zwak begin van
dè bassen na, een gave vertolking kreeg.
Qe "Twee Elegische melodieën" van
Edward Grieg sloegen vervolgens zodanig 
in, dat deze uiterst fijn voorgedragen 
melodieën een hartelijk applaus oogstten. 
Met "Tschaikowsky-herinneringen" werd 
aan het eerste deel van deze concert
avond ,een waardig slot gegeven. Dit wer
kelijk sublieme arrangement (Alb. 
Meyns Wzn.) werd op prachtige wijze 
vertolkt, het ene deel al mooier dan 'het 
andere en het geheel groeiend naar een 
geweldige climax, die het publiek prik
kelde tot een klaterend applaus. 
Na de pauze kwam het nummer, da.t 

aller verwachtingen reeds lang gespan
nen had gehouden, n.l. de Vijfde Sym
phonie van Ludwig van Beethoven. 
Het toeval wilde, d_at het i.l. Dinsdag 
juist de vooravond van de 125e sterfdag 
van Beethoven was. Of dit feit aan de mu
sicerenden bekend was, weten wij niet, 
maar wél weten wij dat de uitvoering van
dit grote meesterwerk (dat voor 'n harmo
nie een geweldige opgave is) tot ieders 
bewondering op schitterende wijze werd
vertolkt. Met deze vertolking werd iets
gepresteerd boven het normale kunnen. 
Het warme applaus, dat de uitvoeren
den na afloop van het concert ten deel
viel bewees dat het in getal kleine maar 
in kwaliteit grote publiek het geoodene 
ten zeerste had kunnen waarderen. De
vele thuisblijvers onder Boxtels Hmuziek-. 
minnenden" hebben dan ook zeker iets 
goeds gemist! 

Geef bij verhuizing 

uw nieuwe adres op 
aan onze administratie 
Molenstraat 19. 

voor dag en nacht, met huise
lijk verkeer. Mevr. Paro, Mol
huysersingel 12, Vught. 

De Varkensfokvereniging NL 
Houdt Maa�_dag 31 Maa�! c. ES Hu Is Met Uw pijnlijke voetenom 8 uur hu H. van Roou . NAAR 

Te koop: een Sachs-motor 
98 cc, in zeer goede staat. A. 
Smolders, Broek, Liempde. 

een alg. Vergadering B EED 16 D MAKELAAR Jo v. Grinsven-v. Summeren
in verband met de op 1 Me, f N Î A X A TE U R MARKT 15 

Een toom biggen te koop. Van 
Ingen, Vorst 15. 
Te koop: een toom zware big
gen bij Fr. v. d. Meijden, 
Nergena 12. 
Partij beste rode eetaardap
pelen, ook poters: Ijselster, 
Voran en Bintje van prima ge
was bij M. van Hal, Tonge
ren 17. 
Nog gelegenheid tot inscha
ren van enige weibeesten onder 
Boxtel, geen paarden. Bevra
gen bureau van het blad. 
Te koop: 2 driftvarkens en 
een Hittenhaam bij H. v. Laar
hóven Baroniestraat 107. 
Te koop gevraagd: een in 
goede staat zijnde bolderwa
gen. Aanbiedingen Molen
straat 19. 
Een toom biggen bij J. de Laat, 
_Langenberg 15. 
Te koop: beste biggen, bieten 
en haverstro. J. van Kasteren, 
_Mijlstraat 27. 
Te koop een antieke hangklok, 
alsmede fornuiskachel en wan
_delwagen. Parallelweg 29. 

te houden fokdag. 
Zij d,e inzenden kunnen 
van nu af tot op de ver, 
gadering orgeven. In, 
schr(jvingskaarten mee, 
brengen. 

Na 31 Maart is de inschrij, 
ving gesloten. 

De a2enda vermeldt ver• 
schillende belangrijke 
mededelingen. 

Opkomst dringend gewenst. 
A. v. d. Pasch, Secr.

In 't Anker 
Voor de a.s. Co�munie, 
feesten maken wij 

fijne Vleesschalen 
ook al hebt U zelf vlees• 
waren ubij. 

Wekelijks vérlaagde 
Vleeswarenprijzen. 

Deze week: 100 gr. 
Geld. Rookworst 38 et. 
met loodje 

Snij-leverworst 20 et. 

Volvette Kaas 28 et. 
Nog een partijtje prima 

IMPORT,NOTEN 

Te koop: een drachtige vaars, 20 stuks voor s lechts 2S et.
telling 3 April. Melklijsten RECLAME. van de moeder ter inzage,. V h . f 1 • t.b.c.-vrij A-bedrijf. J. Megens, ruc tenw1jn ,00 p. fles 

Esschebaan 15. Alle soorten Wijnen en 
• Likeuren. Te koop: roggestro bij W. v. 
_d. Pas, Miilstraat 52. 
Te koop: een kinderwagen, 
prijs f 10,-. Te bevragen Mo
lenstraat 19. 
Flinke Werkvrouw gevraagd, 
voor 4 of j dagen per week. 
Bevragen Molenstraat. 19. 
Financiering Auto's;•-ll'Motoren 
en Machines, Solexrijwielen, 
Schubert- Frank en Sinonisz. 
Prins Hendrikstraat 64, Box
tel. Tel. 673. 

Div. Communie,cadeautjes 
en lOU/o aan zegels. 

Végé-Kruidenier 

C. de Jong-v. Kempen
v. Hornstraat 12, Tel. S23

Bezoekt 

Dolly Town! 

LEENHOFLAAN 6 BOXTEL Medisch· Gedlpl. Yoeherzorgster ALLF VERZEKERINGEN Ook aan hui■ te ontbieden

BABY 
UITZET 

Verlaat U zich rustig op 
onze kwaliteit. Onze 
rijke ervaring waarborgt 
U het allerbeste l 

:_' ' 

BEATRIX-UITZET 32 stuks 29:,50 

IRENE-UITZET 43 stuks. 42.50 
. t, 

'�56.50 MARGRIET-UITZET 56 stuks• 
r_,:-[ 

i:57_50 MARIJKE-UITZET 67 stuks

CHARLOTTE-UITZET 82 stuks 87,50 

Profiteert U van onze permanente 
.,TWEELING=RECLAME" 

(een gratis uitzet voor de tweede baby) 
Vraagt inlichtingen 1 

van Hout� ·•"" 

Verver gaard 
Molenstraat 1 Boxtel 

p,t,· 

. r 

,, ' 



40 X 1000 = 40.000 

Geen Verloofde Paren, maar Verkenners en Kajotters zullen Zaterdag 
29 Maart a.s. door de straten van Boxtel trekken, trommelroffelend span
doeken dragend en aan alle deuren bellend, om de hele Boxtelse G�meen
schap de kans te geven mee te doen aan de Actie 40 X 1.000 = 40.000. 
Ze stellen er zich veel van voor 1 1 1 1 en met reden 1 1 1 1 Welke Boxtelaar 
zou achterblijven waar z'n hulp wo:dt ingeroepen ten bate van de geteis
terde Missie van de Witte Paters, die in heel Nederland bekend staan als: 
"De Witte Paters van Boxtel". De uitslag van deze "bedelmars" voor het 
Grote Goede Doel moet voor Boxtel een pluim op de hoed worden, want 
heel Nederland zal het horen. 
Alle beetjes helpen, maar de grootste beetjes het meest. Een kinderhand is 
gauw gevuld, maar de enorme hoed, die de Verkenners zullen meevoeren, 
belange niet en toch moet ie vol komen. 
"Keista�pers, stampt een bedrag uit de grond, waar U zelf van zult 
duizelen 
.,Stampt dit keer geen keien in de grond, maar geld uit Uw beurs". 

Ernstig verkeersongeval 
Gisterenmorgen (Donderdag 27 Maart) 
omstreeks 9 uur werd een· uit de rich
ting Eindhoven komende Gemertse jon
geman - die zich per bromfiets naar de 
R. K. Landbouwschool alhier begaf -
bij het oversteken van de Rijksweg, nabij 
de Vic. v. Alphenlaan, gegrepen door 
een luxe auto, die uit de richting Den 
Bosch kwam. De gevolgen waren nogal 
ernstig. De bromfiets werd totaal ver
nield en de jongeman b_ekwam zo ern
stig letsel, dat dokter Margry onmiddel
l!jke overbrenging naar het ziekenhuis 
noodzakelijk achtte. 
Vermoedelijk heeft het slachtoffer naast 
vele verwondingen ook een hersenschud
ding opgelopen. Levensgevaarlijk is zijn 
toestand echter niet. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Passiezondag, 
• 30 Maart 1952.

De HH. Missen zijn om half 7, kwart 
vóór 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
Om half 7 gel. H. Mis voor Hendricus 
v. d. Sande; z.a. gel. jrgt. voor Martinus
Sterken, Antonetta Sterken-de Rooy en
Gerardus de zoon; H. Hart-altaar gel.
mndst. voor Riekie v. Schijndel.
In de H. Mis van kwart voor 8 zijn de
plaatsen in het Priesterkoor en achter
het Priesterkoor gereserveerd voor de
Plechtige Communicanten.
De H. Mis van kwart voor 8 voor de •
Parochie; z.a. gel. H. Mis voor Corne
lis v. Rumund; H. Hart-altaar gel. jrgt.
voor Marinus v. Hamond; H. BI. Kap.
gel. H. Mis voor Jo Bergman.
De H. Mis van 9 uur gel. irgt. voor Al
bertus Welling; z.a. gel. H. Mis voor
Anna Maria Layendecker-Beening; H.
Hart-altaar gel. H. Mis voor Petrus
Laus; H. BI. Kap. gel. jrgt. voor Lam
berdina v. d. Langenberg.
De H. Mis van half 11 de Hoogmis
gez. jrgt. voor Anna v. d. Meyden-v. d.
Ven.
Na de Hoogmis vergadering van de 
Zei. v. d. Bond v. h. H. Hart.
Hedenmiddag om 3 uur plechtig Lof en 
vernieuwing van de Doopbeloften door
de plechtige Communicanten.
Vandaag zijn de plaatsen in het Priester
koor en onmiddellijk achter het Priester
koor gereserveerd voor de plechtige
Communicanten.
Hedenmiddag is het geen Vastenmedita
tie doc.h wel op Zondag a.s. Palm-Zon
dag om 7 uur. 
Woensdag 10 uur zullen de jongens en 
Donderdag om 10 uur zullen de meisjes 
·te biechten komen om dan Donderdag
-en Vrijdag onder de H. Mis van half 8
-gezamenlijk hun Paasplicht te vervullen.
In verband met de Paasvigilie maken wij
-de parochianen bekend, dat c\eze in onze
parochie zal gehouden worden Zater
dagavond voor Pasen om half 10. De ge
lovigen die· onder de Paasvigilie willen
-communiceren moeten dan iluchter blij
ven vanaf 's avonds 7 uur. De parochia
nen die deelnemen aan de Paasvigilie
-zijn nog verplicht op Paasdag de H. Mis
bij te wonen en mogen ook dan weer de
H. Communie ontvangen.
De 1 e schaalcollecte zal in alle HH. 
Missen gaan voer de Kerk. Wij sporen 
de gelovigen aan om in verband met de 
bestrijding van de onkosten van het ver
lichte torenuurwerk in plaats van een 
cent een dubbeltje in de 1 e schaalcollecte 
te geven. 
De 2e schaalcollecte is voor de bizon
dere noden van het Nederl. Episcopaat, 
welke collecte wij ten zeerste aanbevelen. 
Maandagavond om 7 uur plechtig Slui
tingslof ter ere van St. Jozef v .w. het 
.einde van de maand Maart. 
Donderdagavond om 7 uur· Lof met ro
zenhoedje. 
Vrijdag is het feestdag v. d. Zeven 
:Smarten van Maria en Eerste Vrijdag 
v. d. maand. De H. Mis vàn half 8 zal
worden opgedragen ter ere v. h. Godd.
Hart, waaronder alg. H. Communie v.
,d, -leden van de Bond v. h. H. Hart.
Vrijdagavond om 7 uur Lof ter ere van
het H. Hart.
Zaterdag, Eerste Zaterdag v. d. maand
en Priester-Zaterdag: om half 8 H. Mis
ter ere v. h. Onbevlekt Hart van Maria
tot bekering v. d. 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 gef. gez.
jrgt. voor Elisabeth Leermakers; z.a. gel.
mndst. voor Lamberta Smits-v. Kempen;
H. Hart-altaar gel. H. Mis voor Hen
-drina v. d. Loo-v. Oorschot; half 8 gef.
gel. jrgt. voor Toon v. Erp; z.a. gel. H. 
Mis voor Petronella Voets-Karssemakers
v.w. de kinderen; half 9 gef. 11:ez. jrgt.

• voor Jozef Petrus v. d. Meyden; z.a.
gel. H. Mis voor Mè.re Hermana Maria
Zuster van het Gezelschap van Jezus
Maria en Jozef.
Hedenavond om 7 uur plechtig Sluitings
lof ·v.w. de maand Maart.
DINSDAG: kwart voor 7 gef. 11:ez. jrgt.
voor Maria Leermakers; half 8 gef. gel.-
1rgt. voor Cornelis Bevers; z.a. gel. H.

Mis voor Petronella Voets-Karssemakers 
v.w. de Broederschap v. h. H. Bloed;
half 9 gez. mndst. voor Johanna v. Erp;
z.a. gel. 1-1. Mis voor Bernard Verheyden
v.w. de Sociëteit .. Burgerkrino" . H
Hart-altaar gel. mndst. voor C°'o�stan;
v. d. Broek.
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. mndst.
voor Gerardus v. d. Loo; z.a. gel. H.
Mis voor Hendrica de Bresser-v. d. Loo;
H. Hart-altaar gel. mndst. voor Hendrica
v. d. Loo-v. Oorschot; half 8 gef. gel.
jrgt. voor Jacobus Verhagen; z.a. gel.
jrgt. voor Harrie v. d. \Vetering en voor
Jacoba Jansen v. d. Wetering, H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Cor�elis v. d.
Sande-Couwenberg, par. H. Hart overl.;
half 9 gel. H. Mis voor de overleden
familie v. d. Heyden.
DONDERDAG:· kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Maria Kordewinders; z.a. gel.
H. Mis voor Hendrica v. Laarhoven;
half 8 gef. gel. jrgt. voor de familie Eyke
mans; half 9 gez. mndst. voor Johanna 
Maria v. Boxtel; z.a. gel. H. Mis voor 
Henrica v. d. Ven-v. d. Vén. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje, waarna gelegenheid om te biech
ten tot 8 uur v.w. de Eerste Vrijdag. 
VRIJDAG, Feestdag van de Zeven Smar
ten van 0. L. Vrouw, Eerste Vrijdag v. 
d. maan<! :!<wart voor 7 gel. mndst. voor
Maria Vogels-v. Kasteren; half 8 gel. H. 
Mis ter ere v. h. Goddelijk Hart tot eer
herstel, waaronder de leden v. d. Bond 
v. h. H. Hart een alg. H. Communie
houden; z.a. gel. H. Mis voor Maria
Loerakker-v. Geel; H. Hart-altaar gel H.
Mis voor een bizondere intentie; half 9
gef. gez. jrgt. voor Maria de Werd; z.a.
gel. H. Mis voor Petronella Verdonk-v.
d. Coevering; H. Hart-altaar gel. H. Mis
voor Be_rnarci Verheyden v.w. R.K. Mid
d�nstand; H. BI. Kao. voor Johanna
Maria v. Boxtel.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje ter ere v. h. H. Hart.
ZATERDAG, P-riester-Zaterdag en Eer
ste Zaterdag v. d. maand: kwart voor 7
gez. mndst. voor Hendricus v. d. Mee
rendonk; .half ·8 gel. H. Mis ter ere v. h.
Onbevlekt Hart v. Maria tot bekering
v. d. zondaars; z.a. !!_e.i. mndst. voor An
toinetta Schuurmans; half 9 gez. mndst.
voor Henrica v. d. Ven-v. d. Ven; z.a.
gel. jrgt. voor Petrus v. Veghel; H.
Hart-altaar gel. H. Mis voor Francina
v. d. Laar-v. Liempd.
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Franciscus Petrus 
van Dun geb. en won. in deze parochie 
en Theodora Adriana Stoter geb. en 
won. te Best, waarvan heden de tste 
afkondiging geschiedt. 
Albert Antonius Diepstraten geb. te 
G:haam en won. in deze narochie en Eli
sabeth Johanna Maria Kerkenaar geb. 
te Bussum (St. Vitus) en won. in deze 
parochie; Waltherus Johannes Joachim 
Jansen geb. te Geertruidenberg en won. 
te Esch en Maria Johanna He�rica The
rèse van Etten geb. te Oirschot en won. 
in deze parochie, waarvan heden de 2e 
afkondiging npschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet 
is gedispenseerd, ten, spoedigste aan de 
Pastoor bekend te maken. 

In de looo van de week zullen de dames 
van de zieken-actie hun rondgang hou
den in onze parochie, om de zieke-mede
parochianen met het Paasfeest een at
tentie te kunnen brengen. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
Passie-Zondag. 30 Maart 1952. 

De eerste schaal "de stuivers-schaal" 
gaat voor de kerk; de tweede schaal 
gaat voor de Bijzondere Noden. 
De H. Mis van acht uur is de HOOG
MIS waaronder de Plechtige H. Com
munie der kinderen. De gelovigen wor
den verzocht, zowel tijdens deze H. Mis 
als ook onder het Lof, de groene stoelen 
en de stoelen daarvoor, vrij te laten 
voor· de jongens en meisjes en bruidjes. 
Om DRIE UUR na de middag is het 
Plechtig Lof, waaronder de plechtige 
Hernieuwing der Doopbeloften, Stoelen
geld is 5 en 3 cent. Tijdens het Lof is 
het openschaalcollecte om althans voor 
een gedeelte bij te dragen in de on
kosten. 
Vandaag na de H. Mis van half elf is het 
oefenen voor alle parochianen voor· de 
volkszang in de Goede. Week en de 
Paaswake. Brengt uw tekstboekjes mee. 
Wij vertrouwen dat velen hieraan zullen 
deelnemen, opdat door deze volkszang 
de plechtigheden van de Goede Week 
en de Paaswake een stichtend verloop" 
zullen hebben. 
Vandaag - Passie-Zondag - be!!int de 
Paastijd, welke duurt tot en met Beloken 
Pasen 20 April. In deze drie weken is 
iedere katholiek verplicht "zijn Pasen te 
houden" d.w.z. eenmaal waardig te com· 
munieceren. Voor de zieken duurt deze 
tijd echter tot Zondag na Pinksteren, 
d.i. 8 Juni, Zieken, die thuis hun Pasen
wensen te houden, worden verzocht hier
van de geestelijken der. pastorie in ken
nis te stellen. • (Deze kennisgeving is
niet nodig voor hen, die geregeld thuis
te communie gaan). De kinderen der
Lagere Scholen zullen in de loop van
deze week in de gelegenheid worden ge
.steld te biechten en hun Paas-Commu·
nie te vieren.

Maandag - is het des avonds om half 
acht Lof met Te Deum, tot sluiting van 
de maand Maart. 
Donderdag is het vanwege eerste Vrij
daq gelegenheid om te biechten des 
morgens onder de H.H. Missen en des 
avonds van 6 tot 7 uur. Om drie uur 
n.m. is het H. Familie voor Moeders en 
Gehuwde Vrouwen.
Vrijda'! - is het eerste Vrijcfaq der
maand, tevens de feestdag van de Zeven
Smarten van de H. Maagd Maria. Om
kwart vonr zeven is het pl. gez. H. Mis
,·oor de leden van de Rroederschan van
het H. Ha,-t. Na de middag om half vier
is het Lof voor de schoolkinderen en
des avonds om half acht is het Lof met
oPfeni'l!.!' van eerherstel.
Zater.-1a'! - is het Priester-Zaterdag.
A.s. Zondag is het PALM-ZONDAG.
Dan zullen de plechtigheden hier in de 
kerk werlerom volledig gevierd worden,
en de gelovigen worden uitgenodigd ook
aan de palm-orocessie deel te nemen.
Hiertoe wordt a;in een ieder een gewiide
palmtak uitgereikt. De Palm-wijding be
gint om tien uur.
Voor de nachtelijke Aanbidding van
9 uur 's avonds van Witte Donderdag tot
en met 6 uur des morgens van Goede
Vrijdag worden alle mannen van onze
oarochie wedercm uitgenodigd. Men
kan op de kaarten, welke worden thuis
bezorgd, invullen voor welk uur men
voorkeur heeft, -- of beter is het geen
voorkeur in te vullen, opdat alle uren
gelijkmatig kunnen worden bezet. Wil
deze ingevulde kaarten zo spoedig mo
gelijk on de nastorie bezorgen uiterlijk
vóór Palm-Zondag.
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voor
'n overleden Moeder; 7 uur 1. d. voor
een overledene; 8 uur HOOGMIS voor
het geestelijk en tijdelijk welzijn der
parochianen; half 1'0 1. d. voor Wilhe!L
mus v. Eindhoven-Kruijssen v.w. de
buurt: half 11 1. d. voor Johanna Swin
kels-Nnnwens v.w. de buurt.
In de Wijk-Kapel de "Bucht": kwart
over 7 1. d. voor een overleden moeder .
half 9 1. d. voor Cornelia v. d. Sande'.
Couwenberg v.w. de retraitepenning,
kwart voor 10 1. d. ter ere van de H.
Jozef voor de bekering der zondaars.
MAANDAG: 7 uur pef. gel. jrgt. voor
overleden familie van Petronella v. Oers;
zijaltaar 1. dienst voor Cornelia v. d.
Sande-Couwenberg; kwart voor 8 1. d.
uit dankbaarheid; zijaltaar 1. mndst.
voor Andreas Jurriens-Rullen; half 9
1. d. voor Hubertus Josephus v. Susante.
DINSDAG: 7 uur 1. d. voor Willibrord
v. Zeeland en Johanna Maria Boeren
z. e.; kwart voor 8 1. j. voor Kees van
Schaaijk; zijaltaar 1. d. voor Petronella
van Oers; half 9 1. d. voor Joke van
&;i�
WOENSDAG: 7 uur gef. gel. jrgt. voor
Catharina Lambrechts-Marijnissen; kwart
voor 8 1. j. voor Sjefke Schellekens; zij
altaar 1. j_ voor Antonius Vlaminkx, Mar·
tina v. Handel z.e. en Adrianus de zoon;
half 9 1. j. voor Antoon v. d. Wetering,
Jacoba Janssen z.e. en Harry de klein
zoon; half 8 Wijk-kapel 1. d. voor Jo
hannes Hubertus Timmermans.
DONDERDAG: 7 uur gef. gez. jrgt.
voor Johannes v. Breugel, Petronella
Daamen z. e. en de Eerw. Broeder Theo
dorus de zoon; kwart voor 8 1. mndst.
voor Henricus Dieden; zijaltaar 1. d.
voor Maria Sars-v. Eijndhoven; half 9
1. i. voor Franciscus Vlaminkcx.
VRIJDAG: kwart voor 7 pl. gez. d. voor
de leden van de Broederschao van het
H. Hart; zijaltaar 1. d. voor Warner Jan
Heintjes; kwart voor 8 1. cl. voor Mari
nus Josephus v. d. Sande-v. Erp; zijaltaar
1. d. voor Anna Maria Reijnen-Albers
te Wanroij overleden; half 9 1. d. voor
Jo v. Rooij-v. d. Meerendonk.
ZATERDAG: 7 uur gef. gel. jrgt. voor
Cornelia Lambrechts-v. Erp; kwart voor
8 1. d. voor Antonius Wagenaars en
Adriana v. d. Linden z. e.; zijaltaar 1. d:
voor Piet voets v.w. een vriend; half 9
1. d. voor Josephus van Son ..

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
Passie-Zondag. 30 Maart 1952. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor het wel
zijn der parochie. Onder de H. Mis 
plechtige kindercommunie; 10 uur jrgt. 
voor Theodorus v. Oorschot. Na de 
middag om half 3 Lof waaronder ver
nieuwing der doopbeloften, Opdracht 
aan 0. L. Vr., processie en Te Deum. 
Maandag: half 8 jrgt. voor Francina 
hsvr. van Theod. v. Oorschot. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Albertus v. 
cl. Brand.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Johan
na hsvr. van Albertus v. d. Brand.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Joan
nes v. d. Langenberg.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Theodorus
Olyslagers. •
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mina hsvr. van Theod. Olyslagers.

Deze week zullen geschieden: 
Zondag H. Mis als zevende voor Theo
dorus Rijken. Maandag H. Mis als zeven-· 
de voor Wilhelmus v. Kessel. Dinsdag 
H. Mis als zevende voor Wilhelmus v. 
Kessel. Woensdag H. Mis voor Joes v. 
Kasteren, Broedersch. H. Hart. Donder·
dag H. Mis voor Joes van Kasteren,
Broederschap H. Hart. Vrijdag H. Mis
voor Wilhelmus v. Kessel, Broederschap
H. Hart. Zaterdag H. Mis voor Theo
dorus Rijken Broederschap H. Hart.

No2 zullen 2eschieden: 
Maandag H. Mis voor Theodor.us v. d. 
Velden, broeder�chap Lev. Rozenkrans. 
Dinsdag H. Mis voor 1l1eodorus v. d. 
Velden v. w. de huisgenoten. Woensdag 
H. Mis voor 1l1eodorus v. d. Velden v. 
w. Fanfare St. Lambertus. Donderdag
H. Mis voor Theodorus v. d. Velden
v.w. Fanfare St. Lambertus. Vrijdag H. 
Mis voor Theodorus v. d. Velden v.w.
processie Hakençlover. Zaterdag H. Mis
voor Theodorus v. d. Velden broeder
schap H. Rochus.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG 30 • Maart, Passie-Zonda2: 
7 uur H. Mis voor Adrianus Dan kers; 
half 9 H. Mis voor het geestelijk en tij
delijk welzijn van de parochie; 10 uur 
de Hoogmis als jrgt. voor Johannes Cor-

nelis Versantvoort, Mechelina de hsvr. 
en Marinus de zoon. 
Onder de HH. Missen wordt vandaag 
gepreekt door de Eerwaarde Pater van 
Amelsvoort van de Witte Paters, v.w. 
zijn vertrek naar de Missie. 
De eerste schaal is voor de Missie, en 
de tweede voor de Bijzondere Noden. 
Na de Hoogmis bijeenkomst in Orion 
voor de jongens die in 1949, 1950 en 
1951 hun Plechtige H. Communie heb
ben gedaan. 
Des middags om half 3 plechtig Lof ter 
ere van de H. Jozef, tot sluiting van 
de maand Maart; waarna gezongen wordt 
lied nr. 66. 
MAANDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor een zieke. 
DINSDAG: om kwart voor 8 het jrgt . 
voor Antonius van der Meyden. 
WOENSDAG: om kwart over 7 H. Mis 
uit dankbaarheid; om kwart voor 8 H. 
Mis voor Engelbertus van der Velden 
en Antonius de zoon. 
DONDERDAG: om kwart over 7 H. 
Mis voor Maria Maas-de Werd; om kw. 
voor 8 H. Mis voor Johanna Renders
van de Moosdijk. 
VRIJDAG, de eerste Vrijdag van de 
maand: om half 8 de plechtige gezongen 
H. Mis ter ere van het H. Hart, als gez.
jrgt. voor Maria Antonia van Beers; aan
het zij-altaar het jrgt. voor de overleden
ouders Swinkels-de Koning.
Des avonds om 7 uur het Lof met oefe
ning van eerherstel; waarna gezongen
wordt lied nr. 40.
ZATERDAG: om kwart over 7 H. Mis 
voor Berta van der Schoot-Spijkerboer 
(v.w. de Verz. Mij "St. Willibrord); om 
kwar:t voor 8 eerste mndst. voor Maria 
Nooten. 

DE PAASTIJD: 
Vandaaf( begint de paastijd, welke duurt 
tot Zondag 27 April. Gedurende deze 
vier weken is iedere Katholiek verplicht 
eenmaal waardig de H. Communie te 
ontvangen. Voor zieken, e� kinderen 
tussen Eerste en Plechtige H. Commu
nie, duurt deze tijd tot Drievuldigheids
zondag: dit jaar dus tot 8 Juni. 

GELEGENHEID TOT BIECHTEN: 
Dagelijks voor en na de HH. Missen 
en a.s. Zaterdag van 3 tot 4 en van 6 
tot 8 uur. 
Katechismuslessen deze week op school: 
I<las A: de rest van les 42 en les 43. 
Klas B: de vragen 359, 362 en 367. 
Klas C: de vragen 339 en 340. 
VRIJDAG: geboden vasten- en onthou
dingsdag; de andere dagen van deze 
week zijn enkel vastendagen. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Passie-Zondag. 30 Maart 1952. 
ZONDAG: half 7 1. j. voor Johanna v. 
d. Velden; 8 uur 1. m. tot welzijn der
parochie; onder deze H. Mis de plech
tige te H. Communie der kinderen; 10
uur z. j. voor Catharina Marinus Habra
ken. Na de hoogmis uitdeling der prij
zen aal} de kinderen der plechtige 1 e
H. Communie. Na de middag om 3 uur
plechtig Lof, waaronder hernieuwing der
doopbeloften en toewijding aan Maria
door diezelfde kinderen. Vóór Tantum
Ergo: ,,Te Deum".
MAANDAG: 7 uur z. m. voor Nicola
sina Pijnenburg als overl. weldoenster 
van het Wit-Gele Kruis; half 8 1. j. voor 
Frans Traa; 8 uur 1. j. voor Corn. v. 
Berkel. 
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Adriaan 
Avendonks en Cornelia de hsvr.; half 8 
1. j_ voor Gerardina Frans T raa; 8 uur
1. j. voor Helena Joh. v. Houtum.
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Corn. v. 
Abeelen; half 8 1. j. voor Maria Corn. 
v. Berkel; 8 uur 1. j. voor Joh. Aven
donks.
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Johan
na Maria Corn. Abeelen; half 8 1. j. 
voor Adr. Avendonks; 8 uur 1. j. voor 
Woutrina Jan v. d. Heijden. 
VRIJDAG: te Vrijdag der maand -
daarom ook Donderdag biechthoren als 
op Zaterdagen, d.i. van 2-3 uur en 
van 6-7 uur. 
Half 7 1. j, voor Wilhelmina Avendonks; 
7 uur 1. j. voor Ant. v. d. Hurk; half 8 
z. mndst. voor de overleden fam. v.
Boeckel v. Rumpt; deze H. Mis met uit
stelling enz.
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Lamb. v. 

. Abeel en; half 8 1. j. voor de Eerw. Zus
ter Sybilla Avendonks; 8 uur 1. j. voor 
Jan v. Gestel. 
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. j. vogr Catharina Jan 
v. Gestel; 10 uur z. j. voor Petrus v.
Vught.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Hub. v. Aarle 
v.w. de Kinderen. Dinsdag 7 uur 1. m.
voor Jos. v. d. Velden v.w. de kinderen.
Woensdag 7 uur 1. m. voor Engelb. v. d.
Velden. Donderdag 7 uur 1. m. voor Wil
lem v. d. Velden v. w. de fam. Vrijdag
7 uur 1. m. voor Jan v. d. Heijden v.w.
de kleinkinderen. Zaterdag 7 uur 1. m.
voor Jan Sanders v.w. de kleinkinderen.
Zondag 7 uur 1. m. \'.00r Maria Ger.
Spikmans als overl. lid proc. van Bok
hoven.
Donderdag onder de H. Mis van 8 uur 
algem. H. Communie der kinderen; 
Maandag en Dinsdag zullen zij 's mor
gens 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 Maria Ger. Spikmans te Liempde 
overleden. 
7e Helena Jo. v. Houtum won te Liemp
de te Rosmalen -overleden. 
Gedoopt: Petronella Johanna Maria en 
Barbara Cornelia Magdalena dochters 
van Willem de Koning-v. d. Dungen; 
Gertruda Jos. Gemma dochter van Leon
Spierings-Veroude; Victor, Bern. Adr. 
Maria zoon van Ant. v. Boeckel van 
Rumpt-v. Heyst. 

Missiebus: 
Bij uitvaart van Maria Ger. Spikmans 
f 7,50. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Passie-Zondaiz. 30 M�art 1952·. 

Vandaag zullen de kinderen hun plech
tige H. Communie en Hernieuwing van 
Doopbeloften doen. Om 7 uur plechtige 
gez. Communiemis. Deze zal opgedragen 
worden voor de parochie. Vóór en na 
deze H. Mis zal de H. Communie wor
den uitgereikt voor de gelovigen; onder 
de H. Mis alléén voor de kinderen. De 
tweede H. Mis begint om KWART 
VOOR NEGEN, de derde om 10 uur. 
Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden 
Episcopaat. Na de middag om 3 uur 
plechtige hernieuwing van de Doopbe
loften, waarbij alle parochianen worden 
uitgenodigd. Vandaag begint ook voor 
de volwassenen de Paastijd. 
Maandagavond om half 8 plechtig Lof 
met Te Deum tot sluiting van de maand' 
Maart. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 5e, 
6e en 7e leerjaar komen biechten. 
Woensdag onder de H. Mis van 7 uur 
zullen ze gezamenlijk hun Paas-commu
nie houden. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6 uur tot half 8. 
Om half 8 oefening van het H. Uur. 
Vrijdag, eerste Vrijdag der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van Jezus, 
tevens feest van de Zeven Smarten van 
Maria. Om half 7 uitstelling van het 
Allerheiligste en Communie uitreiken. 
Om 7 uur pl. gez. H. Mis met uitstelling, 
waarna Litanie van het H. Hart en 
Oefening van Eerherstel. 's Avonds om 
half 8 Oefening van de H. Kruisweg. 
Zaterdag Priester-Zaterdag. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
't Heilig Land. 
ZONDAG: 7 uur pl. gez. H. Mis voor 
de parochie; KW ART VOOR NEGEN 
jrgt. voor Henricus van de Sande; 10 uur 
H. Mis voor de lev. en overl. leden vaJ11
de R.K. Boerenbond. 
MAANDAG: 7 uur jrgt. voor Adrianus. 
van Rulo; 8 uur H. Mis voor Marinus: 
van der Pas. 
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor. Johannes: 
Konings; 8 uur H. Mis voor de gelovige· 
Zielen. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor de· 
Eerw. Moeder Cortilia; 8 uur H. Mis uit 
dankbaarheid ter ere van de H .Anto
nius. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Anna 
van der Meyden-v. d. Ven; 8 uur jrgt. 
voor Lambertus van der Lee. 
VRIJDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. voor de· 
ZeerEerw. Heer Willibrordus v. d. 
Braak; 8 uur jrgt. voor Petronella v. d. 
Lee-v. Gorp. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor An
tonia Wilhelmina van Rulo; 8 uur H. Mis 
voor de Gelovige Zielen. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 30 Maart. Passiezondag. Deze 
namiddag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. 
Donderdag: om 8 uur Lof. 
Vrijdag: Eerste Vrijdag van de maand. 
De gehele dag uitstelling van het Heilig 
Sacrament. Om 8 uur Lof. 
Zaterdag: Priesterzaterdag:. om 8 uur 
Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis als maand
stond voor Johannes Eduardus Schaffer; 
om half 9- jrgt. voor Arnoldus van de 
Ven en Anna van den Aker, de huis� 
vrouw; om 10 uur tot bijzondere intentie. 
MAANDAG: om 7 uur jrgt. voor Arnol
dus van de Ven en Anna van den Aker 
de huisvrouw; om half 8 jrgt. voor 
Adrianus van de Ven. 
DINSDAG: om 7 uur voor Anna Ge
rarda Schapendonk. 
WOENSDAG: om 7 uur jrgt. voor An
tonius Voets; om half 8 voor Doctor 
Theodorus Strengers. 
VRIJDAG: om half 8 voor de overleden 
Mevrouw Henket-Windstosser. 
ZATERDAG: om half 8 tot bijzondere 
intentie. 

Waarhe.en? 
Dit is de sprekende ondertitel van een 
extra editie van het maandblad "Afrika", 
van de Witte Paters, dat geheel is ge
richt op de betekenis van Broeders voor 
het missiewerk. Met vele foto's wordt de 
lezer een idee gegeven van de vorming 
der novicen tot vakbekwaamheid in di
verse ambachten en van de prestaties der 
Broeders op gebied van bouwwerken in 
en voor de missies. De Broeder-Missio
naris bouwt in het nieuwe missieland de 
kerk, waarin de Priester het evangelie 
verkondigt, de ziekenhuizen, waarin de 
zieken verpleegd worden. De Broeder 
baant de wegen waarlangs de Priester, de 
zielen zoekt. Zo luide de waarderende 
vergelijking bij een symbolische tekening 
waarop de samenwerking tussen de 
Priester.-Missionaris en de Broeder-Mis
sio.naris zeer suggestief wordt voorge
steld. 
Iï>och men moet het boekje gehéél lezen 
om tot de wetenschap te komen hoe be
langrijk Broeders zijn in het missione
ringswerk. De foutieve meningen om
trent de roeping tot Broeder-Missionaris 
worden in pakkende slagzinnen en korte 
toelichtende teksten zo sterk getvpeerd, 
dat bij lezing ervan het gebrek aan een 
juist begrip omtrent het wezen der roe
ping tot Broeder-Missionaris "absoluut" 
wordt aangetoond. 
De Witte Paters hebben met de uitgave 
van deze extra editie van hun maandblad 
,,Afrika" een prachtige propagandisti
sche zet gedaan. Wij weten niet of dit 
nummer ook verspreid wordt buiten d·e· 
kring van abonné's, maar indien dit niet 

. .het geval mocht zijn, bevelen wij het 
doorgeven van dit Afrika-nummer aan 
bevriende gezinnen ten zeerste aan. Wie. 
weet of nog niet een of andere jonge
man gewonnen kan worden voor het 
hoogste ideaal: mee te werken aan de 
uitbreiding van Christus' Kerk. 



Kantoorinventaris, Aannemers- en Bouwmaterialen 
Notaris P. Mertens te Boxtel, 

zal aldaar op DINSDAG 1 APRIL 1952, voorm. 10 uur, voor 
en ten huize van de Fam. v. Heesch; Rechterstraat 69, om 
contant geld: 

PUBLIEK VERKOPEN : 
I. Kantoorinventaris: schrijfmachine (Smith en Bros) met
tafeltje, houten bureau, tekentafel, waterpasinstrument. 
II. Aannemers- en bouwmaterialen: Goed onderhouden cir
kelzaag met electr. motor van 7½ P.K., betonmolen (merk 
Uni) met gereviseerde benzinemotor, houten werkbanken, 
knipschaar voor betonijzer, steigerplanken, steigerpä(en, 
nieuw hout o.a. 2 x 3 planken, latten, enz., hardhoutplaat 
(3.50x0/90x0,02½ m) van prachtig hout, goede handwagens,
zware ijzeren knipmachine, diverse kruiwagens, ijzeren bank
schroef, nieuwe en oude dakpannen, stenen, kalkzandstenen, 
wand- en vloertegels, betonpalen- en planken voor schutting, 
nieuwe steigertouwen, nieuwe steigerkettingen, touwen, repen, 
rol nieuw bladlood, nieuwe vuurklei urinoir, ramen en deu
ren met kozijn, lier met diverse staaldraden, ongebruikt be
tonijzer, nieuwe en gebruikte kalkmouwen, waterslangen, 
stopblokken, ijzeren steigerjukken, dak- en andere ladders, 
stalen pijpen, stalen ringen (1 m x 1.80 m x 4 mm), stalen 1-2-3 
schijven, ijzeren kalkkuipen, kalklesbakken, sloopijzers, 
voorhamers, benzinevaten, oud ijzer, geriefhout en hetgeen 
verder te koop wordt aangeboden. 
Bezichtiging Maandag 31 Maart 1952 van 9 tot 19 uur, en
1 uur voor het begin der verkoping. 

Wij, !ZadeK Hoq. enAete. Hette .Atei.sjes 

oooe o,c.u ÛJH/,edie=aldJin'I. 

Zij, die prijs stellen op een prettige 
werkkring, komen eens praten. Aan• 
melden dagelijks van 9-12 uur en
van 1.30-5 uur aan de fabriek. 

1.-eicotaqefaki.eJ 2Je Zw.atu.w. 'll.V. 

Groot Verzekeringsconcern vraagt 
voor �estaand agentschap voor Boxtel en 
omgevmg 

agent==incasseerder 
beneden 40 jaar, tegen vast salaris, pro•
visie en premievrij pensioen; f 500,- borg•
storting verplichtend. Brieven onder nr. 371
bureau van dit blad. 

Gevraagd, voor zo spoedig mogelijke in dienst treding, 
Aankomende bediende (vrouwelijk) 

in het bezit van Mulo,diploma en Machineschrijven. 
,., Meubelfabriek "Novum", Burgakker 16 

Sollicitatie's uitsluitend schriftelijk. 

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

TE KOOP: 

Café "Duinendaal"
• annex twee woonhuizen.

Gelegen aan de Rijksweg en aan de Nieuwstraat.
Te bevragen: Nieuwstraat 33, Boxtel.

Modevakschool E.N .S.A.I.D. 

Dames en Meisjes, 

feut uw. eiqen Ahdütq, maAen ! 
Of volgt de opleidingslessen voor 
Costumière, Coupeuse, Lerares, 
Kunstnijverheid, enz. 

Middag• of avondlessen in clubs of privé. 
Tevens gelegenheid uw kleding vaklmndig te laten 
knippen of pasklaar maken, vlug en voordelig 1 

Hoofdlerares C. EN TINK Kasteellaan 26
* De in dit blad vermelde geslaagden
* genoten hun opleiding alhier. 

met voetbord. 
Matras met 10 jaar garantie.
Kleur: reseda,crême s2.so 

TJW� 
u, , QOXTU 

WONINGINRICHTING 
RECHTERSTRAA T 22•24 

-------

1 
REPARATIES aan Uw 

Uurwerken, Brillen, Goud en Zilver 1 

GAAT U NA PASEN TROUWEN 7 

• Gouden Massieve Trouwringen
vanaf f 20,50 

• Sim-Bam Pendules o.a. Junghans
10 jaar garantie vanaf f 52,50 

• Wekkers grote collectie o.a. Junghans
van.af f 7,50 

VAN GRINSV-EN ·oen· Bosch-
vuGHTERsTRAAT 136 - HOGE STEENWEG 30 

Gedipl. Opticiën - Juwelier - Horloger 

Vrijdagse en Zaterdagse reclame 

R. lappen f 1,80 p. 500 gr.
Neem proef van onze bekende
Gelderse gekookte Worst tegen
f 1,50 per 500 gram.

Fa.Jan van Lievenoogen 
FELLENOORD 2 - TEL. 372 - BOXTEL 

Wieg- of Wagendekentjes 
Prachtige dessins 
Kleuren: rose en bleu 2.95

i1.w� 
u u QOXTH

WON I NGI N RICHTING 
RECHTERSTRAAT 22-24 

Pl. Communicanten 
A.■. Zondag verwachten wij jullie weer
van 9 tot 8 uur. 

Zo■I■ steeds 

KEURIG WERK EN BILLIJKE PRIJZEN 

Ook anderen zijn F oto�Atelier "Janssen'' 1 Boxtel 
die dag welkom. 

Bij opruiming in schoonmaaktijd 

denkt U wel meteen aan 

Fa. HUISKENS & ZN. 

Hier krijgt U de hoogste prijs voor lom
pen, papier, non-ferro metalen en ijzer. 

Telefoon 561 v. SALMSTRAA T
dagelijks van 8 tot 5 uur. 

GEEN KLANT TE GROOT OF TE KLEIN 

,n Advertentie 

Maar ook in 

in 93ca8.ants Centaun 
HEEFT AL TIJD SUCCES. 

E 
de ,tof, die bij uitatek geachikt ü 
t>OOr het aoiuelt>allige 11oorjaar" 
aoeer. ,,Maar de prijzen 11an de 
ticeedja"en uit deze ad11ertentie 
21Ïjn "° laag" sult U zeggen, ,.dat 
het aoel geen goede kioalitèit sal 

21Îjn." Wij ge11en toe, dat 
het daarop lijkt. 
Maar deze tu,eedj-n 21Ïjn 
in aoerkeli jkheid 11an 
,terk,, , to0Uen tu,eedato f, 
alléén . . • door om 
ingekocht • toen de markt• 
slemmin, doton _. ! 

Tweedjas sen, geheel ge
voerd, visgraat, prach
tige tinten, maten 46-52 

37.so
• 

Tweedjassen, uitnemend 
gevoerd, beschaafde 
effen tinten, maten 46-52 42.so

Sportjasjes en Herenpantalons 

en Poplin Regenkleding 
kunt U voor PASEN 

1 
Vakkundig, vlug en onder garantie. 

B R I L L E �• 's morgens besteld I 
bijzonder goed slagen 

1"11111111 's avonds klaar 

IN 
,, 

1 Lemancie, voo, alle ziekenfondsen. , ,, DEN OOIEVAAR F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 

Ziekenfondsleden ontvangen nog steeds korting. 

-------
Fa. A. P. v. d. Boomen-Resink 

Alle BELASTINGZAKEN 
KNECHTEN 

VEG-HEL 
Accountant

Belastingconsulent 
Zitdag: 

Vrijdags v. 11 -1 uur 
Café H. van Rooi) 

Baronlestraat 

Komt U iets te kort 
op gebied van 
Parfumerie? 

Eau-de-Cologne 
Poeder 
Crême 
lipsticks 
Nagellak 
Scheerapparaten 
Brillantine 
Zeep 
Haarkammen, enz. 

Bert v. d. Braak 
Baronlestraat 73, Tel, 450 

Voor TUINZADEN 

naar Van OERS 
Breukelsestraat 11 2 

Sterke bruine Sandalen 
met rubberzolen v.a. 4,20 
HEIJMANS 

Breukelsestraat 63 

Gratis Kousenreparatie 
U kunt geheel G R A T I S kennis 
maken met onze zeer modern in
gerichte afdeling kousenreparatie. 

Knip daarvoor onderstaande 
Bon uit. 

BON 
goed voor 

gratis ophalen 
5 ladders 

Geldig tot 
Pasen 1952. 

OUSEN 
�

BOVENDEERT's 
Schoenhandel naast Gemeentehuis 

VOOR UW 
• Verlovingskaartjes,
• Huwelijksbrieven of •kaarten,
• Visitekaarten en
}f,. Dankbetuigingen 

HAAR 

Ci)rukkerij �ielen 
STA TIONSTRAAT 

Grote keuze en rijke lettersortering. 

'n Mooie BRIL, passend bij uw uiterlijk 
Modern en toch goedkoop. 

GOEDE UURWERKEN, onder volle garantie. 

Fa. A. v. Vlerken, Kruisstr. 10, Boxtel 

�•T-.,.-- -• 

Heerlijke koffie 

• • • • • • • • • 

Steeds vers ! 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Altijd 20 et voordeel 
[10°/o besparing!] 

• • 
• 
• 

KOFFIE 

met 10°/o voordeel 

Al/één bij DE SPAR 

• • 

... ' ·················i 

j 

j 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

De wereld 
opnieuw 

moet vanaf de grond 
worden opgebouwd 

De vorige week spraken we over de op
roep van Paus Pius XII tot de gelovigen 
van de stad Rome, waarin hij wijst op de 
alarmtoestand waarin de wereld verkeert, 
op de onmiddellijk dreigende uitbarsting, 
die alles weer in vuur en vlam kan zet
ten en de hele beschaving met onder-
gang bedreigt. 
De· Paus, aldus zeiden we de vorige 
week, rekent erop goed bei:trepen te 
worden door allen die deze oproep ver
nemen, en de bereidheid te vinden om 
aan deze oproep gehoor te geven en te 
onderzoeken wat ieder kan doen om 
deze toestand te helpen verbeteren. 
In het verdere verloop van zijn rede her
innert de Paus aan het voorbije Heilig 
Jaar waarin zo'n mooie opbloei van 
christelijk leven te zien was in Rome en 
over heel de wereld, maar hij vreest dat 
dit misschien maar voorbijgaand ge
weest is en de mensen het te veel zien 
als een féest dat voorbij is en als een 
plicht die vervuld en daarmee achter de 
rug is. Hij dringt er op aan dat de op
bloei die toen te zien was, het begin 
moet zijn van een blijvende vernieuwing 
van de geest van het Evangelie, welke 
vernieuwing dan niet alleen millioenen 
van een eeuwige ondergang kan redden, 
maar bovendien ook de enige mogelijk
heid is om de vreedzame samenleving en 
de vruchtbare samenwerking van de vol
keren te verzekeren. 
Hier wees de H. Vader op een diep ge
brek in de tegenwoordige wereld: het 
gemis aan de geest van het Evangelie. De 
geest is verstoffelijkt, niet alleen over 
het algemeen, maar ook in ons, mensen 
apart. Dat ondervinden we allema.al. Dit 
is wel te verklaren, omdat wij namelijk 
iedere dag opnieuw onze zorgen van 
stoffelijke aard het sterkst voelen maar 
al is het daarmee verklaard, het i� daar
mee nog niet verontschuldigd. 
Wat deze verstoffelijking van de geest 
een direct verkeerde invloed heeft on
dervinden wij ook dagelijks o.a. in d� op
voeding van de kinderen, die Ol)getwij
feld meer moeiten, meer zorgen en meer 
mislukkingen brengt dan vroeger en dit 
is een zorg van geestelijke aard, de zorg 
n.l. die we hebben met hun karakter
hun wil, hun gedrag, hun overtuiging e� 
hun opvattingen. We zien hen afzakken 
met de algemene tijdgeest mee. En de
verontschuldiging: ,,zo is de moderne
jeugd, e!l zo zijn de moderne mensen nu 
eenmaal", gaat niet op: het moest im
mers niet zo zijn! 
Een ander punt waarin we de verstoffe
lijking ondervinden, is in onze samen
leving en samenwerking met anderen.
Het gepraat over sociaal voelen en han
delen is wel goed, maar zeer dikwijls 
kijkt men dan alleen naar eigen on
recht en eigen schade, en eist hierin hulp 
én herstel. Het echte medegevoel met
anderen en als gevolg de huÎp aan· an
deren, het samenwerken met anderen, 
ontbreekt heel dikwijls. Wanneer bij
voorbeel_d zullen wij ons bij mensen van 
andere stand aansluiten in hun actie,
wanneer zij rechtvaardige eisen laten 
horen? 
Dezelfde geest heerst in het groot: in
de samenleving, in gemeente en land, 
en in de politiek der landen. De geest
van het Evangelie, die een geest is van 
naastenliefde, ontbreekt; de haat en af-

Palm=Zondag 
CHRISTUS' W AARSCHUWINC 

OM "EERLIJK" TE ZIJN. 

Christus, de mensgeworden God, wist op 
Palmzondag maar al te goed, dat nog 
vóór de week vol zou zijn, het Joodse 
volk Zijn bloed over zich zou afroepen, 
de moordenaar Barabbas boven Hem zou 
verkiezen en Pilatus zou bestormen met 
de eis van Zijn kruisiging. Maar toch 
laat Christus Zich de Zondag voor Zijn 
marteldood door ditzelfde Joodse volk 
als koning binnenhalen in Jeruzalem, met 
alle eerbetoon, dat het volk voorbehoudt 
aan koningen, die het sympathiek �indt. 
Maar Hij, Die de mensen door en door 
kende, wist dat hun hulde niet zozeer 
Hem gold als wel henzelf. Zij zagen 
immers in Christus meer de man, die 
hun nationalistische aspiraties zou ver
wezen]ijken en hun land van de gehate 
Romeinen zou bevrijden. Daarom juich
ten zij in werkelijkheid meer zichzelf 
toe dan Christus en zouden zij enkele 
dagen later - toen hun verwachtingen 
niet vervuld werden - in hun teleur
stelling nog luider roepen om Zijn dood .. 
Het is d<à,n ook kenmerkend, dat Chris
tus juist op qat ogenblik, als Hij de stad 
nadert, weent over Jeruzalem, omdat het 
de tijd zijner ontferming niet heeft ge
kend. Uiterlijk immers waren de Joden 
vol enthousiasme over Christus, maar jn 
hun hart waren zij ver van Hem en 
waren zij alleen ingenomen met zichzelf. 
Waarom wil Christus zich dan toch als 
kon,ing laten huldigen? Hij had toch de 
intocht in Jeruzalem niet nodig om van 
Zijn koningschap te getuigen. Dat zal 
Hij wel doen voor Pilatus, de vertegen
woordiger van het hoogste wereldlijke 
gezag in Jeruzalem en nog wel op het 

keer en wat nog erger is, de onverschil
ligheid, zijn ervoor in de plaats geko
men. Zolang men haat of afkerig is 
neemt men tenminste nog notitie van 
anderen, maar bij onverschilligheid be
staat een ander niet meer voor ons. 
Wanneer er iets moet veranderen om de 
ondergang tegen te houden, dan ligt hier 
het voornaamste: de onverschilligheid, 
de slapte, de willoosheid, het R_emis aan 
interesse. Deze toestand is de grootste 
zorg van alleen die willen vechten en 
werken aan een betere toekomst en het 
is ook de grootste zo�g die de Paus in 
zijn oproep liet horen. 
,,Het is hoogst� tijd", aldus de Paus, 
"om beslissende stappen te doen, hoog 
tijd om die noodlottige onverschilligheid 
af te schudden, hoog tijd dat alle men
sen, allen die 's werelds loop ter harte 
gaat, elkander erkennen en zich aaneen
sluiten." 
Hier richt de Paus zich zeer duidelijk 
tot alle mensen, ook de niet-katholieken, 
allen die inzien dat er verandering moet 
komen als we de zieke wereld weer ge
zond willen maken, opdat allen, op wel
ke grondslag ze ook bouwen, op het 
katholicisme, het protestantisme of een 
vorm van humanisme, zich aaneensluiten 
in een gemeenschappelijk pogen. 
En dan spreekt de Paus de kern van zijn 
rede uit, geeft hij n.l. de taak aan die 
voor de aaneengesloten goedwillenden 
te wachten staat: ,,een hele wereld 
moet weer vanaf de grond worden opge
bouwd, moet van onbeschaafd worden 
omgevormd in een menselijke wereld, 
van een menselijke in een goddelijke 
wereld, dit wil zeggen, in een wereld 
naar Gods hart." 
In deze zinnen liggen de étappen opge
somd waarlangs de vernieuwing zal moe
teen gebeuren. Het is geen werkje van 
opknappen, oplappen of bijschaven, het 
is een kwestie van heropbouwen, van op
nieuw beginnen bij de grondslag. In dui
delijke woorden dit: de grondslag, het 
fundament van de hele menselijke be
schaving is de natuurwet en deze is weg
geslagen. En een gebouw waarondervan
daan de grondslag is verdwenen stort in 
elkaar. Dit is wat er aan het gebeuren 
is. De natuurwet is verdwenen uit de 
overtuiging en wordt dagelijks gene
geerd en verkracht. Dit heeft de grote 
politiek gemaakt tot een gewapend 
tegenover elkaar staan vol vrees en haat, 
en onze eigen samenleving tot een leven 
van nijd en afgunst wat geld betreft, en 
van slapte wat betreft godsdienst en 
zedelijk leven. Het is ronduit gezegd 
"een heidense boel" aan het worden, en 
in vele opzichten letterlijk "een beesten
bende": zelfs de beschaving is verdwe
nen in onze technisch zo vergevorderde 
wereld. 
Het is daarom niet te veel gezegd als de 
Paus beweert dat we van de grondslag af 
opnieuw moeten opbouwen, dat vervol
gens de mensheid opnieuw beschaafd 
moet worden. vervolgens de samenleving 
weer menselijk moet worden inplaats van 
lo�ter stoffelijk en dierlijk, om eindelijk 
misschien weer uit te komen bij een god
delijke wereld, d.w.z. een wereld zoals 
God die wil, met alles en allen weer 
de plaats hebben die God er aan gaf toen 
Hij deze wereld tot Zijn verheerlijking 
schiep uit het niet.. T. 

ogenblik van Zijn schijnbaar grootste 
nederlaag: 
.,Koning ben Ik? Daartoe ben ik gebo
ren en daartoe in de wereld gekomen, 
juist om te getuigen voor de waarheid". 
Maar dan voegt Hij er ogenblikkelijk 
aan toe, dat Zijn Rijk niet van deze we
reld is. 
Palmzondag werd 11een machtsmanifesta
tie, doch zou enkel de droeve werkelijk
heid aantonen, dat mensen, die Zondags 
Hosanna! roepen, Vrijdags Kruisig Hem! 
zullen kunnen roepen. 
Onder deze mensen waren er velen, die 
geen persoonlijke overtuiging hadden, of, 
wat nog erger is, die hun meest persoon
lijke overtuiging verloochenden om de 
voordelen te incasseren, verbonden aan 
het volgen van hen, die de macht en 
daarmede de schoonste beloften bezitten. 
Schrijnender tegenstelling en tragischer 
wisselvalligheid in de volksmassa dan die 
van Palmzondag en die van Pasen en 
Goede Vrijdag is er in de geschiedenis 
van de mensheid moeilijk te vinden. 
Zullen wij dit gebeuren als een waar
schuwing zien? Zullen wij de moed heb
ben om geen Hosanna te roepen op 
Palmzondag, als wij op Goede Vrijdag 
toch ook het "Kruisig Hem" zullen mee
schreeuwen of om op Goede Vrijdag te 
zwijgen als ons juichen op Palmzondag 
gemeend en oprecht was? Op Palmzon
dag stelt Christus ons de vraag: ,,Kunt 
en durft gij eerlijk te zijn?" 
Laten wij niet te gauw met "ja" ant
woorden. Denken wij aan Petrus, die be
zwoer Chrisj:us nooit te verlaten en die 
Hem in diezelfde nacht tot driemaal toe 
verloochende. Geven wij liever geen ant
woord, doch bekennen wij rouwmoedig 
onze zwakheid en beloven wij oprecht 
te proberen "eerlijk" te ziin. waar het 
de beleving van ons geloof betreft. 

Plaatselijk Nieuws 
MISSIENAAIKRINC
TENTOONSTELLINC. 

Van Zaterdag 17 tot en met Dinsdag 20 
Mei houdt de Missienaaikring Miad 
(missionum adjutrices = helpsters van 
de missies) zijn eerste tentoonstelling in 
De Ark en op het aangrenzende terrein. 
Ofschoon de Miad op het einde van 
1950 en in de eerste maanden van 1951 
reeds veel materiaal naar de missie heeft 
verzonden, o.a. 10 kazuifels, 1 koorkap 
met velum en 20 superplies, hebben de 
ijverige naaisters en borduursters toch 
weer een keurige collectie van Westerse 
en Oosterse paramenten klaar gekregen 
voor de tentoonstelling. 
De Missienaaikring Miad is de eerste 
in Nederland, die zich, naast het ver
vaardigen van kerkgewaden voor de hei
dense missielanden, gewaagd heeft aan 
de naar wat de vorm betreft gevarieerde 
en ingewikkelde Oosterse paramenten, 
die voorheen alleen in het buitenland 
vervaardigd werden, zodat deze tentoon
stelling wel een heel eigen karakter zal 
dragen, waardoor de belangstelling onge
twijfeld nog zal worden verhoogd. 
Omdat getracht is naar grote variëteit 
in de uitvoering voor de verschillende 
gewaden zullen kenners op deze tentoon
stelling zeker voldoening vinden. 
Van de andere kant zal de tombola of 
fancy-fair, die aan de tentoonstelling is 
verbonden, door haar attracties en 
schitterende prijzen eenieder in de gele
genheid stellen de dames van de Miad te 
helpen haar prachtig missiewerk voort te 
zetten en zodoende de missionarissen te 
steunen. 

BOUW VAN PERMANENT 
OPENLUCHTTHEATER IN BOXTEL. 
In het park, nabij het kasteel van Sta
pelen, heerst momenteel dag in dag uit 
een bedrijvigheid van belang. De jongens 
van Huize De La Salle zijn er n.l. bezig 
met de bouw van een permanent open
luchttheater, precies op de plaats waar 
enkele jaren geleden het H. Bloedspel 
is opgevoerd. 
Ook dit jaar zal het H. Bloedspel op 
deze plaats (met de historische entoura
ge, die het kasteel van Stapelen biedt) 
gespeelcl worden. Alles wordt daarom 
thans in het werk gesteld om vóór de 
première-datum (8 Juni) vollediMc.meLcle 
werkzaamheden gereed te komen, zodat 
een duizendtal bezoekers deze;., eerste 
uitvoering zal kunnen bijwonen. 
In de avonduren wordt ook door ver
schillende Boxtelse particulieren • belan
geloos medewerking verleend bij de aan
leg, hetgeen natuurlijk ten zeerste ge
apprecieerd wordt. 
Naar we vernemen zal het theater 
eigend9m blijven van de Paters Assump
tionisten, bij wie vanzelfsprekend ook 
het beschikkingsrecht over de spe_elgele
genheid berust. 
"PUCK" BRENGT TONEEL VOOR 
BOXTl!.LSE ARBEIDERSJEUCD. 
Op uitnodi�ing van de KA.]. en 
V.K.A.]., afd. Boxtel, zal het beroeps
toneelgezelschap "Puck" op Dinsdag 29
April in onze plaats een uitvoering
komen geven van het door Cas Baas ge•
schreven toneelspel "Gevecht met de 
zoon". Deze uitvoering is speciaal be
doeld voor de Boxtelse arbeidersjeugd,
vanaf 17-jarige leeftijd. Voor leden van 
KA.). en V.K.A.J. wordt a.s. Zondag van
half 1 tot half 2 in de Kajuit reeds ge
legenheid gegeven plaatsen te bespreken
voor henzelf en familieleden. Mochten
na het bespreken nog plaatsen zijn open 
gebleven, dan zullen deze straks door
anderen bezet kunnen worden. Hierover 
zullen, zo nodig, straks nadere bijzon
derheden gepubliceerd worden.
MODESHOW 
De fa. F. J. Witteveen, afdeling Manu
facturen en ·Confectie, zal zeer binnen
kort weer een modeshow houden, waar
op dan de hoogzomerrriodellen (in de 
meest uitgebreide zin van het woord) 
voor het forum van de vrouwelijke opi
nie gebracht zullen worden. De datum 
voor deze modeshow is nog niet defini
tief bepaald, maar er kan reeds worden 
medegedeeld, dat er beslist zal moeten 
worden tussen de data 23 of • 24 April. 
Daar de modeshows van de fa. Witte
veen ·- die reeds als traditionele ge
beurtenissen zijn ingeburgerd - in het 
verleden steeds veel waardering mochten 
ondervinden van de zijde der belang
stellenden, mag zeer zeker ook nu weer 
gerekend worden op ·een grote belang
stellin!Z.-
POPPENTENTOONSTELINC 
BOND ZONDER NAAM. 
Toen de stadspoorten van "Dolly Town" 
j.l. Zondag gesloten werden, kon gezegd 
worden, dat in Boxtel een belangrijke 
liefdadigheidsactie tot een goed einde 
was gebracht. Weliswaar was het aantal 
bezoekers in verband met het zeer slech
te weer beneden de verwachtingen ge
bleven, maar zij die in de loop van de 
tentoonstellingsdagen een bezoek ge
bracht hebben aan Hotel Riche, zullen 
een goed idee gekregen hebben van het 
veelomvattende idealistische werk, dat de 
Bond Zonder Naam verricht. 
De keurcollectie poppen gaven op tref-

fende wijze gestalte aan de spreuken en 
leuzen van de Hefboomactie, zoals die 
maandelijks tot het volk van Nederland 
gericht worden. Op naïeve maar pak
kende manier gaven zij de bezoekers hun 
boodschap voor de beoefening van de 
naastenliefde mee. Ongetwijfeld zal de 
tentoonstelling in Boxtel dan ook het 
succes gehad hebben, waarop de grote 
promotor van de Bond Zonder Naam, de 
Zeer Eerw. Pater Loop, ,,begroot" heeft! 
Rest nog te vermelden, dat de te raden 
naam van de pop "Petronella" luidde. 
Deze naam werd geraden door Mej. 
Margriet van Oerle, die zodoende win
nares werd van de pop. 

WERKLOOSHEID IN BOXTEL. 
Maart bracht verbetering
in de toestand 1 
De verwachting, die wij in het · begin 
van de vorige maand uitsprak�n, is be
waarheid geworden: De werkloosheids
positie in Boxtel is in de loop van de 
maand Maart als het ware sprongsge
wijze verbeterd. Bedroeg het aantal werk
lozen op 29 Februari nog 337, op 31 
Maart bleek dit aantal te zijn terugge
bracht tot 244. Deze teruggang is voor
al te danken aan de opleving in de 
bouwnijverheid, waar liefst 69 werkzoe
kenden een plaatsje veroverden. Ook in 
verschillende andere branches viel echter 
een kentering te bespeuren, terwijl men 
gelukkig haast nergens een verslechte
ring behoefde te constateren. 
Een specificatie van het werkloosheids
verloop in Maart (en Februari tussen 
haakjes) zal U een en ander duidelijk 
maken: 

Febr. Mrt.
Bouwvakken (174) 105
Houtbewerkingsbedrijven ( 12) 10
Schoen- en lederindustrie ( 34) 26
Voeding- en Genotmiddelen 

bedrijven ( 10) 9
Metaalbedrijven ( 7) 4
Textielfabrieken ( 19) 17
Landbouwbedrijven ( 19) 12
Handel en Kantoor ( 13) 15 
Losse arbeiders ( 35) 28
Diversen ( 14) 18

Totaal (337) 244

In dit totale aantal werklozen zijn ook 
begrepen 21 wachtgelders, tegenover 25 
in de maand Februari. Tevens is in dit 
totale aantal opgenomen de groep van 
76 arbeiders, die in Maart tewerk zijn 
gesteld bij de DUW, tegenover 69 in 
de maand Februari. Het eindcijfer dient 
tenslotte volledigheidshalve nog ver
meerderd te worden met 5, in verband 
met zulk een aantal werkloze vrouwe
lijke arbeiders. (In de maand Februari 
moest een zelfde aantal vrouwelijke 
werklozen genoteerd worden). 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER. 
Maandag 7 April van 10-12 uur v.m. 
Donderdag 10 April geen spreekuur. 

Missie Thuisfront 
TEN AFSCHEID EN DANK.
Gedurende mijn verblijf in het vaderland 
heb ik in opdracht mijner oversten ge
werkt om de missieliefde aan te moedi
gen en ondervond daarbij dat vele ka
tholieken het missioneringswerk zowel 
door gebed als geldelijke bijdragen wil
len steunen. 
De momenteel lopende radio-actie onder 
de slagzin 40 X 1000 is 40.000 is er bo
vendien een prachtig bewijs van. 
Ook de in 1951 gehouden loterij voor de 
Nederlandse Provincie der Witte Paters 
gaf de overtuiging van een levendig be
grip onder de katholieken voor mede
werking ter vo<;>rziening in uitbreiding 
van de huisvestingsmogelijkheid van 
priesterstudenten en broeders voor de 
missie. 
Bij het afscheid vóór mijn vertrek naar 
de missie van Belgisch Congo kwam de 
geestelijke verbondenheid met de gelo
vigen in de missielanden edelmoedig tot 
uiting. 
De bevolking van Boxtel reageerde zeer 
spontaan op mijn afscheidsoredicaties met 
prachtige collecte-opbrengsten, die nog 
vermeerderden met giften aan mij per
soonlijk. 
In het blijde vooruitzicht weer te mogen 
gaan werken onder de zwartkleurige be
volking van Afrika is mij de aangename 
ervaring van aller offervaardigheid een 
heerlijke herinnering bij de taak die mij 
daar wacht. 
Hartelijk dank ik de gelovigen en beloof 
hen in mijn gebeden Gods zegen voor 
hen te vragen. 

COLLECTE. 

JAN VAN AMELSVOORT 
Witte Pater. 

Bij de j.l. Zondag in de kerk van de St. 
Theresia-parochie geh_ouden schaalcol
lecte voor de missi� van de Z.E. Pater J. 
van Amelsvoort werd f 79,- opgehaald. 

5 APRIL GEEN KATAVOND.
Wegens bijzondere omstandigheden gaat 
de Katavond a.s. Zaterdag 5 April NIET 
door. 

Burgerlijke Stand 

van 25 tot en met 31 Maart 1952.
GÈBOREN: Johanna M. A. dochter van 
H. Hermes en H. Smulders, Selissen 8
- Petrus J. C. zoon van M. v. d. Nos
trum en E. B. van Kasteren, Munsel 26 
-Johannes H. zoon van C. Zwaan en J.
Arts, van Hugenpothstraat 18 - Fran
ciscus J. H. J. zoon van L. Snellaars en
Fr. J. W. van de Ven, Deken de Wijs
straat 1 - Christina C. J. M. dochter
van C. J. Schoenmakers en Fr. M. Vugts, 
Roond 2 - Adriana M. dochter van J. 
M. Schellekens en M. L. van Roessel,
van Merheimstraat 4a.
ONDERTROUWD: Paulus H. Hendriks 
en Johanna Bek - Aart Davelaar en Jo
hanna C. van den Ham. 
GEHUWD: Johannes Swinkels en Hen
drika Buitenhek. 

Er is in Boxtel een wonder gebeurd 
Besteden we na 
het wanneer en 
het waar nu 
onze aandacht 
aan het wie. Als 
we dat gedaan 
hebben zullen 
we eindelijk ons 
gaan bezighou
den met het 
wat: het wonder 
zelf. 
De persoon, die 
rechtstreeks bij 

het mirakel van Boxtel betrokken was, 
wordt in het oudste document, dat we 
tot onze beschikking hebben, aangeduid 
als "een zeker priester, die te Boxtel de 
Mis opdroeg". Zo spreekt over hem het 
officiële stuk waarin Pileus Kardinaal de 
Prato in 1380 en wel op de 25ste Juni de 
verering en vertoning van de H.H. Doe
ken goedkeurt. De dan volgende ge
schiedkundige mededeling dateert uit 
1609 en wordt ons verstrekt door Gra
maye, die het Mirakel van Boxtel ver
haalt in zijn Latijns werk "Taxandria". 
Hij vertelt het gebeuren in versvorm en 
voert ten tonele een zekere Eligius zon
der verdere aanduiding. Uitvoeriger is 
Mudzaert, die we reeds eerder ontmoet 
hebben. Bij hem is de persoon in kwes
tie: ,.eenen Priester, ghenoemt Eligius de 
Aercke, toesiender van den autaer des 
Heylighen Cheests, in de kercke van
Esch by Boxtel". Halen we tot slot nog 
aan Wichmans uit 1632, die gewag 
maakt van "Sacerdos quidem nomine 
EUgius Aecker, Rector Altaris S. Spiritus 
in Ecclesia de Esch prope Boxtellam", 
wat niets anders is dan de Iatijnse verta
ling van wat Mudzaert ons meedeelt .. 
Andere historici maken melding van een 
zekere Eligius vanden Aker. Het is mo
gelijk dat Mudzaert, die de archieven 
van de Boxtelse baronie aanhaalt, de 
naam van de priester ook daaruit geput 
heeft, maar die archieven bestaan niet 
meer en kunnen dus niet meer door ons 

worden gecontroleerd. We moeten dus 
besluiten, dat de naam Eligius van den 
Aker tot ons gekomen is via de traditie. 
Niet betrouwbaar, zegt U? Richt dan 
even uw aandacht op het document, dat 
in December 1951 uit het Rijksarchief 
werd opgediept en dat dateert uit het 
jaar 1395, 14 October. Daarin wordt zeer 
uitvoerig gewag gemaakt van "Domini 
quondam Eligii dictl Loy vanden Aker
Praesbyteri" d.i. ,,wijlen Heer Eligius, 
bijgenaamd Loy, van den Aker, priester". 
En uit het stuk (een roggepachtbrief) 
blijkt, dat deze priester van den Aker
landgoederen had liggen in Boxtel, Esch 
en Haren. Het zou een duizendste toe
val zijn, als deze Heer van den Aker 
niet de priester was, wiens naam ons in 
verband met het mirakel door de tradi
tie werd overgeleverd. We hopen dat er 
nog meer te voorschijn zal komen en 
nemen ondertussen de hoed af voor de 
degelijkheid waarmee het Boxtelse ge
meenschaps-geheugen eeuwen lang te 
werk is gegaan. De naam "van den 
Aker" is wel een erg Boxtelse naam. 
Het zou de moeite lonen te weten of de 
van den Akers van vandaag familieleden 
zijn van genoemde priester, maar in 
onze Boxtelse geschiedenis is door de 
tand des tijds, die geen enkel archief 
ongemoeid laat, een niet te dichten gat 
geknaagd. Bij wijze van bijzonderheid 
maken we o.m. melding van Vranck Pau
wels van Akeren (Esch 1535), Herman 
Hermans van den Akeren (Esch 1548), 
beide schepenen van Esch, en Ariken van 
den • Aecker, echtgenote van Hendrik 
Molengraeffs, wier goederen in den iare 
1632 bij advies van de Raedtsheeren 
ende schepenen van Boxtel onder de 
kinderen van genoemde werden ver
deeld. 
Hiermee is echter niet alles over Heer· 
Eloy gezegd. We zullen daar de gele
genheid voor krijgen als we over het Mi
rakel zelf gaan spreken. Tot de volgende 
kee� 

• 



God, Mens en Robot 
Een moderne legende uit de wereld der techniek 

Mister Smith stond in zijn laboratorium 
voor het grote schakelbord en zuchtte 
een keer diep voor hij de vraag aan zijn 
medewerker beantwoordde: ,, ...... of het 
mij nu wel zal lukken, John? Ik heb er 
vertrouwen in. Ik heb alle contacten, 
alle draden nagekeken. Als mijn bereke-
ningen kloppen ...... ?" 
John trok zijn laboratoriumjas uit en 
hing hem aan de haak achter de kast
deur. Nog één keer keerde hij terug 
naar zijn werktafel en schoof enkele 
schetsen en tekeningen in zijn tas. ,,Ik 
wens U in elk geval veel succes van
avond, Mister Smith". John was moe en 
verlangde naar huis. Hij trok zijn win
terjas aan en bij de deur zei hij: ,,Goe
den avond, professor, en nogmaals veel 
succes". Het "goeden avond" van Mister 
Smith hoorde hij al niet meer. 
Deze keerde nog eenmaal naar zijn 
tekentafel, vlak bij het schakelbord, en 
woelde in gedachten door de stapels 
tekeningen, schriften met formules en 
abstracte tekens. Mister Smith richtte 
zich uit zijn gebogen houding op en 
wierp e entriomferende blik op zijn 
werk, een robot, een stalen werkelijk
heid, geboren uit vernuft, getallen en 
formules. Hij trad tot vlak voor de robot 
en riep uit: ,,Thans heb ik ie geschapen, 
jou stalen kolos, thans zul jij je moeten 
voegen naar mijn wil. Thans zul jij moe
ten gehoorzamen aan je schepper, aan 
je god!" Een spottende lach klonk op, 
omdat hij god had gezegd. Want er be
stond voor Mister Smith geen God. Hij 
had Hem gedood, in zichzelf. Hij had 
Hem verbannen uit zijn grote, witte labo
ratorium, uit zijn werk, uit zijn leven. 
Nog eenmaal betastte hij het stàlen 
lichaam van de robot-mens, die zwaar, 
log, koud en onbeweeglijk voor hem 
stond. 
"Thans zal ik je een ziel inblazen, een 
ziel!" De echo van Mister Smit's hoon
gelach weerklonk door de holle ruimte. 
"Een zelfde ziel, als waarmede God het 
slijk tot leven riep, toen Hij de mens 
schiep. Ik schep jou: groter, sterker, on
weerstaanbaar!" 
T.oen trad God het laboratorium binnen,
God, Die hij toch verbannen had, ge-
dood had ...... slechts in zichzelf gedood 
had. Maar God leeft. Hij stond daar in 
zijn werkplaats. Zwijgend. Groot. Eeu
wig. Niemand kon Hem voorbijzien. Ook 
Mister Smith niet. Maar Mister Smith 
trok zich niets van hem aan, want hij 
wist Wie het was, Die daar vlak bij hem 
stond. Tenslotte keerde hij zich tot God 
met de woorden: ,,Geloof je soms, dat je 
mij in verwarring zou kunnen brengen? 
Of denk je misschien mijn becijferingen 
niet te doen kloppen? Cijfers zijn onom
koopbaar. Mijn berekeningen zijn juist!" 
Maar God zweeg. 
"Waarom ben je hier? Soms om de 
triomf van de machine mee te maken?" 
Maar God zweeg. 
"Het lukt je toch niet, om mij uit mijn 
evenwicht te brengen". 
Maar God zweeg. 
"Je had b_$ter niet kunnen komen, want 
thans zul je meemaken, hoe de mensheid 
jou van je hemelse troon sleurt en godin 
Techniek op het altaar der wereld 
plaatst". 
God zweeg, maar Zijn zwijgen was een 
waarschuwing voor de hoogmoedige. 
"Wacht, het spel begint. Je zult erbij 
moeten toezien. Aan het einde zul ie 
eindelijk dood zijn". 
God zweeg, maar Zijn blik boorde zich 
tot diep in de ziel van de zondaar. 
Mister Smith aarzelde, doch slechts even. 
Toen keerde hij zich van God af in de 
richting van het schakelbord en trok de 
eerste handle naar beneden. Een zacht 
zoemend geluid werd hoorbaar en drie 
lichtbuizen begonnen te gloeien "AG 1 
klopt". De stem van Mister Smith had 
een triomferende, harde klank. Zijn hand 
trok aan de tweede handle. _.,PL 4 is in 
orde". De stalen gewrichten van de 
robot begonnen te knarsen. Lichtvonken 
spatten heen en weer. Het zoemend ge
luid werd sterker. 

Ingezonden stukken 
Buiten verantwoordelijkheid der redactie 

,,AL TE DEMOCRATISCH(?!)" 

Op de 31e Maart j.l. ontvingen ± 400 
inwonenden van Boxtel, huurders van 
gemeente-woningen aldaar, het volgende 
schrijven: 

De Inspecteur der Registratie en 
Successie te 's-Hertogenbosch. 

's-Hertogenbosch, 27 Maart 1952 

Onderwerp: 
Zegelovertreding. 
Door U werd met de gemeente Boxtel 
een huurovereenkomst aangegaan betref
fende het door U bewoonde pand. Deze 
overeenkomst werd door U ondertekend, 
zonder daarbij het zegelrecht te vol
doen. Ingevolge artikel 2 der Zegelwet 
1917 is door U een boete verbeurd van 
f 1()(),- (Een honderd gulden), terwijl 
U bovendien een zegelrecht van f 4,
verschuldigd bent. 
Van de invordering van de boete wil ik 
afzien indien U vóór 15 April a.s. ten 
kantore van de Gemeenteontvanger te 
Boxtel (Gemeentehuis) of door over
schrijving op diens postrekening nr 87815 
het regelrecht ad f 4,- voldoet. 
Ik merk U nog op, dat bij niet voldoe
ning van dit bedrag vóór vermelde datum 
ik onherroepelijk tot invordering van 
recht en boete, met alle middelen die 
mij ten dienste staan zal overgaan. 

De inspecteur, 
J. H. v. Bekhoven, 
Hoofdcontroleur. 

Aan de Heer H. Diepenbroek, 
Doomakkerlaan 54, Boxtel. 

Door een grove nalatigheid vat1 de ·Ge
meente Boxtel, is bij het uitreiken van 
de huurovereenkomst die door de huur-

Mister Smith boog zich nog eenmaal 
over zijn werktafel, bladerde in de pa
pieren, rekende, vergewiste zich van de 
juistheid zijner berekeningen, veegde 
zich het zweet van zijn voorhoofd, maak
te de jas, die hem benauwde, los, keer
de weer terug naar het schakelbord. 
Toen keerde hij zich om en de ogen van 
God troffen hem nog eenmaal diep in 
zijn hart. Maar zijn hart was koud, koud 
als staal. Zijn brein werkte onder hoog
spanning, alleen zijn brein. Hij rekende, 
controleerde, vergeleek. Toen grepen de 
handen de koop van de cijferschaal en 
draaiden de wijzer op een, twee, drie, 
vier. De wijzer op de schaal sloeg even 
uit, sidderde, bleef dan staan op vijf, 
schoof door naar zes. Daar de robot! 
Het stalen gevaarte verloor zijn starheid. 
Zeven. Het zoemen was aangezwollen 
tot een huilende alarmtoon, die elk men
selijk geluid overstemde. 
"Nog drie!" Mister Smith schreeuwde 
het uit. Een onmenselijke angst klonk 
door de triomf van zijn stem. ,,Nog drie, 
dan leeft hij! Dan l1eeft hij een ziel!" 
Hij lachte, lachte, lachte. De echo van 
zijn lach vermengde zich met het dreu
nen en knarsen en knetteren en donde
ren en bliksemen en gieren en huilen en 
brullen en vonken tot een inferno. Ja, 
de hel was losgebarsten. God riep nog 
eenmaal de mens voor de machine. Met 
Zijn ogen. Maar mister Smith zag slechts 
zijn triomf, de overwinning der techniek. 
Acht. Een lange pauze. ,,Negen", telde 
hij luidop. De robot bewoog zijn armen. 
Kijk, hij deed zijn eerste schreden. 
Langzaam, zeker ,geweldig ...... onhoud-
baar. De wijzer op de schaal sloeg hele
maal uit naar rechts. ,,Tien". Mister 
Smith schreeuwC:c het uit. ,,Tien, hij 
leeft. Tien geboden heb ik hem gegeven. 
Hij leeft. God, kijk, kijk naar het werk, 
dat het menselijk vernuft heeft ge
schapen!" 
God zag het en zweeg. 
Ha, de robot! Zijn stalen armen sloegen 
toe, vernietigden wat op hun weg kwam. 
,,Halt!" schreeuwde Mister Smith. Af
grijzen en ontzetting tekenden zich af 
op zijn gezicht. ,,Halt, halt, halt!" Hij 
gilde de woorden zo hard hij kon. 
,,Halt!" En hij probeerde het stalen ge
drocht met zijn blik te ve1hmmen en 
te bedaren. Maar de robot had geen 
ogen. Blind sloeg hij toe. Mister Smith 
probeerde nog de hoofdschakelaar terug 
te draaien, doch de stalen vuist van de 
zielloze stof trof hem en hi.j viel met 
ingeslagen schedel dood voor zijn schep
ping neer. 
De armen van de robot troffen de werk
tafel, vernielden ze en scheurde de 
tekeningen aan stukken. Het monster 
stampte verder en vertrapte alles wat 
mensenverstand had uitgedacht en men
senhand had vervaardigd. Het laatste het 
schakelbord. Toen stond de kolos stil. 
Zijn werk was gedaan. En de duivel ver
liet het wederom star geworden monster 
en was tevreden. God zag hem en vroeg: 
11

Tevreden?,, 
,,Eigenlijk niet", antwoordde de duivel, 
,,want dit was nog maar in het klein. 
Een geval op zich. Maar wat was het 
mooi!,, 
"Heeft de mens jou geroepen?" vroeg 
God. 
"Nee, eigenlijk niet!" gaf de duivel ten 
antwoord. ,,Maar hij haalde U ván de 
troon. En waar U niet bent, daar 
ben ik!" 
En Gods aanschijn weerspiegelde zijn 
droefheid. De duivel echter verheugde 
zich over zijn overwinning. ,,Dit was 
nog maar in het klein", herhaalde hij. 
,,Maar kijk eens hier. Kent U dit niet?" 
God zag het en zeide: ,,Dat zijn de 
bouwstenen, waarmede ik mijn wereld 
heb gebouwd". 
,,Dat zijn atomen", vulde de duivel aan. 
"U bouwt er mee. Ik echter zal ze aan 
de mensen geven .Zij zullen ermede 
vernietigen ...... de wereld ...... zichzelf. 
Wat wilt U mij geven, wanneer ik. ..... " 
God nam het woord. ,,Ga heen, Satan". 
En Hij was alleen. God was alleen. 

ders zijn getekend, de zegelkosten die 
op deze huurovereenkomst betaald dien
de te worden, niet in rekening gebracht 
en hierdoor dus niet door de huurders 
betaald. Geen van deze huurders is ooit 
door de Gemeente gemaand dit te beta
len. Er zijn huurders die al meer dan 3 
jaar in deze Gemeentewoningen wonen 
en die door gezinsuitbreiding voor rui
mere bewoning in aanmerking kwamen, 
hierdoor zijn er personen die 2 à 3 van 
deze aanmaningen ontvangen hebben, 
met variërende bedragen van f 4,-; 
f 3,50; f 3,- enz. Als donderslag bij 
heldere hemel valt dit schrijven - nog 
net even voor de Paasdagen - in de 
bus. Voor vele gezinnen: ,,weg eieren"! 
Zeer zeker zullen deze mensen de in dit 
schrijven vermelde kosten betalen. Maar 
ware het niet beter geweest dit schrijven 
in andere bewoordingen samen te stel
len? Een dergelijk schrijven doet ons 
denken aan "Wir haben ...... "! Of is dit 
reeds een voorproefje van hetgeen ons 
straks te wachten staat als het "IJzeren 
Gordijn" wordt opgetrokken? Of is dit 
de democratie (bureaucratie) van na-de
oorlog, die door velen onzer op deze 
wijze niet begrepen kan en zal worden? 
Ik meen namens velen mijn gevoelens 
ten opzichte van dit schrijven tot uit
drukking te mogen brengen in dit ene 
woord: ,,foei"! 
Moge zij die verantwoordelijk zijn voor 
dit schrijven op deze gemaakte fout 
terugkomen of van hogere hand een 
beter toezicht wordt gehouden over een 
dergelijk afkeurenswaardige manier van 
optreden. 

Mijn dank aan de redactie van dit blad, 
die zo welwillend is geweest om dit stuk
je onverkort op te nemen. 

De inzender: 

H. DIEP-ENBROEK,
Doomakkerlaan 54, Boxtel.

SPORT-NIEUWS 
R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 

A.s. Zaterdagmid.dag om 5 uur:
O.D.C.- Voorlopig Brabants elftal.

Van de KN.V.B. afd. Noord-Brabant 
ontving O.D.C. een uitnodiging om met 
het eerste elftal een wedstrijd te spelen 
tegen een voorlopig Brabants elftal. 
Daar Boxtel als centrum uiterst geschikt 
is gelegen, werd besloten deze wedstrijd 
te spelen op het O.D.C.-terrein, dat 
voor zulke gelegenheden ruimschoots 
aan de gestelde eisen kan voldoen. Hier
door worden de vele sportliefhebbers 
uit Boxtel en omstreken in staat gesteld 
om de geselecteerde spelers uit de afd. 
Noord-Brabant eens van nabij bezig te 
zien. Velen zullen zich de selectie-wed
strijden van vorig jaar nog wel herinne-. 
ren, die toen ook op het O.D.C.-terrein 
zijn gespeeld en waar eveneens een bui
tengewoon grote belangstelling voor be
stond. Deze wedstrijden, die qua voetbal 

Cocos heeft a lle eigen
schappen, die een vol
maakte vloerbedekking 
kenmerken: 
fris, helder, mooi van 
kleur en oersterk 1 
Juist een cocosloper maakt 
er iets gezelligs van 1 

50 cm f2 75 - 3.95 
70 cm f 3 85 - 4 95 :� 

100 cm f4.95 - 6 95 
140 cm f8.95 -10.50 

Coeosmatjes 
40 X 70 

""---1.85 
De mooiste dessins 

De grootste keus 

De beste kwaliteit 

Natuurlijk 

In den Ooievaar 

op zeer behoorlijk peil stonden, zijn dan 
ook een waarborg, dat het er a.s. Zater
dag wederom zal spannen. Vele bekende 
spelers van toen zijn wederom in dit 
voorlopig elftal opgenomen. Hieronder 
geven wij de opstelling van dit Brabants 
elftal, zoals wij dit ontvingen van de 
KN.V.B. 

J. de Bruijn
D.V.S.

Th. v.d. Broek F. Waterschoot F. Stoffels 
Groenewoud Hoogeloon D.V.S. 

C. Mollen J. Bekx
Hoogeloon Kraanvogels 

J. Verhees A. Quinten J. Box
D.V.S. Voorwaarts Voorwaarts 

111. Lemm G. van Hattum
Steensel Helvoirt
Voor de goede orde maken wij er de
leden van O.D.C. op attent, dat zij voor
deze wedstrijd van de K.N.V.B., afd.
Noord-Brabant geen vrije toegang heb
ben. Dit geldt eveneens voor houders
van tribune- en terreinkaarten.
De entreeprijzen zijn in overleg met het
Bestuur van de K.N.V.B. zo laag moge
lijk gehouden. Wij verwachten dan ook,
dat velen van deze gelegenheid gebruik
zullen maken om a.s. Zaterdagmiddag
om 5 uur de keurtroepen van de Afd.
Noord-Brabant in het veld te zien treden
tegen een momenteel goed op dreef zijnd
O.D.C.

O.D.C.-Junioren.
Zaterdag 3 uur: 

O.D.C. 11-St. M. Gestel 6
B.V.V. 15-O.D.C. 12

Zondag geen wedstrijden. 
Behalve aan het jeugdtoumooi van 
O.D.C. op Hemelvaartsdag zal het A
elftal ook deelnemen aan de toumooien
van Dosko, R.KC. en De Valk. Om in
de reiskosten hiervoor te voorzien is een
aparte reiskas gevormd.

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 

J.I. Zondag werden alle wedstrijden af
gelast.
Voor a.s. Zondag zijn vastgesteld de
wedstrijden:
Zwaluw V.F.C. 3-Boxtel 2 12 uur 
Boxtel 4-lrene 1 12 uur 
De reserves wacht in Vught de zware 
taak Zwaluw V.F.C. 3 aan de zege-kar 
te binden. Boxtel 4 zal thuis de strijd 
aan moeten binden met Irene 1 uit Ge
monde, maar zal daar eveneens de han
den aan vol hebben. 

POLITIEHONDEN-WEDSTRIJD. 

Door de Boxtelse politiehonden-dresseer
vereniging "De Wacht in het Veld" is 
voor Zondag 6 April a.s. een kringwed
strijd uitgeschreven, waaraan door de 
beste hondendresseurs uit de kring Box
tel zal worden deelgenomen. 
Deze wedstrijd vangt aan om 9 uur 
's morgens. De vooroefeningen alsmede 
het rivierwerk zullen worden afgewerkt 
in de z.g. ,,Bunder". op de Langen berg. 
Het stelwerk, gewaken en voedselwei
geren wordt afgewerkt op het terrein, 
gelegen achter het café van de heer Th. 
v. d. Aker in de Nieuwstraat.
De toegang tot beide terreinen is geheel

vrij. Het publiek wordt dringend ver
zocht geen honden mede te brengen, 
daar dit voor de aan de kringwedstrijd 
deelnemende honden na�elig kan zijn. 

Bomen op het trottoir 
Zo mooi jonge boompjes in het land
schap aftekenen, zo'n armtierige stekken 
lijken het als ze tussen de doods-grijze 
tegels in de straten worden geplant en 
waaruit ze, na jarenlang kwijnen, uitein· 
<lelijk als brandhout gekapt worden. 
De boompjes in de Stationstraat zien we 
al tien jaar lang stumperig de straat ont· 
sieren. Als hinderlijke sta-in-de-wegs 
menigmaal verwenst door passanten, in 
de nazomer door speelse jeugd bespron· 
gengen om er de oranjekleurige bollet· 
jes af te rukken en er elkaar mee te be-
kogelen. 
Waar de zakelijk aaneengerijde bedrijfs
en winkelpanden het straataspect be
heersen, en waar stedebouwkundig wordt: 
gepland, daar zijn weelderige bladerkro· 
nen in plaats van een heerlijkheid ter be
schaduwing en verkoeling oorzaak van 
lichtbelemmering en van een ongezonde, 
vochtigheidsgraad in de woningen. 
En dan zij nog buiten beschouwing gela
ten de ergernis in de herfst over het· 
wekenlang gedwarrel van het dorre afge
vallen gebladerte . 
Bomenaanplant in de naar stadstype be·• 
bouwde straten kan waarlijk niet be
koren. 
Hetzij zulks geschiedt in een gedeelte 
van de Stationstraat, hetzij in een ge
deelte van de Molenstraat, eertijds voor 
een gedeelte ook wel Gareneindje ge
noemd. 
Waar het Gareneindje begint zijn vorige 
week bomen geplant. Naar veler smaak 
volgens een te eigenaardig bestek. 
Regelmaat in afstand ontbreekt. Zelfs 
zou bij het begin een boom midden in 
het trottoir zijn geplant. Ware men na 
het uitbreken der klinkers daarvan niet 
teruggeschrokken, ons betoog over boom
planting tussen plavuizen zou er te ster
ker door geaçcentueerd zijn geworden. 
De boomaanplant op het Gareneindje 
wekt de schijn alsof men te vroeg een 
mooie klinkerbestrating heeft aange
legd en dat een deel der oudste bebou
wing niet in overeenstemming is met het 
plaveisel van de weg. 
Begrijpelijk zal onze opvatting over deze 
aanplant wel contrasterend zijn met die 
van het Gemeentebestuur, doch wij ver
trouwen dat het democratisch sentiment 
sterk genoeg is om te erkennen dat ge
meentenaren ook enigszins recht hebben 
om, buiten de volksvertegenwoordiging 
om, hun mening over een en ander te 
zeggen, wat niet uitsluit de waardering 
voor veel van wat in onze gemeente tot 
stand kwam. 

Voor abonnement op 

weekblad "MARGRIET" 
en illustratie "HET ZUIDEN" 

H v. ROOSMALEN 
Van Ranststraat 14 (2 X bellen) 

Denksport 
HORIZONTAAL: 1. vod. 4. vermaak. 10. bloedvat. 12. bedorven. 13. 
bloedverwante. 14. lidwoord. 15. in het jaar des Heeren. 17. schadelijk 
insect. 18. overzeese postdienst. 19. vijandschap. 20 larve. 22. duiven
woning. 23. deel v. d. arm. 24. vrouw van Jacob. 26. en andere. 27. 
deel van een etmaal. 30 windrichting. 32. water in Z. Holland. 33. wild 
zwijn. 35. gewichtje. 37. knijper. 38. soldatenkost. 39. hemellichaam. 
41. Turks bevelhebber. 43. deel van een mast. 44. pers. voorn. woord.
45. wederkerig voorn. woord. 46. rund. 48. tocht. 50. behoeftigheid.
51. een weinig.
VERTICAAL: 1. bergplaats. 2. lofzang. 3. zangnoot. ·5_ bijwoord. 6.
zeehond. 7. bekende motorraces. 8. gemoedsaandoening. 9. ratelpopu
lier. 11. puzzle. 16. aanw. voorn. woord. 17. voorzetsel. 18. zacht, sap
pig. 20. soort onderwijs. 21. schrijfartikel. 23. rondtafereel. 24. haar-·
krul. 25. roofvogel. 28. klein vertrek. 29. door twee deelbaar. 31. wilde
woudezel. 34. rusten (v. predikant). 36. bevel. 37. voertuig. 40. vogel
woning. 42. gard. 44. vragend voorn. woord. 46. boksterm. 47. en der
gelijke. 49. kippenproduct.

Oplossing vorige puzzle. 
HORIZONTAAL: 1. Groningen. 9. aroma. 10. alias. 12. verstek. 14. 
eden. 16. eelt. 18. nor. 19. pak. 21. Lea. 22. do. 23. palet. 25. in. 26. 
fier. 27. moed. 28. A. P .. 29. kegel. 31. S.S. 33. som. 35. lol. 36. mep. 
37. step. 39. gala. 40. landman. 43. medio. 45. odeon. 47. perkament.
VERTICAAL: 1. gr. 2. rover. 3. omen. 4. nar. 5. nat. 6. glee. 7. eikel.

8. na. 9. arend. 11. satan. 13. stal. 15. doofpot. 17. leidsel. 19. parel.
20. kemel. 23. pek. 24. tol. 28. Assam. 30. goud. 32. spaan. 34. melde.
36. manen. 38. pair. 39. gade. 41. nok. 42. mom. 44. ep. 46. 0. T.

Avonturen van BIM en BAM 

BANDENrECH 1 ? 1 

Op een mooie voorjaarsdal!! besluiten 
Bim en Bam een heerlijke fietstocht te 
gaan maken. Zij hebben er echter zo'n 
uitbundig plezier in, dat ze niet opletten 
wa.ar ze rijden. Daar komen stukken 
van, dat kan niet anders. Ai, daar heb 

ie het al. Bim rijdt in grote vaart over 
de egel, die zich iutSt midden op de 
weg bevindt. En Bam rijdt door een 
paar grote, stekelige cactusplanten. Dit 
heeft tot gevolg, dat ze allebei met een 
paar lekke banden zitten te kijken. 
Maar juist als ze de terugweg te voet • 
willen gaan afleggen, komen er vier 

Copy,lgl,t P. 1. B. Boa 6 

vriendelijke slangen naar hen toegescho
ven. Kunnen we jullie helpen! vragen 
ze. Ze rollen zich om de wielen heen en 
bijten zich vast in hun eigen staart .. Nu 
kunnen Bim en Bam toch op hun fietsen 
naar huis terug en zoals je ziet, gaan 
ze ·er weer met eerr vaartie van door.

. 
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40 X 1000 = 40.000 

Het slechte weer van j.l. Zaterdag heeft de plannen voor een 40 x 1000-actie in Boxtel niet uit de wereld kunnen helpen. Want al konden de Verkenners en Kajotters vorige week hun .,bedehnars", ten bate van degeteisterde missie van de Witte Paters, niet houden, het blijkt voor liefdadig Boxtel slechts "uitstel van executie" te zijn. Morgen, Zaterdag 5 April, zullen d e  Verkenners en Kajotters nl. met vliegende vaandels en 
slaande trom (én de reusachtige verkennershoed voor de vele "kleintjes" die één groot maken) door de sti aten van Boxtel trekken . . . . .  . Keistampers, bedenkt dat de uitslag van deze "bedelmars" het visitekaartjevan ons goede, oude Boxtel wordt bij het via de K.R.O. vermelden vande belangrijke giften. Laten de Boxtelse keistampers in deze actie voor deWitte Paters (die eenieder in den lande kent als "de Witte Paters vanBoxtel") tonen, dat zij ook op het gebied van liefdadigheid mannetjesputters zijn ! 
HOUDT U GEREED ! ! !  

Inschrijving voor Vtstigingswet 
Volgens het bij de Tweede Kamer inbehandeling komende wetsontwerp "Vestigingswet Bedrijven" zal een vergunning worden geëist voor ieder bedrijf envoor het zelfstandig uitoefenen van een beroep. Ook van reeds lang gevestigdezaken. 
De Kamers van Koophandel zullen be
last worden met de uitvoering van de Qieuwe vestigingswet en hebben daartoehet Handelsregister reeds zo volledigmogelijk uitgebreid. Toch zijn er mogelijk nog zaken en zelfstandigen niet in het Handelsregister opgenomen. 
Met het oog op de nieuwe wet zal even
wel ieder, die een zaak of bedrijf heeft,of zelfstandig een beroep uitoefent, zijneigen belang · dienen door zich zo spoedig mogelijk aan ,te melden bii de Kamervan Koophandel voor inschrijving in hetHandelsregister, en men moet er op bedacht zijn, dat bedrijf, zaak of beroepin alle onderdelen wordt vermeld. Zij die wel ingeschreven zijn dienenzich, ter vermijding van onaangenaamheden als de wet eenmaal is aangenomen, te vergewissen hoe hun bedrijf, 

zaak of beroep is geformuleerd. Men kan zich te allen tijde bij de Kamervan Koophandel, Orthens�at 43,'s-Hertogenbosch, vervoegen. 

Nieuwe uitgaven 
PRISMA-UITGAVE 
VAN DICKENS WERKEN.

Reeds enige tijd geleden kon aangekondigd worden, dat het volledige oeuvrevan Charles Dickens - een der grootste vertellers, zo niet de grootste der19e eeuw - zou verschijnen bij Uitgeverij Het Spectrum te Utrecht in de bekende Prisma-reeks. Inmiddels zijn de eerste twee delen (,,Denagelaten papieren der Pickwickclub")reeds in hun nieuwe vorm verschenen ener mag van gezegd ·worden, dat zij invelerlei opzicht een ware verrassing vormen voor de lezer. Ofschoon de boeken (om Dickens li teratuur . toegankelijk te stellen voor het gehele lezerspubliek) hetkarakter dragen van z.g . .,pocket-hooks",is er toch een uitstekende technischeverzorging in te bespeuren. Hierbij komtbovendien nog, dat de ,nieuwe uitgavenverlucht zijn met de oorspronkelijkeillustraties. 

En daar uit de bloem der hedendaagseNederlandse letterkundigen Godfried Bomans als eerste voor een uitmuntendevertaling heeft gezorgd, komt de onnavolgbaar knap geschreven li teratuur ookin de Nederlandse weergave uitstekendtot zijn recht. Werkelijk, met deze Prisma-uitgavenwordt de Nederlandse lezers een kansgeboden, die men niet gemakkelijk zalversmaden. 

Toets d er Critiek 

BRABANTS ORKEST. 

Vorige week trad het Brabants Orkestvoor de derde maal gedurende zijn bestaan in Boxtel voor het voetlicht. Het concert, dat Brabants Orkest daarbijten gehore bracht, is voor muziekminnend Boxtel werkelijk een evement geworden. De gevoelige luisteraar beleefdeop deze avond de ene emotie na de andere : het ene moment geraakte men verstild en het andere moment enthousiast, al naar gelang Hein Jordans zijn instrument - dat orkest heet - bespeelde.En dat Hein Jordans een goed instrument heeft en het schitterend weet tebespelen is bij de laatste uitvoering weereens duidelijk gebleken. Als eerste nummer kreeg het talrijke publiek te horen "11 matrimonia Segreto"van Dominica Cimarosa. Deze ouverturewas uitzonderlijk mooi van melodie enofschoon het publiek aanvankelijk nogeven moest wennen aan dit min of meernieuwe geluid, geraakte het al spoedigin de ban van het muziekwerk, dat opgave en charmante wijze werd uitgevoerd. In het tweede en derde nummer van hetconcertprogramma maakten de aanwezigen kennis met Simon Cooke, de 1 econcertmeester van het Brabants Orkest. De heer Cooke verraste zijn auditoriummet een prachtige vertolking van beidewerken, waarvan "Introduction et Rondocapriccioso" nog het meest bekoorde.De solist vertolkte in de hoge regioneneen reinheid en zuiverheid, die eenlagere gedeelten uitmuntten door de 

e koop : een herenrijwiel. Te koop : wandelwagentje bij Financiering Auto's, Motoren 
C. ES HUISulianastraat 29. H. Schuurmans, Dufourstr. 9. en Machines, Solexrijwielen, 

heerlijke, diepe, warme klank, die dezeieder in vervoering bracht, terwijl de kunstenaar aan zijn instrument wist teontlokken. Het publiek dankte hem hiervoor in een meermalen herhaaldapplaus. Na een korte pauze kreeg men Beethovcns "Eerste Symphonic" te horen. Ditmooie werk hield de aandacht van hetpubliek voortdurend gevangen, welkaandachtig luisteren zich nog toespitste
in het prachtige Andante. Tot slot werden Kodály's "Dansen uitGalantha" uitgevoerd. Dit werk vormde wel het hoogtepunt van deze avond, waarbij de toehoorders vooral werden meegesleept door de geweldige afwisseling, welke in dit werk ten gehore werdgebracht. 

* Als blijde herinnering aan de palmenwuivende kinderen in Jeruzalem bij Christus' intocht (én als heerlijke beloning voor de in de Vasten betoondeoffervaardigheid) zal Boxtels jeugd a.s.Zondag - Palm-Zondag - weer de rijkbehangen en feestelijk gekleurde palmstok "omdragen". * We weten het : erzijn in den lande véél soorten palmpaasjes. Er is echter maar één Boxtelse palmstok. Luister : Deze palmstok is een natuurlijke tak met vijf, ,vier of drie twijgen. De ,twijgen zijn omwonden met gekleurd papier. Allerlei kleuren kunnenworden gebruikt en het papier kan spiraalvormig rond de takken worden gewonden, dan wel fraai gesnipperd worden. De hoofdtak wordt bekroond meteen haantje pik, de zi.jtakken met een!iinaasappel, met een krentenbol of meteen appel. In de palmstok hangen, aantussen de takken gespannen draadjes, rissen rozijnen, vijgen, koekkransjes, suikeren of chocolade ringetjes en voortsallerlei snoepgoed, dat in de Vasten isopgespaard. Een specialiteit van de Boxtelse palmstok zijn de daarin hangendegrote krakelingen, de z.g. ,,koningsringen". WIE maakt zijn kinderen a.s. Zondag blij met zo'n echte Boxtelse palm-

stok, zo'n opgesmukte palmpaas??? *.En WIE van de Boxtelse kinderen zal een palmstok naar een ziek vriendje ofvriendinnetje brengen als symbool van medeleven en vriendschap? (Natuurlijkhoeft de palmstok niet per sé te wordenweggeschonken ; de kinderen hebben depalmpaas zelf immers dubbel en dwarsverdiend door zich de benodigde lekkernijen gedurende de vastendagen uit demond te sparen ! Maar misschien bestaatde mogelijkheid om een extra palmstokvoor dat extra doel te maken). * EnBoxtelse mensen, denkt U eraan, dat ge,voordat de 40 vastendagen om zijn, Uwsteentje hebt bijgedragen in de actie40 X 1000 = 40.000 ! De Boxtelse Verkenners en Kajotters geven U de uitstekende gelegenheid om de Witte Paterszó mild te gedenken, dat Boxtel in hetboek der giften, straks met ere vermeldzal worden. Mogen we het vragen? Vanieder 'n "Paasei" voor de verwoeste Missie van Tanganyika? We wagen het erop . . . . . .  * Er schijnen nog altijd mensente zijn, die denken, dat 's nachts iedereenslaapt. Toch is dat absoluut niet zo!  Om een voorbeeld te noemen : Vorige weektrof een huisvrouw op de wasdag slechtweer en daarom bleef de nog immernatte was ook 's nachts aan de lijn hangen. 's Anderendaags was het ideaal weer,maar toen was er geen was meer. ,,Wateen weer weer!" zal de nieuwe eigenaar gedacht hebben. En ,,_binnen is binnen !" 
* Op de Rijksweg plegen dagelijks vele autobussen te stoppen om Boxtelse arbeiders in of uit te laten. de chauffeurs van deze autobussen hebben de onhebbelijke en gevaarlijke gewoonte om dat te doen precies op het kruispunt Nieuwstraat-Rijksweg-Rechterstraat. Het gevolg : uitzichtsbelemmering en gevaar, vooral veel gevaar. Moge er eens opgelet worden ! * Wat 1 April betreft :haal U geen muizenissen in het hoofd.De "archeologische vondst" (oude vazen,munten en penningen) rust nog steedsin de schoot der aarde. * De wijsheidvan de week : ,,Wat zou het leven mooizijn, indien de goeden aan het goedeevenveel geestkracht besteedden als debozen aan het kwade !" 

GRATIS BLOEMBOLLEN T 
J_ 
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e koop : een toom beste big- Te koop : kanarietorenkooi, Schubert- Frank en 5inonisz. Prins Hendrikstraat 64, Box-
Voor TUINZADEN 

B E E D I G D  ·M A K E L A A R  kannen wij U niet geven_, wel garanderen wij U een tuin vol bloemen 
Van O E R S

T 
D; 

en. Frans van den Langen- 2, 1 5  m hoog. Selissenwal 2. tel. Telefoon 673. E N  T A X A T E U R naar voor weinig geld. Pakket A ,  100 ki.bi. Gladiolen, 100 Rota Klann, 
erg, Heikant A 19, Esch. 3 Halskraag Dablia'e, geven honderden bloemen, 100 Turkse•, 100 

Wegens verhuizing te koop LEENHOFLAAN 6 BOXTEL Breukelsestraat 1 1 2 
Franse•, 100 Perzische Ranonkel1, 25 Elite Montbretias, 10 Vaste Planten. 

e koop : kalfvaars, aangeboden : witte fornuis- Gevraagd : Werkster voor 10 gr.bl. Gladiolen, gratis 2 Kamer Begonias, in totaal 550 stuks voor een aan 's Maandags 's Zaterdags. ALLf V E R Z E K E R I N G E N f 4. - .  Pakket B :  1S Cactus Dahlia'■, io ■rt. voor f 3.- .  Reclame : telling 17 April bij Wed. J . kachel, twee armstoelen, kin- en L. Kolen, Rechterstraat 28. Pakket A en B te zamen voor f 6, - met gratis 4- Kamer Begonia• ankers, Schijndelsedijk 9. derwagen en kinderbox. Be-
Kruideniersbediende gevraagd en on%e Tuinbouwgid■. Bestel nu, wij maken U tot een tevreden klant, 

Te koop bij F. van Riel, Het vragen Molenstraat 19. 
lnleveringVacantiebonnen 

want wij leveren uit■I. kwaliteits bollen eo planten. 
Loo 1 ,  zware biggen en een Autoverhuur zonder chauffeur. Loon volgens C.A.O. plus provisie. 

P. VAN HENSBERG·EN " Kwekerijen - Hi l legom.partij roggestro. Billijk en betrouwbaar. J .  J. voor de Landbouw Végé•Kruidenier A N I 0 0 N  J A N S SEN Keukenaanrecht (linkse) ·-· Ketelaars, Liempde. Tel. 233 .  te ter waarde van f 25,-, Mijlstraat 41koop gevraagd. Aanbieding Gevraagd : 1 of 2 ongemeubi- aanstaande Maandag ------- � V\teg met al le verg iffen. Molenstraat 19. - -leerde kamers echtpaar 

l 
' voor 

7 April tussen 7 en 9 u. Te koop : een partij haverstro, zonder kinderen, wegens werk-
Gxposilie 1'952. � 1� Haat! de nataac!pas gedorst, en een aanhang- zaamheden omgeving Boxtel. bij H. W. den Dekker wagentje voor fiets, om te Brieven onder no. 66, 'Molen- Baroniestraat 16 a DOOR WETENSCHAPPELIJK SAMENGESTELDE gaan melken. F. van· Boxtel, straat 1 9. ( KRUIDENPREPARATEN "NATTERMAN" Nieuwstraat 84. R.K. Meisje gevraagd voor dag Zeldzame aanbieding H iermede hebben wij het genoegen ,,ANTI ASTHMATICUM", Te koop : een hooizkar i.z.g.st. en nacht, in jong gezin met 4 � 

u uit te nodigen tot onze tegen asthma en chronische bronchitis bij Kinderen· Hendriks, Kaste- kinderen, te Maastricht. Brie- B ru ine Herenschoenen ) ,,ANTI DIABETICUM", tegen rheumatiek, spierpijnen, enz. ren B 28, Liemode. ven onder nr. 22 1 ,  Molen- Voorjaars-Expositie 1952, ,,ANTI SKLERORITICUM", tegen verhoogde bloeddruk 
Te koop : een toom biggen. straat 1 9. vc;,or slechts f 1 1 ,50 "CHOLAGOGUM", tegen stoornissen van lever en gal 
P. Hulsen, Kasteren B 27, Biedt zich R.K. . .  

H E IJ M ANS welke zullen houden ,,DEPURATIVUM", tegen vetzucht aan : me1s1e, WIJ m onze Liempde. 18 jaar, voor hele dagen tegen ' "NERVINUM", tegen moedeloosheid 
) zaak Stationstraat 3S, Zaterdag 1 Mei. Bevragen Molenstr. 19. Breukelsestraat 63 a.s. "STYPTICUM", bi j  periodieke pijnen Te koop : een kalfvaars, 5 April, 5 uur n.m. ' aan ,,SLAAP EN ZENUWTHEE", telling 1 8  April, t.b.c.-vrije stal. Wij brengen een met zorg gekozen Al deze kruiden verkrijgbaar bij: Dortmans, Heult. 'collectie Hoeden, in Sisol, Vilt, Stro Vijzel"Te koop : Kalfmaal o f  kalfkoe, GAAT u NA PASEN TROUWEN ? D.rog isterij, ,  De vierde kalf, aan telling 6 of en Gameringen. ,, 7 April. Vermulst, Mijlstr. 45. 

.. Gouden M assieve Trouwringen Voorts tonen u onze mode-me i 
MARKT 12 - TELEFOON 462 - BOXTEL

Te koop : een Duitse herder(teef) oud 1½ jaar. v. Rijcke- vanaf f 20,50
vorselstraat 37. 

.. Sim - Bam Pend u l es o.a. J unghan_s Te koop : goed onderhouden vanaf f 5 2.,502-persoons ledikant 10 jaar garantie ,, met ma-·tras. Adres : Breukelsestr. 66.
.. Wekkers grote co l lectie o.a, J unghans 1 Te koop : een toom biggen G.Y. bij P. v. d. Made, Schijn- vanáf 1 .7.,50 

. delsedi ik 1 t .  
VAN GRI N SV E N  BoschEen partij dragende varkens te 'Den 

koop. H. Vugs, A 107, Esch. VUGHTERSTRAAT 1 36 - HOGE S:rEEflrlWEG 30 Te koop : een antieke hang-klok, alsmede fomuiskachel en G ed ipl. Opticiën - J uwe l ier  .- Horloger 
wandelwagen. Parallelweg Z. 9. 

WIJ 
Voo.rjaarsstoffen en Garneringen. 
Wij zouden het zeer op prijs stellen, 
u een de:zler dagen hier te mogen
ontvangen.

' Hoogachtend, 

Joh. Thijs�v. d. Brandt \ 

t BOXTEL TEL. 583 

Zaterdag tot 5 uur gesloten. t -- - ----·-

= 

Ziet onze etalage. 

Bureau voor 

E. V O S S E N
Drs. Moonenstraat 17 
B E S T  - Telefoon 200 

Accountancy 
• i Belastingzaken 
\ Boekhouding . Bedrijfseconomiséhe 
j Adviezen 
( Oorlogsschade . Kostprijsberekening

ZITDAG TE L I E  M P D E :  elke Woensdag van10 tot 12.30 u. Adres : Dorp A 10 (Wed. v. d. Pas)

7 
.J 

' 

VA.N BOX.TEL H E :E FT E E N  S TO FZ U i G E R  VO O R  EL K ·E H U I SVROUW/ '.
, ,EEN KLEINE GREEP UIT EEN GROTE COLLECTIE" 

, VAN BOXTEL's
uOONMAAK-BllLLETIN

EXTRA SC 

ke\e buis\lrouw . 1,ehoeh 11,een eo Dil iaar nder stofzuiger. 
nmaak le doen zo de schoo • bï zondere bel•·.. ,an Boxtel • l Dank ZIJ -k zonder

(12.- per ..--- • 
\ingsmethode • d role varieleil 

Il a)en door e I', aanbel• n
. . eo prijzeo,

modellen. uitvoer10gen 
. emakkelijk •0. derc huisvrouw g kan ,e i.o'n mooie. moderne

hrl bezil komen van 
. oo du• Uw

de buishoud1n�. K p 
hulp 1n I Daar kunt U h" van Boxle • otobuigcr •J M ak vandaar; nog
het beste terecht .  • 

Uw keu•. 

RUTON. Oersterk. Groot 1uig..,erm099n. Compleet met serie handige hulpstukken. RNCII vanaf f 13S.-. 

HOLLAND-ELECTRO. Vlot tloomodol.Met I hulp1tulcken reeds vanaf J l3S.-. 

OCOLINE : Sierlijke, lichtgewicht 1tohuiger. Gemakkelijk op te ber• gen. Stnd1 direct te gebruiken. Solide, 1nel, bijM 9erui1loc>1. ' 
f 1 1 5.-

HOOVER 1 1 9 :  VolmHkteelectrische reiniger. Hij klopt,hij vMgt en hij 1uigt. Zeldume combinatie van denieuwste Hoover-vindingen. ComplHt met hulpstukken. 
f 230.-

HOOVER OUSTETT.E : •• Woroldo kleinste en handigste 1tofw.gnemer. Niet groter ct.n Hn borstel, niet &WHrcler dan ffft strijkijur. Voor alle �•lijke_ "',leinden. f 85.-

HOOVER HULPSTUKKIN 1 Voor gordijnen, ........ .,.. meuMls, moeilijk bereikbare plaatten en1. Worden zonder prijsverhoging bij"levehl lail Hoover 1 19. 

HOOVIR ILICTRISCHEVLOERWRIJVER : Wrijftvloeren en meultels gron<llt - .., tchrol>t .... -· lleeda - f270.-

ILICTIIOLUX VI.OIR• WRIJVIR : v- stNdt
·--- _..
........................... ..  -..... ,262.Sel. 

VAN BOXTEL·, 

CLARISSEHSTRAAT l BOX1'EL TELEFOON 4 79 
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1 Het verwijderen van likdoorns, eelt, dikke 1en ingegroeide nagels. Het aanmeten van Accountant-
steunzolen. Tevens been• en voetmassage. Belastingconsulent 

1 Pedicure WIES GEMEN ·. ,. - Zitdag:·

Stationstraat 14 . BOXTEL . Tel. 296 Vrijdags v. 11 -1 uur
Café H. van Roolj 

--- --- Baronlestraat 

'n Mooie BRIL, modern en loch goedkoop 
GOEDE UURWERKEN, onder volle garantie. 

Fa. A.v. Vlerken, Kruisstr. 10, Boxtel 
Ziekenfondsleden grote korting op monturen en glazen. 

onze bekende vaste 
kwaliteit, perfect 

gemaakt, met vaste 
en losse boord 

8,95 9,95 

11,95 - 14.75 

enalsspeciale reclame 
bij aankoop van een 
overhemd tot Pasen 

& 

Een nieuwe 

topklass 

'!_et _ ,is nog wel koud 
dochlvanal heden wederom verkrijgbaar 

dubbeldik··c. Jamin's IJs 
t�'� •. Levensmiddelenbedrijf î 
;T: Ä.N K ER, van Hornstraat-12 

Gouden Trouwringen 
* 
Een zeer grote keuze in 
zuiver gouden H.D.Z. ringen 
* 

Fa. A.v. Vlerken, Kruissir./0 

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

1 Zelfbinder 

GRATIS 
't Is weer 

In den Ooievaar 

GO lUllll i\'1I1EllliK 
JK O llFllFlllE 

Permanent Uw Haar 

thuis met 

PIN-UP 
vanaf f 3,50 

Parfumerie 

Bert Y, d. Braak 
Baroaiestr. 7J, Tel. 450 

-· 

Met Uw pijnlijke ,oeten 
NAAR 

Jo v. 6rinsten-v. Summeren 
"ARKT 15 
r 

• Medlscb Gedlpl. Yoetmzorgster 
Ook aan huls te ontbieden 

Dadelijk nadat koffie weer vrij te importeren was, heeft 
De Gruyter beslag weten te leggen op kostbare koffiesoorten, 
die nu de samenstelling van een lOtaal nieuwe mélange 
mogelijk maken: Goudmerk-koffie.

Het is een verrassend geurige koffie met een opvallend fijn• 
aromatische smaak. 
Wie werkelijk goede koffie naar waarde weet te schatten., 
vindt in Goudmerk-koffie de koffie naar zijn hart. 
U moet er beslist zo gauw mogelijk kennis mee maken! 
Goudmerk wordt met cassabon voor 10 % korting verkocht. 

GRUYTER 
de koffie- en theezaak 

�x,;;';anWedÏne; H";s;;'ne;-1 
1

f 14,95 - 15,95 - 16,95 - 17,85 
1 SWIFT-Schoenen 

Nieuwste dessins, 120 ci:n breed, per mtr. 6,25 - 3,45 - 2,35 
1, 

f 19,90 - 21,90 - 22,90 1 
. Staapkamerkleedjes 

Moderne en Perzische dessins, 50 x 110 cm 5,65 

Wilt�n • Karpet 
Oosters dessin, 200 x 300 cm 64,50 - 120 x 170 cm 24,75 

"Ster'' ::=Cocos 
. In streep en jaquard, + 100 cm breed vanaf 4,95 

-g. 0 X TEL

ROBINSON-schoenen 

1
f 19,90 - 20,90 - 22,90 

1 
J. A. GEM EN, Schoen-en Sporthandel 1 Stationstraat 14 - BOXTEL • Tel. 2-9-� 1

--- __ __. 

r----- ------,
I 

Voor H.D.Z. 

1 
'Vedouinq:s= en .'.J.rouwci11,µn :

1 F. P. v. Langen,Stationstr.62 1Alle maten voorradig. De prijzen vallen U mee. 

I 
BRILLE lli..l :s morgens besteld 1 

1 1,.. s avonds klaar 1 

L 
Ziekenfondsleden ontvangen nog steeds korting l 

I
-··•·--- -----·

�Koopje 
vandeweek 

5 knotten wol kopen 
doch slechts 

4 BETALEN
onverschillig welke kwaliteit. 

Nog nooit was de keus in 
Costuums zo groot als nu 
Voorjaar 1952 ! 

� In COSTU U MS brengen wij U een ongeëvenaard 
grote variatie in kleuren en dessins o.a.: 
lropical, pick-wiek etc. 2 rij model • g 8 _ 

129.-, 119.-, 106 -. • 

* Een speciale aanbieding KAMGAREN COSTUUMS 
op kameelhaar verwerkt, in blauw en bruin 7 4.-

* KAMGAREN PANTALONS in de nieuwste tinten 
46.-, 39.-, 34.-, 29.50 

* EGYPT. KATOENEN REGENJASSEN, in beige 
en groen met Changeant voering 29,75 

* Zuiver wollen gabardine REGENJASSEN, w.o .. 
Falcon, Victory, etc, 129.-, 119.-, 105.-, 98,-

Het adres waar U in vertrouwen koopt. 

Fa A. F. JANSEN & Zn. 
Markt 59 DEN BOSCH 

brengen wij als van ouds onu 

,_, 

DAMESKOUSEN 
KOMT U EVEN KIJKEN? 

MOOIE DAMESKOUS 
in prima kleuren 

LINKS GEWEVEN KOUS 
zeer fijne kwaliteit 

IDEALE DAMESKOUS 
zeer fijn links geweven 

NYLON WANDELKOUS 
in mode tinten 

PRACHT NYLONKOUS 
onze bekende kwaliteit. 

ZEER FIJNE NYLONKOUS 
'n sieraad voor Uw benen 

NYLON MET DONKERE NAAD 

l,t5 

2,25 

3,25 

4,25 

6,90 

9,75 

en fantasie hiel . . 11,75 

'T IS WEER 

IN DEN OOIEVAAR 

êll.1lad13oomun.l: 
�TATION&Tl)AAT.43 

�*� 
-aoxTEL.

--- --
1 Speci~;;;;~~;~I;~Ii'NG 

- Alle BELASTINGZAKEN 
• IKNECHTEN 

VEGHEL 
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!J!,raJant' s Centcwn 
Voor de Landbouwers 

ENIGE WENKEN 
VOOR DE LANDBOUWERS. 

Wanneer op gescheurd grasland rit
naalden (koperworm) schade wordt ver
wacht, behandele men het zaaizaad van 
granen met 3 kg en bietenzaad met 6 
kg H.C.H. 25% per 100 kg zaad. Voor 
5 kg bietenzaad heeft men dus 3 ons 
H.C.H. 25% nodig. 
Verleden jaar zijn H.C.H. middelen aan
geraden, doch die gaven soms kiembe
schadiging. 
Uit veldproeven is gebleken dat de 
nieuwe lindaan preparaten minder kiem
beschadiging geven. Daarom heeft een 
zaadbehandeling met lindaan preparaten 
de voorkeur. 
Verschillende merken zijn hiervan in de 
handel. 
Van Aaritna; Agronexit; Dagisol lindaan 
Z. en Lirogasan gebruikt men 5 gram
per kg granen of mais.
Van "Isogam 15" of "Linda-Rit" 7 gram
per kg granen of mais.
Van Duphar zaadbehandeling B 10 gram
en van Septalin 15 gram per kg granen

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Palm-Zondag. 6 April 1952. 

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 Jo
hannes v. d. Meijden en Jacoba v. d. Pas; 
de H. Mis van kwart voor 8 voor Fran
ciscus v. d. Velden; z. a. gel. H. Mis 
voor Cornelis v. Rumund; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Willem van der Meij
den en Johanna Kornuit; de H. Mis van 
9 uur gel. jrgt. voor Johannes v. d. Meij
den; z. a. gel. H. Mis voor Anna Maria 
Layendecker-Beening v. w. de buurt; H. 
Hartaltaar gel. mndst. voor Anna Maria 
v. d. Heijden-Verhoeven. Hoogmis gez. 
H. Mis voor de Parochie. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de te 
schaal voor het Heilig Land terwijl de 2e 
schaal gehouden wordt voor de bizon
dere noden van het Episcopaat, welke 
beide collectes ten zeerste in de mildda
digheid van de gelovigen worden aanbe
volen. Vandaag voor de Hoogmis zal de 
palm worden gewijd. Ook aan de gelo
vigen zal de palm worden uitgereikt 
vanaf de communiebank. 
Na de Hoogmis zal de H. Bloeddoek ter 
verering worden uitgesteld. Heden
avond om 7 uur Lof met Lijdensmedi
tatie. De gelovigen worden nogmaals 
aangespoord het Lof en lijdensmeditatie 
bij te wonen. 

of mais. Voor bieten van elk middel 'n 
dubbele hoeveelheid. 

De laatste dagen worden nogal voeder
bieten te koop aangeboden, doch vee
houders moeten alvorens te verkopen, 
zich goed bedenken, want bieten zijn 
een goed conserveringsmiddel voor het 
inkuilen van gras. Gras inkuilen zonder 
toevoeging mislukt bijna altijd. 
Door thans nog 'n behoorlijke stikstof
gift te geven op 'n oerceel grasland 
wordt bet mogelijk op laatst van April 
of begin Mei een partij gras in te kuilen, 
waarbij dan bieten gebruikt kunnen 
worden. 
Voor 'n halve ha gras zijn 2000-2500 
kg bieten nodig. 

Het verdient de voorkeur om stikstof
mest bij het zaaien der granen te geven. 
Is de kalktoestand voldoende, dan wordt 
de stikstof gegeven in de vorm van 
kalkammonsalpeter. Alleen voor gerst, 
waarvoor een hoge kalktoestand gunstig 
is heeft kalksalpeter de voorkeur liefst 
bij het zaaien of tegen opkomst. 

v. HAPEREN, Ass. R.L.V.D. 

Maandag- en Dinsdagavond om 8 uur 
voorbereidingsavonden voor de plechtig
heden van de laatste dagen van de 
Goede Week in het Verenigingsgebouw 
op de Burgakker. 

* * *

Maandagavond is het geen Congregatie. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag zal er 
worden biechtgehoord onder de H.H. 
Missen en 's avonds van 7 tot 8 uur en 
Woensdagavond van 6 tot 8 uur. De drie 
laatste dagen van de Goede Week zal er 
biecht worden gehoord des morgens voor 
en na de diensten, echter niet onder de 
diensten. 
Op Goede Vrijdag is er gelegenheid om 
te biechten na de Kruisweg van 7 uur. 
Op Paaszaterdag is er gelegenheid tot 
biechten na de middag van half 3 tot 4 
uur en van 6 tot 8 uur. 
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 H. Mis van 
8 uur zal ook de H. Communie worden 
uitgereikt, maar niet na de Mis. 
Donderdag zal gedurende de gehele dag 
het Allerheiligste ter aanbidding worden 
uitgesteld. Des avonds om half 8 Lij
densmeditatie. 
Gedurende de nacht van Witte Donder
dag op Goede Vrijdag zal de kerk ge
opend blijven ter aanbidding. 
Op Goede Vrijdag beginnen de plechtig
heden om half 8. Onder deze plechtig
heden wordt ook aan de gelovigen de 
gelegenheid gegeven het Kruis te ver
eren. Laten we allen zoveel mogelijk 

hieraan deelnemen. Des middags om 3 
uur Kruiswegoefening voor de kinderen. 
Zoals andere jaren kunnen we het 
schone gebruik aanbevelen om op Goede 
Vrijdag om 3 uur in de huisgezinnen, fa
brieken en werkplaatsen enige ogenblik
ken stilte te bewaren en te bidden 
5 Onze Vaders en Weesgegroeten met 
het Schietgebed: ,,Wij aanbidden U 
Christus en loven U, omdat Gij door Uw 
H. Kruis de wereld verlost hebt". Des 
avonds om 7 uur Plechtige Kruisweg, 
waarna zegen en verering van de reli
kwie van het H. Kruis, terwijl gezongen 
wordt het lied: 0 Jesu Zoet. Daarna ge
legenheid om te biechten. 
Op Goede Vrijdag is het geboden vasten 
en onthoudingsdag waarin op deze dag 
voor niemand is gedispenseerd. Ook dus 
degenen, die voor de vasten zijn gedis
penseerd, zij mogen op deze dag slechts 
één volle maaltijd gebruiken en op deze 
dag is het tevens verboden om vlees of
jus uit vlees te gebruiken. 
Op Paaszaterdag geldt de vasten en ont
houdingswet tot des middags 12 uur. 
De plechtigheden van Paaszaterdagmor
gen worden uitgesteld tot 's avonds 
half 10, zodat 's morgens geen enkele 
plechtigheid geschiedt. 
Paas-Zaterdagmorgen is er wel gelegen
heid om wijwater te halen en tevens ge
legenheid om te biechten van 7 tot 9 uur. 
De Plechtigheden van de Paasvigilie be
ginnen om half 10 des avonds. De pa
rochianen worden verzocht om hieraan 
zoveel mogelijk deel te nemen. Zij die 
onder de Nachtmis willen communiceren 
moeten nuchter blijven vanaf 7 uur 
's avonds. De gelovigen die deelnemen 
aan de Paasvigilie zijn verplicht om op 
Paasdag nog een H. Mis bij te wonen en 
ze mogen op Pasen weer opnieuw com
municeren. 
Tekstboekjes voor de Paasvigilie zijn ach
ter in de kerk verkrijgbaar. 
MAANDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. 
voor Jacobus de Pijper; z. a. gel. jrgt. 
voor Barbara Maria v. d. Heuvel-v. d. 
Biggelaar. H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Hendrina van de Loo-v. Oorschot; half 
8 gel. H. Mis voor overleden ouders; 
z. a. gel. mndst. voor Adrianus v. Weert; 
half 9 gel. mndst. voor Em bertus Crols; 
z. a. gel. H. Mis voor Bernard Verheij
den v. w. de R. K. Schilderspatroons
bond, afd. Boxtel; H. Hartaltaar gel. H.
Mis voor Johanna Harmsen-van Sant
voort vanwege de Broederschap van het
H. Bloed. 
DINSDAG: kwart voor 7 gel. mndst. 
voor Wilhelmus v. cl. Meijden; z. a. gel. 
H. Mis voor Arnoldus v. Kol vanwege 
de Hondenvereniging "Wacht in het
veld"; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
de familie Wijdeven-Kempkens; half 8 
gel. H. Mis voor Adrianus v. cl. Leest en
Johannes de zoon; half 9 gel. H. Mis
voor Maria Scheepers-van Heeswijk te 
Gemert overleden; z. a. gel. H. Mis voor 
Hendrica v. cl. Ven-v. cl. Ven.
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Hendrica v. Laar hoven; z. a.
gel. H. Mis voor Adrianus van Weert; 

half 8 gel. H. Mis voor de overleden fa. 
milie van Zogchel; half 9 gez. mndst. 
voor Jacobus van Alphen; z. a. gel. H. 
Mis voor Jacobus Vullings; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Francina v. cl. 
Laar-van Liempd. 
WITTE DONDERDAG, de H. Mis om 
8 uur gez. mndst. voor Bernard Verheij
·den. Des morgens om half 7 wordt de 
H. Communie uitgereikt' en vervolgens 
elk kwartier. Onder de 1 -L Mis zal de 
H. Communie worden uitgereikt, doch 
niet na de H. Mis. 
GOEDE VRIJDAG, geboden vasten en
onthoudingsdag, waarin niemand is ge
dsipenseerd. 
De plechtigheden zijn om half 8. Ook
de gelovigen worden verzocht deel te
nemen aan de Kruisverering. 
Om 3 uur Kruisweg voor de kinderen. 
Om 7 uur plechtige kruisweg, waarna 
gelegenheid om te biechten. 
PAASZATERDAG: Paasvigilie 's avonds
half to tot half 12, gez. mndst. voor 
Francina v. cl. Laar-v. Liempd. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk
wensen te ontvangen: Teunis Cornelis 
Lambertus Vonk, geb. en won. te Eind
hoven, Fellenoord, en Maria Petronella 
Timmers, geb. en won. in deze parochie, 
waarvan heden de lste afkondiging ge
schiedt. 
Franciscus Petrus van Dun, geb. en won. 
in deze parochie en Theodora Adriana 
Stoter, geb. en won. te Best, waarvan 
heden de 2de afkondiging geschiedt. 
Albert Antonius Diepstraten, geb. te
Chaam en won. in deze oarochie en Eli
sabeth Johanna Maria Kerkenaar, geb.
te Bussum (St. Vitus) en won in deze 
parochie; Waltherus Johannes Joachim 
Jansen, geb. te Geertruidenberg en won. 
te Esch en Maria Johanna Henrica The
rèse van Etten, geb. te Oirschot en won. 
te Boxtel, waarvan heden de 3de afkon
diging 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. 
Palm-Zondag. 6 April 1952. 

Vandaag begint om 10 uur de Palmwij
ding en Palmuitdeling, processie en 
Hoogmis met volkszang. Tekstboekjes, 
waaruit men heel de plechtigheid kan 
volgen, zullen worden klaargelegd; men 
wordt verzocht deze boekjes na afloop 
te laten liggen. (De leden van de vrou
welijke jeugdbeweging, Kajotsters, Santa 
Teresa etc. nemen plaats aan de evange
liezijde bij de biechtstoel, de leden van 
de mannelijke jeugdbeweging op de 
stoelen aan de epistelzijde). 
Onder de H. Mis van kwart over 9 
wordt de H. Communie uitgereikt na de 
Consecratie. 
De eerste schaal gaat vandaag voor het 
Heilig Land; de tweede schaal gaat 
voor de Bijzondere Noden. 
Vanavond is het om kwart voor 7 Ro
zenhoedje. Om 7 uur begint de vijfde 
PASSIE-OEFENING. \'\lij vertrouwen 

dat vele gelovigen hieraan zullen deel
nemen. 
Maandag en Dinsdag: Biechthoren des 
morgens onder de H.H. Diensten en des 
avonds van 7 uur tot half 9. Des avonds 
ook in de Burcht-kapel, waar wordt 
biechtgehoord door de Z. E. Pater Krop
mans. 
Woensdag biechthoren als op een ge
wone Zaterdag. Ook in de Burcht-kapel 
zal worden biechtgehoord van 3 tot 4 
uur en van 6 tot 8 uur. 
Donderdag - Witte Donderdag: herden
king van de instelling der H. Eucharistie. 
De H. Communie wordt uitgereikt om 
half 7, 7 uur en onder de plechtige H. 
Mis, welke om half 8 begint. Des mid� 
dags om 3 uur H. UUR-OEFENING, in 
't bijzonder voor de leden van de H. 
Familie voor Moeders en Gehuwde Vrou
wen. Nu de mannen in de nacht ter aan
bidding komen, vragen wij met des te 
meer aandrang de vrouwen en meisjes 
overdag te komen. 
Biechthoren, des morgens tot aan de H. 
Mis van half 8, des avonds van 7 tot 
half 9. Ook in de Burcht-kapel vanaf 
half 9. Des avonds is het .om half 8 
de laatste PASSIE-OEFENING. 
Vrijdag - Goede Vrijdag: om half 8 
begint de H. Dienst. Het grote jaargetij
de van Christus' Kruisdood. Allen, en in 
't bijzonder de leden van de H. Familie 
voor mannen, worden 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 overige paro
chianen. Na de Kruisweg is er gelegen
heid de relikwie van het H. Kruis te ver
eren. Gelegenheid om te biechten des 
avonds van 7 tot half 9. Ook in de 
Burcht-kapel. 
Zaterdag - Paaszaterdag, Stille Zater
dag. Des morgens geen plechtigheden, 
geen H. Mis. Wel gelegenheid tot biech
ten van 7 uur tot 9 uur. Na de middag 
wordt er ononderbroken biechtgehoord 
van 3 tot 7 uur. Ook in de Burcht
kapel. Gewijd water kan door de gelo
vigen worden afgehaald des morgens om 
9 uur. 
De Vasten eindigt om 12 uur des mid
dags. De plechtigheden van de Paasvigi
lie beginnen des avonds om half 10. De 
plaatsen in de kerk zijn vrij onder dit 
plechtig Paasvigilie. Het stoelengeld 
wordt als gewoon opgehaald. De plaat
sen in de banken zijn van tien cent. 
De gelovigen kunnen onder deze plech
tige vigiliemis communiceren. Hiervoor 
wordt vereist, dat zij nuchter zijn van 
7 uur des avonJs. Zij, die deze H. Mis 
op Zaterdagavond bijwonen, vervullen 
vanzelfsprekend hiermee niet hun Zon
dagsplicht voor de eerste Paasdag. 
Voor het verdere verloop van de plech
tigheden, zie de circulaire welke huis 
aan huis is thuisbezorgd. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voor 
overleden Vader; 7 uur 1. d. voor over
leden Moeder; 8 uur 1. d. voor Cornelia 
v. d. Sande-Couwenberg v.w. de kring 
Meijerij West; kwart over 9 1. d. voor



Willem v. Eiindhoven-Kuijpers v.w. de 
buurt; 10 uur Hoogmis voor het geeste
liik en tiideliik welziin der parochianen. 
In de Wijk-Kapel de "Burcht". kwart 
over 7 I. d. voor over!. Moeder; half 9 
I. d. voor Arnoldus v. Kol v.w. gezamen
lijk winkelpersoneel; kwart voor 10 I. d.
ter ere van de H. Jozef uit dankbaarheid.
MAANDAG: 7 uur gef. gez. irgt. voor 
Petrus Baaijens en Catharina v. Striid
hoven z. e.; ziialtaar I. d. voor Maria 
Sars v. Eijndhoven; kwart voor 8 I. d. 
voor Cornelia v. d. Sande-Couwenberg; 
ziialtaar I. mndst. voor Henriette Strij
bosch; half 9 I. mndst. voor Hubertus 
Jos. v. Susante en Jos de zoon. 
DINSDAG: 7 uur gef. I. i. voor Wilhel
mina v. Oerle en overleden familie v. 
Oerle-v. Nuenen; ziialtaar I. d. voor 
Willibrord v. Zeeland en Johanna Boe
ren z. e.; kwart voor 8 1. mndst. voor 
Adrianus v. Genuchten; ziialtaar I.

mndst. voor Hubertus Driessen-Willems; 
half 9 1. i. voor Jacobus Rademakers en 
Adriana Pijnenburg z.e. 
WOENSDAG: 7 uur 1. j. voor Henricus 
Rooijakkers; kwart voor 8 1. j. voor An
tonius v. Boxtel; zijaltaar 1. j. voor Wou
terus Ossenblok; half 9 1. d. voor Jan 
Raaijmakers; half 8: BURCHT-KAPEL 
1. d. voor Nicolaas v. d. Horst-Libregts.
DONDERDAG: half 8 Johannes v.
Schiindel en Johanna Zwanenberg z. e.
ZATERDAG: half 10 n.m. gef. gez. irgt.
voor Johannes v. Breugel. Petronella
Daamen en Eerw. Broeder Theodorus de
zoon.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

Palm-Zondag. 6 April 1952. 

Voor de Hoogmis zal palm gewijd wor
den. Na de middag om HALF 4 Lof 
waaronder meditatie over het lijden. 
ZONDAG: 10 uur H. Mis voor Adria
nus v. d. Velden en Maria de hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Antonius 
v. d. Velden.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Joannes v.
d. Velden.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Corne
lis v. d. Velden. 
DONDERDAG: Witte Donderdag, half 
8 jrgt. voor Adriana v. d. Velden. 
VRIJDAG: Goede Vrijdag, begint de 
plechtigheid om half 8. 
ZATERDAG: Paaszaterdag, Wijding 
Paaskaars en Doopvont. Om half 8 H. 
Mis voor Joannes Henricus Vervoort. 

Deze week zullen geschieden: 

Maandag H. Mis voor Joannes v. Kas
teren. Dinsdag H. Mis voor Maria v. 
Kasteren. Woensdag H. Mis voor Theo
dorus Rijken, Lev. Rozenkrans. 

Nog zullen geschieden: 
Zonda1r H. Mis voor Wilhelmus v. Kes
sel Lev. Rozenkrans. Maandag H. Mis 
voor Wilhelmus v. Kessel vanwege fa. 
milie v. d. Linden. Dinsdag H. Mis voor 
Joannes v. Kasteren Lev. Rozenkrans. 
Woensdagli'. Mis voor Joannes v. Kas
teren, proc/ Hakendover. 

PAROCHIE H. THERESJA, BOXTEL. 
Palm-Zondag. 6 April 1952. 

Om 7 uur H. Mis voor Johannes Brands; 
om half 9 H. Mis voor de Weduwe Wil
helmina Janssen; om 10 uur Palmwii
ding (aan de processie nemen alleen deel 
de leden van het Kerkbestuur en het 
Zangkoor); de hoogmis wordt opgedra
gen voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn van d� parochie. 
De eerste schaal is vandaag voor het H. 
Land; en de tweede schaal voor de Bii
zondere Noden. Des middags om half 3 
,,Boetelof in de vastentijd". 
MAANDAG: om half 8 irgt. voor Gode
fridus Verhagen; aan het zijaltaar H. Mis 
voor Maria Antonia van Beers. 
DINSDAG: om half 8 jrgt. voor Johan
na Renders-van de Moosdijk; aan het 
zijaltaar jrgt. voor Marinus Veroude-van 
Grinsven. 
WOENSDAG: om half 8 jrgt. voor 
Peter Hazen berg; aan het zijaltaar H. 
Mis ter ere van de H. Jozef uit dank
baarheid. 
WITTE DONDERDAG: om half 8 de 
plechtig gez. H. Mis (tot bijzondere in
tentie). De biduren die dag zijn: 

9-11 de schoolkinderen,
11-12 Mijlstraat (1 e gedeelte),
12-1 Kerkeind,
1-2 Boseind,
2-3 schoolkinderen,
3-4 Kinderbos,
4-5 Mijlstraat (2e gedeelte)

en Koevoort, 
5-6 Vorst en Brede Heide.

om half 8 einde van de Aanbidding. 
GOEDE VRIJDAG: om half 8 begint de 
H. Dienst. De oefening van de Kruis
weg wordt gehouden des middags om
3 uur, en des avonds om half 8.
PAASZATERDAG: des morgen geen
Dienst. Wel is er gelegenheid in de loop
van de morgen wijwater te halen achter
in de kerk.
De plechtige viering van de Paasvigilie
begint des avonds om half 10. Zij die
aan deze Paasnachtwake wensen deel te
nemen, worden verzocht op tijd aanwezig
te zijn, daar het eerste gedeelte van de
olechtigheid achter in de kerk plaats
heeft. Zij die tijdens de H. Mis wensen
te Communie te gaan, moeten vanaf des
avonds 7 uur nuchter zijn.

Gelegenheid tot biechten: 
Maandag, Dinsdag en Woensdag des 
morgens alsook des avonds van 7 tot 8 
uur. Witte Donderdag des middags van 
half 4 tot half 8. Goede Vrijdag des 
avonds na de Kruisweg: in beide biecht
stoelen. Paaszaterdag van 4 tot 6 uur: 
in beide biechtstoelen. 

Zuivelgeld: 
Vanaf Donderdag zal er achter in de 
kerk een bus �eplaatst worden voor het 
zuivelgeld. Het is namelijk de bedoeling 
dat iedere parochiaan die zijn Plechtige 
Communie gedaan heeft en in de vasten 
wel op Zaterdagen vlees gebruikt heeft, 
doch niet de voorgeschreven gebeden op 
die Zaterdagen verricht heeft, 25 centen 
offert. 

Einde vastentijd. 
Paaszaterdag des middags om 12 uur. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Palm-Zondag. 6 April 1952. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur I. j. voor Catharina Jan 
v. Gestel; 10 uur z. j. voor Petrus v.
Vught; 3 uur Lof, daarna meisjes-con
gregatie. In alle H. Missen de Ie schaal
voor de Missie in het H. Land.
MAANDAG: 7 • uur 1. j. voor Lamb. v. 
Gerwen; half 8 I. m. voor de Wed. Ma
ria Adr. v. d. Heijden te Olland over
leden; 8 uur I. j. voor Joh. v. Gestel. 
DINSDAG: 7 uur 1. j. voor Christina v. 
Gerwen; half 8 I. j. voor de Eerw. Zr. 
Bartholomee v. Gestel; 8 uur 1. j. voor 
Joh. Koppens en Hendrica de hsvr .. 

WOENSDAG: 7 uur 1. j. voor Adriana 
v. Gerwen; half 8 1. j. voor Heiligert v.
Gestel; 8 uur 1. j. voor Jacobus v. Dies
sen en Adriana de hsvr.
Woensdagnam. biechthoren van 2-4 
uur en van 5-half 8 eveneens a.s. Za
terdag. 
Donderdag 7 uur z. mndst. voor Nicola
sina Pijnenburg; uitdeling der H. Com
munie om 6, half 7 en vóór en onder de 
H. Mis van 7 uur; 's avonds om 7 uur
Liidensmeditatie, na welke te zingen:
,,Komt, laat ons gaan aanbidden".

Vrijdag, 's morgens de dienst om 7 uur; 
's avonds om half 8 plechtige Kruisweg
oefening. Na deze oefening eerst het 
lied: ,,Kruisbeeld, kruisbeeld", en daarna 
verering van· de relikwie van het H. 
Kruis: 

Donderdag en Vrijdag onder de H. 
Diensten processie; de leden der Ere
wacht van het H. Sacrament worden 
hierop attent gemaakt. 

Zaterdagmorgen om 6 uur aanvanging 
der doopvontwijding, om circa 7 uur aan
vang der H. Mis; deze H. Mis z. j. voor 
Marinus v. Weert. 

Zaterdagmiddag 12 uur eindigt de vas
tentijd. Zaterdagvoormiddag echter ver
boden vlees te gebruiken. 
ZONDAG: Hoogfeest van Pasen: 6 uur 
z. j. voor Jan Maas; 8 uur z. j. voor
Bern. v. d. Sande; 10 uur c!e plechtige
Hoogmis tot welzijn der parochie.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 

Maandag 7 uur 1. m. voor Jan Maas. 
Dinsdag 7 uur 1. m. voor Andries Arts 
v. w. de familie. Woensdag 7 uur I. m.
voor Anna Mart. v. d. Ven v. w. de kin
deren. Donderdag 7 uur 1. m. voor He
lena Joh. v. Houtum v. w. de familie.
Zaterdag 7 uur I. m. voor Maria Ger.
Spikmans als over!. lid proc. van Haken
dover. Zondag 7 uur 1. m. voor Marinus
Thomassen als over!. lid proc. van Bok
hoven.
Gedoopt: Anna Catharina Johanna Jo
sina -Kastelijn-Appeldoorn; Petrus Mari
nus Corn. zoon van Petrus v. Beers
Hubers; Gerardina Marj� Johanna doch
ter van Joh. v. d. Boer-v. d. Ven. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Palm-Zondag. 6 April 1952. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
plechtige Hoogmis met 3 Heren, waar
onder de Passie zal gezongen worden. 
Tweede schaalcollecte voor het H. Land; 
derde voor Bijz. Noden Episcopaat. De 
Palmwijding begint om 10 uur. Na de 
wijding heeft de palmuitreiking plaats. 
Voor de goede orde worden de gelovi
gen verzocht de aanwijzingen van de 
orde-commissarissen strikt in acht te 
nemen. Alle aanwezigen zullen een 
palmtakje komen afhalen. De parochia
nen die meer palm willen laten wijden, 
kunnen tussen de H.H. Missen een palm
tak, waaraan naamkaartje bevestigd, in 
een mand leggen voor de Communie
bank en deze na de Hoogmis komen af
halen. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Woensdag van 3-half 8 gelegenheid om 
te biechten. 
Donderdag zal vanaf half 7 de H. Com
munie worden uitgereikt. Om half 8 
pl. gez. H. Mis waaronder gelegenheid 
om te communiceren; daarna processie 
naar het rustaltaar. 's Avonds om half 8 
laatste lijdensmeditatie, waarna Ons Heer 
in stilte wordt weggebracht. 
Vrijdag, Goede Vrijdag. Om half 7 
wordt het allerheiligste overgebracht naar 
het rustaltaar. Om half 8 beginnen de 
plechtigheden, waaronder alle gelovigen 
aansluiten bij de kruisverering. Gedu
rende de dag zal het H. Kruis zijn opge
baard en de relikwie van het H. Kruis 
zijn uitgesteld. 's Avonds om half 8 pl. 
Kruisweg, waarna verering van de reli
kwie van het H. Kruis. 
Zaterdag, Paas-Zaterdag, beginnen de 
plechtigheden om half 7 met de wijding 
van het vuur, de Paaskaars en de Doop
vont. Omstreeks half 8 plechtige H. Mis 
waaronder gelegenheid om te commu
niceren. Een half uur na afloop van de 
plechtigheden kan wijwater worden af
gehaald. Na de middag van 3-half 8 
zal een Eerw. Pater biecht horen. Zij, die 
op Zaterdagen in de vasten gebruik heb
ben gemaakt van de dispensatie, zonder 
de voorgeschreven gebeden te verrichten, 
worden verzocht met Pasen minstens 25 
cent te offeren in de daarvoor bestemde 
bus achter in de kerk. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de Eerw. 
Moeder Cortilia; half 9 mndst. voor Ca
tharina Vorstenbosch-v. Kuringen; 10 
uur Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Cor
nelis van Laarhoven te Berkel overleden; 
8 uur H. Mis voor de Gelovige Zielen. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Antonia 
Wilhelmina van Rulo; 8 uur mndst. voor 
Gerardus van den Akker. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Cornelis 
Pieter Verhoef; 8 uur jrgt. voor Gerar�· 
dus van den Akker. 
DONDERDAG; half 8 gez. gef. jrgt. 
voor Maria van den Braak. . 
VRIJDAG: half 8 plechtigheden. 
ZATERDAG: half 8 gez. gef. jrgt. voor 
Francisca van den Braak. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 6 April Palmzondag. De palm
wijding begint om half 10, daarna de 
processie, waaraan ook de gelovigen kun
nen deelnemen; vervolgens de Hoogmis, 

Om 3 uur Lof met Rozenhoedje. 

Woensdag: gelegenheid tot biechten van 
3 tot 5 uur en van half 7 tot half 8. 

Donderdag: Witte Donderdag. De H. 
Communie zal worden uitgereikt om half 
7 en om kwart voor 7. Om 7 uur begin
nen de plechtigheden. Onder de H. Mis 
communieuitreiken. 's Middags om 3 uur 
plechtigheid van de Voetwassing. Om 7 
uur gezamenlijke overweging, aanbidding 
en gezangen. Gedurende de gehele dag: 
aanbidding van het H. Sacrament. 

Vrijdag: Goede Vr;jdag. Verplichte vas
ten- en onthoudingsdag. De plechtighe
den beginnen om 8 uur 's Middags om 
3 uur plechtige kruisweg. 

Zaterdag: Paaszaterd�g. 's Morgens zijn 
er geen plechtigheden. 

Gelegenheid tot biechten: 's morgens van 
9 tot 10 uur, 's middags: na 3 uur. 

De plechtigheden van Paaszaterdag zul
len beginnen 's avonds om half 10. De 
gelovigen worden aangespoord de plech
tigheden van de wijding van het Paas
vuur en de Paaskaars bij te wonen. Dat 
de gelovigen zorgen tijdig aanwezig te 
zijn, daar de toegang anders versperd. 
zal zijn door de Wijding van het Heilig 
Vuur. Aan de ingang van de kapel kan 
men verkrijgen: een formulier voor de 
gebeden (10 et.) en een kaars (50 cent) 
opdat de gelovigen de plechtigheden 
beter kunnen volgen en meer met de 
liturgie der Kerk zullen medeleven. Ver
zocht wordt brandende kaarsen recht te 
houden om kaarsvlekken te voorkomen. 

Op Paasdag zijn de H.H. Missen om 7 
uur, half 9 en om 10 uur de plechtige 
Hoogmis. 

ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Cor
nelis van den Broek; om half 9 voor de 
overleden leden der familie Windstosser, 
om 10 uur voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn onzer weldoeners. 
MAANDAG: om 7 uur voor Johannes 
Eduardus Schaffer; om half 8 voor de 
Heer en Mevrouw Wortelboer-Sutman. 
WOENSDAG: om 7 uur voor de Heer 
en Mevrouw Wortelboer-Sutman; om 
half 8 voor Doctor Theodorus Strengers. 

Zondagsdienst der Artsen 

uitaluitend 'f'Oor spoedgevallen. 

ZONDAG 8 APRIL 

Dokter v. Groeningen 

Stationstraat 30 Tal. 484 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL r-N c.. OMGEVING 

De Pa�s vraagt DADEN 1 
beurt dit in landen waar de groeperingen 
slechts eisen stellen aan de anderen en 
aan de gemeenschap, en weinig of geen 
offers willen brengen voor de anderen. 
Ook neemt de Paus bij voorbaat de uit
vlucht weg der onwetendheid. In de 
tijden vóór het christendom ging dit wel 
op, zegt Hii, toen wist men niet beter. 
Maar nu zijn de enige versperringen voor 

verbetering: laksheid van de geest, slap
heid van de wil, kilte van het hart. Het 
zich verschuilen achter oude en nieuwe 
dwalingen om eigen onwetendheid te be
wijzen en goed te praten, is. maar een 
uitvlucht, zegt de Paus, de enige kwestie 
is dat men niet wil. Daarom moet de wil 
worden bewerkt om de mensen te bren
gen tot daden ! 
Hoe de Paus zich voorstelt dat de eerste 
stoot de heropleving kan inleiden, daar
over nog tot slot de volgende week. 

T. 

In Zijn toespraak tot de gelovigen van 
Rome, en over hen tot alle goedwillenden 
van de hele wereld, waarschuwde de 
Paus met nadruk voor het grote gevaar 
van een op dit ogenblik dreigende nieu
we wereldramp die ieder ogenblik kan 
losbarsten; en vroeg Hij met aandrang 
om eindelijk de onverschilligheid eens af 
te schuddén en zich aaneen te sluiten 
met alle goedwillenden - katholieken 
en niet-katholieken - en aan de grond
slag te beginnen met een ware herop
bouw van de beschaving, de inzichten 
en meningen tot e·en volledige hernieu
wing van de geest van het Evangelie, 
waarin de enige mogelijkheid ligt tot een 
vreedzame samenleving en vruchtbare 
samenwerking. 

Gemeenteraadsvergadering 

Bij het uitspreken van zijn rede gaf de 
Paus niet alleen zijn persoonlijke mening 
te kennen, maar gaf daarmee tegelijk 
gehoor aan vele smeekbeden over de 
hele wereld tot hem gericht, zowel door 
011ganisaties als door regeringen van ver
schiUende landen. ,,Millioenen mensen, 
zei de Paus in zijn rede, vragen om een 
koerswijziging en zien daarbij naar de 
Kerk van Christus uit als naar de enige 
ervaren loods, die om haar eerbied voor 
de menselijke vrijheid aan het hoofd van 
een dergelijke groots_e onderneming kan 
staan." Hierin ligt de erkenning van mil
lioenen: dat het mis gaat in de wereld, 
dat de gang van zaken radicaal gewijzigd 
moet worden en alleen Christus' Kerk 
daarin de leiding kan geven. En opval
lend is de reden die daarbij wordt aange
geven: ,;om haar eerbied voor de men
selijke vrijheid." Dit is kenmerkend voor 
deze tijd, waarin vele landen hun vrijheid 
kwijt zijn omdat ze staan onder militaire 
of onder economische dwang, terwijl in 
vele toch vrije landen, het leven onder 
de druk der steeds uitgebreider wetge
ving en reglementering, weinig vrijheid 
meer over blijft. 
Aan de Paus is in deze algemene mis
toestand leiding gevraagd, zo zegt hij in 
zijn toespraak. 
In antwoord op deze vraag heeft de Paus 
zijn raad gegeven aan de bewoners van 
Rome en aan allen die willen luisteren, in 
de volgende punten: 
1. Het aanzijn geven aan een krach

tige heropleving van denken en
doen;

2. De heropleving moet omvatten:
geestelijkheid en gelovigen, overheid,
gezinnen, groeperingen en indivi
duen;

3. De heropleving moet zich uit
strekken
over het front van een volledige ver
nieuwing van leven,
over de verdedigingslinie van de
zedelijke waarde,
over de verwezenlijking van de so
ciale rechtvaardigheid,
over de heropbouw van de christe
lijke orde.

De Paus vraagt hier een heropleving zo 
ingrijpend als maar mogelijk is, zowel in 
denken als handelen, bij alle personen 
van hoog tot laag en in alle functies, zich 
uitstrekkend over het hele persoonlijke 
en openbare leven, gepaard gaande met 
een herwaardering van de zedelijke 
waarden. Dit laatste is broodnodig in 
alle landen, ook bij ons: de zuivere waar
dering van alles waarmee het leven te 
maken heeft, een zuiverder waardebepa-
ling van goed en kwaad, van wat be
langrijk en wat niet belangrijk is, op
nieuw alles zijn juiste plaats en waarde 
geven! 
Dan .ondervangt de Paus in zijn rede de 
mogeJijkheid dat een heropleving· op een 
dood spoor zou gerangeerd worden door 
ervoor te waarschuwen dat het nu niet 
het ogenblik is om te gaan redetwisten 
over nieuwe beginselen, nieuwe doelstel
lingen of nieuwe plannen. Dat is al ge
noeg gedaan, als men daarmee weer op
nieuw zou beginnen, dan blijft het weer 
confereren, vergaderen en bijeenkomen 
in commissies tot in het oneindige en er 
gebeurt niets. Het enige dat nodig is: 
daden! 
Er behoeven geen nieuwe plannen ont
worpen te worden en nog minder .nieuwe 
doelstellingen en beginselen, want die 
liggen al eeuwen gereed in de christe
lijke beginselen, gegeven in het Evange
lie, en nader. uiteengezet door het leer
gezag van de Kerk. Het enig nodige is 
een krachtdadige uitvoering ervan over 
de hele lijn van het particuliere en open
bare leven. Het heeft geen. zin nog lan
ger onderzoekingen te doen in theorie 
als men niet handelt in de praktijk. Het 
weten en zelfs het uitspreken heeft nog 
weinig zin als men daarnaar niet doet. 
En scherp zegt de Paus: ,,Wat voor nut 
zou het hebben over rechtvaardigheid, 
liefde en vrede te praten, als de wil daar
bij vast besloten is het daarvoor nodige 
offer niet te brengen, als het hart toch 
van plan is zich in ijzige eenzaamheid 
op te sluiten en niemand het als eerste 
zou aandurven om de versperringen van 
de tweedracht zaaiende haat op te 
ruimen." 

- Dit alles zien we juist gebeuren in de
politiek der landen, waarbij alles slechts

• gericht is op eigen voordeel en toegeven
van de tegenpartij wordt geëist. Ook ge-

VAN ALLES WAT 
IN SPOEDEISENDE ZITTING. 

Maandagavond kwam de Raad van de 
gemeente Boxtel in een spoedeisende. 
openbare vergadering bijeen ter behan
deling van een voorstel van B. en W. 
om bij de N.V. Bank voor Nederlandse 
Gemeenten een geldlening aan te gaan 
tot het bedrag waarvoor door houders 
van rentespaarbrieven en obligatiën der 
nationale leningen voor de woningbouw 

. 1952 ten gunste van de gemeente Boxtel 
voorkeur is uitgesproken. Ofschoon nog 
niet bekend was voor welk een bedrag 
voorkeur aan onze gemeente is gegeven, 
werd de Raad toch gevraagd aan het 
voorstel goedkeuring te verlenen, met 
het oog op de mogelijkheid dat de be
treffende geldlening nog in het begin van 
deze maand aan de gemeent�n wor
den overgedragen. De -Raad aanvaardde 
het voorstel zonder op- of aanmer
kingen. 
De mededelingen behelsden: Een schrij
ven van het gemeentelijk bouwbedrijf aan 
de bewoners van de nieuwe gemeente
woningen betreffende de verrekening van 
het zegelrecht (zie elders in dit blad); 
een goedkeuringsbesluit voor het bou
wen van 4 middenstandswoningen door 
het Apostolaat der Hereniging in de Ko
nijnshoolsedreef; een schrijven v;;in een 
hoofdbestuurder van de R.K. Bouwvak
arbeidersbond inzake het DUW-werk in 
Boxtel; het schrijven, door Boxtel Voor
uit aan Gedeputeerde Staten gericht, om 
aan te dringen op Goedkeuring van de 
plannen tot algehele verbetering van het 
zwembad; tenslotte het jaarverslag van 
de plaatselijke brandweer. 
Aangaande het schrijven over de DUW
arbeid hier ter plaatse, informeerde het 
lid De Laat of nog gerekend mocht wor
den op een overbruggingsregeling voor 
de arbeiders, gedurende de weken, dat 
onder slechte omstanqigheden gewerkt 
was. De voorzitter verwees in antwoord 
hierop naar het bewuste schrijven, waar
in door de hoofdbestuurder van de R.K. 
Bouwvakarbeidersbond (tevens vertegen
woordiger van de DUW-commissie) werd 
medegedeeld, dat hij na onderzoek tot de 
conclusie was gekomen, dat geen ver
dere stappen gedaan behoefden te wor
den om op bijbetaling van de verdiende 
lonen aan te dringen, enerzijds omdat in 
bepaalde omstandigheden voldoende 
compensatiemaatregelen getroffen wa
ren, anderzijds omdat de arbeiders niet 
snel genoeg hun klachten hadden inge
diend. 
Het lid De Laat merkte daarbij echter 
op, dat het voor de arbeiders toch wel 
bezwaarlijk was om bijv. in geval van 
slechte weersomstandigheden direct de 
klacht in te dienen, dat door de leiding 
niet voldoende maatregelen waren ge
troffen om de arbeiders voor de nade
lige financiële gevolgen van deze om
standigheden te vrijwaren. Zijns inziens 
mocht hier méér verwacht worden van 
de DUW-leiding, die hii, wat de gerezen 
moeilijkheden betrof, dan ook van ern
stige nalatigheid meende te mogen be
tichten. 
In het jaarverslag van de brandweer was 
gewag gemaakt van h�t gevoelige gemis 
van een goede oefengelegenheid en een 
deugdelijke droogtoren, wat voor het lid 
De Weyst aanleiding was om bij B. ep ·• 
W. de bouw van een provisorische droog
toren te bepleiten. De voorzitter gaf
echter ten antwoord, dat men - zolang
met de bouw van de nieuwe brandweer
kazerne in de Molenstraat ook de per
manente droogtoren tot de luchtkastelen
bleef behoren - beter het materiaal in
Den Bosch kon laten drogen, omdat de
kosten er, dank zij de samenwerking met
de regionale brandweer, gering blijven.
Wat de kwestie omtrent de voor bewo
ners van nieuwe gemeentewoningen ge
heven zegèlko�ten betrof, achtte het lid
De Visser het onnodig, d..\t voor z.g.
"weekwoningen" steeds een huurcontract
werd opgemaakt. De yoorzitter achtte dit
echter wél nodig, vooral met het oog op
een goede regeling van de verhouding
huurder-verhuurder. Bij een contract
konden z. i. alle riskante rechtsgevolgen
uitgesloten worden, wat bij het z.g. ,,ge
woonte-recht" nu eenmaal niet het ge
val is.
füj de in gemoedelijke sfeer gehouden
rondvraag werd de bomenaanplanting in 
de Molenstraat druk besproken: Nadat 
het lid De Visser een klacht van enkele
bewoners van de Molenstraat dienaan
gaande had overgebracht en de voorzit
ter ter verdediging aanvoerde, dat het
hier een verfraaiing van een lelijke
straat met natuurlijke middelen gold, ook
al waren deze middelen op moderne (en

in sommiger ogen misschien op al te 
moderne) wijze aangewend. 
Het lid P. v. d. Meijden wees er op, dat 
bij een dergelijke aanplanting wel in het 
oog mot;t worden gehouden, dat de bo
men 2 meter buiten andersmans eigen
dom geplaatst behoren te worden, met 
welk voorschrift naar zijn mening wel 
wat te nonchalant was omgesprongen. 
Bovendien behoorde de gemeentelijke 
plantsoendienst naast het planten ook het 
snoeien niet te vergeten en behalve de 
aesthetische zijde van beplanting ook de 
nuttige zijde niet uit het oog te verlie
zen. Tenslotte attendeerde hetzelfde lid 
het gemeentebestuur op de grote her
plantplicht, die nog op de gemeente rust 
waar het aanplanting in de buitenwijken 
betreft. Dit behoorde z.i. voorkeur te 
genieten. Het lid De Laat was het over 
deze kwestie ook niet eens, temeer daar 
er bomen geplant waren op particulier 
eigendom. Het lid Oliemeulen besloot de 
reeks aanmerkingen met de opmerking, 
dat - indien verfraaiing het hoofddoel 
was gewe�st - een ruimere aanplanting 
op zijn plaats was geweest. 
Een tweede punt van uitvoerige bespre
king bij deze rondvraag vormde de bal
dadigheid van de jeugd, waarover ver
schillende leden een boekje (met spre
kende voorbeelden) wisten open te doen. 
De voorzitter zegde nauwlettend toezicht 
van de politie toe, maar deed tevens een 
dringend beroep op de ouders om de 
jeugd in hun niets ontziende vernielzucht 
wat in te tomen. 
Verder wcrdm B. en W. door hzt lid 
v. d. Weyst opmerkzaam gemaakt op de
zo hoge waterstand in de omgeving Mo
lenwijk. v. d. Weyst informeerde naar
de mogelijkheid van waterlozing op de
Dommel. De voorzitter antwoordde, dat
iets dergelijks reeds is opgenomen in het
plan Zwembad. Wanneer de verwezen
lijking van deze plannen echter niet
spoedig verzekerd kan worden, zal men
naar een andere oplossing omzien. Door
het lid P. v. d. Meijden werd de aan
dacht gevestigd op de verzakkingen in de
Kapelweg, alsmede op de slechte toe
stand van de verbindingsweg naar Esch,
welke weg over Uilenbroek loopt.
Het lid De Laat verzocht nog om plaat
sing van een waarschuwingsbord bij het 
kruispunt Molenstraat-Mgr. Wilmer
straat-Baroniestraat, gezien het grote 
aantal ongelukken, dat op die gevaarlijke 
kruising voorkomt. 
Aan het slot van de vergadering werd 
door de voorzitter medegedeeld, dat er 
momenteel 9 woningen op Kalksheuvel 
zijn vetkocht, terwijl met een drie_tal ge
gadigden nog onderhandeld wordt. De 
voorzitter wees erop, dat de gelegenheid 
tot aankoop van deze woningen nog 
steeds open staat. 

Plaatselijk Nieuws 
BELANGRIJKE OPROEP AAN 
PLAATSELIJKE VERENIGINGEN, 
COMITE'S e.d. 
Het bestuur van Boxtel Vooruit (Claris
senstraat 22) verzoekt alle plaatselijke 
verenigingen, comité's e.d. vóór 15 April 
e.k. opgave te doen van in Mei en Juni
te organiseren festiviteiten (toneel-, mu
ziek-, zang- en andere uitvoeringen).
Zulks in verband met de door de Streek
V.V.V. ,,Brabants Centrum" en de PrQ
vinciale V.V.V. uit te geven maandagen
da's van gebeurtenissen in die maanden.
De besturen van de belangh_ebbende ver
enigingen, comité's e.d. worden verzocht
bij hun opgaven te vermelden: aard,
datum, plaats en aanvangsuren van de
ufrvoeringen. 
Men verzuime niet van deze extra, kos
teloze propagandamogelijkheicl gebruik 
te maken! 

VOORJAARSMARKT. 
Op Donderdag 17 April a.s. zal in Boxtel 
weer de traditionele vooriaarsmarkt ge
houden worden. Verwacht mag worden, 
dat deze z.g. ,,Moppenmarkt" - zoals 
steeds in het verleden - wederom het 
middelpunt van belangstelling zal worden 
bij het kopende publiek, zodat volgende 
week Donderdag weer in een gezellige 

, sfeer "gemèrt" kan worden: 

EIERVERENIGING. 
Vanwege de feestdag 2e Paasdag op 
Maandag 14 April is het Zaterdag 12 
April eieren leveren van 8-12 v.m. en 
van 1-3 uur n.m. 

GOUDEN HUWELIJKSFEEST. 
Op Zaterdag 19 April a.s. gaan op de 
Fellenoord de vlaggen uit, want dan zal 
er een huwelijksleven met goud be
kroond worden. Het betreft het echtpaar 
Voets, dat op deze datum 50 huwelijks
jaren zal afsluiten. In het trouwboekje 
vinden we met sierlijke letters weliswaar 
plechtstatig vermeld, dat Cornelis Voets 
en Peternella van der Steen op 19 April 
1902 in de echt verbonden werden, maar 
voor Boxtel zijn het gewoon Kees en 
Nelleke Voets, die volgende week hun 
gouden huwelijksfeest hopen te vieren. 
.,Kees Voets van de werf" zouden we 
ook kunnen zeggen, want Kees is al 
sinds vele, vele jaren meesterknecht bij 
Houthandel L. v. d. Eerden & Zn. Dat 
bewijst dan tevens de krasheid van de 
jubilaris, waarbij gezegd moet worden, 
dat de jubilaresse er ook nog mag zijn. 
Zij hopen volgende week de gewichtige 
dag van 50 jaar geleden in. elk geval op 
onvergetelijke wijze te herdenken. Daar
bij voegen wij dan maar de wens, dat 
Boxtel zich niet onb�tuigd zal laten en 
haar best zal doen om de feestelijkheid 
op de Fellenoord nog te vergroten. 

BLOEDTRANSFUSIEDIENST 
VAN HET NED. RODE KRUIS. 
Op 19 en 28 Mei zal dit jaar wederom 
in Boxtel bloed afgenomen worden voor 
de plasma-actie van de bloedtransfusie
dienst. Vorig jaar hebben vele honder
den aan de oproep van het Rode Kruis 
gehoor gegeven om bloed af te staan. 
Ook dit jaar roepep wij alle gezonde 
mannen en vrouwen van Boxtel en om
geving tussen 18 en 60 jaar op om bloed 
te geven, om gewonden en zieken te hel
pen. Door U te melden als donor 
(bloedgever) helpt U mee aan het red: 
den van mensenlevens. 
Geeft U op als donor aan de bestuurs
leden van het Rode Kruis in Boxtel of 
aan de leden van de Colonne Rode Kruis 
Korps die U de komende weken hiervoor 
zullen bezoeken. 

DIPLOMA-UITREIKING. 
Vol spanning wachtten Dinsdagavond de 
jongelui van de avondcursus der Lagere 
Nijverheidsschool "Pius X" op het 
resultaat van hun vlijt en werk. 
De meesten hunner hebben enige winters 

-wekelijks vier avondeu iedere inspanniug
sportief genomen om thans ter bekroning
het einddiploma in ontvangst te komen
nemen.
Na het openingswoord van de heer J. v.
d. Hout, secretaris van het schoolbestuur,
sprak de directeur de jongemannen nog
over hun toekomst, waarbij hij hen aan
spoorde niet stil te staan bij het tot nu
bereikte.
Hierna werden de diploma's uitgereikt
aan 62 jongens van de A en B-avond
cursus:
J. v. d. Boom, H. Bressers, M.· v. Eike
ren, A. Koppen, H. Koppen, H. Muyl-

wijk en R. Vogels, Best. 
M. Beks, J. v. d. Brand, P. v. d. Eerden,
A. v, Geffen, P. Grilis, Hans v. d. Heu
vel, J. Jilissen, M. de Jong, J. v. Kurin
ge, Th. v. Lieshout, W. Mathijsen, C.
v. d. Pas, W. Poirters J. Pauwels, G. v.
Roy, W. Schalkx, Th. Schut, M. Snij
ders, J. Stans, C. Sterke, M. Sterke, M.
Timmermans J. Troeyen en J. v. d. Ven,
Boxtel;
H. v. Gestel, Diessen;
M. Kouwenberg en K. Verhagen, Esch;
C. v. Aarle, H. v. Aarle, F. v. Beers, L.
v. d. Brand, Th. Prinsen en J. Witlox,
Liempde;
A. v. Boven, J. v. Boven, J. v. d. Heuvel
en H. Peijnenburg, St. Michiels-Gestel;
A. Fonken en M. Smolders, Moergestel;
Th. Bressers, P. v. Gerwen, J. Kroonen
burg, C. Laurenssen, A. Nouwens, H. v. 
Nunen, J. v. Overdijk, F. Smetsers, A. 
v. d. Ven, J. v. d. Ven en C. Verbeek,
Oirschot;
J. Ermen, Oisterwijk;
H. Dijkmans, Oostelbeers;
M. v. d. Koevering, Schijndel;
A. Peijnenburg, Th. Peijnenburg, Vught.
Na de uitreiking dankte de heer Van
den Hout de directeur en leraren voor
hunne zorgen aan de opleiding der jon
ge ambachtslieden besteed, en feliciteer
de de gediplomeerden met hun succes
volle arbeid.

BOXTELSE K.A.J.
WERKLOZENDIENST GESTART. 
Vorige week is de werklozendienst -
die de K.A.J, in samenwerking met de 

K.A.B., in het leven heeft geroepen -
van start gegaan. In De Ark werd een 
eerste bijeenkomst gehouden, waarop de 
vele moeilijkheden onomwonden bespro
ken werden: Van de zijde der initiatief
nemers werd een aantal hoogst beharti
genswaardige adviezen verstrekt . en van 
de zijde der werkzoekenden kwamen de 
(te verwachten) klachten op tafel, die 
zoveel mogelijk. ontzenuwd werden door 
de leiding van de werklozendienst. 
Men heeft nu besloten tweewekelijkse 
contactavonden te houden in De Kajuit, 
naast De Ark, waarvan de eerste plaats 
zal vinden Woensdag 16 April a.s. om 
8 uur 's avonds. Op de Woensdai::;en, :fat 
er geen bijeenkomsten worden gehouden 
zal er 's avonds van 7 uur tot half 8 in 
De Kajuit gelegenheid -gegeven worden 
om persoonlijk informaties in te winnen, 
werkmogelijkheden te bespreken, of 
eventuele klachten in te dienen. 
Verwacht mag worden, dat de jeugdige 
werklozen in Boxtel van deze steunver
lening dankbaar zullen profiteren, de 
bijeenkomsten derhalve trouw zullen bij
wonen en niet zullen schromen in nood
zakelijke gevallen persoonlijk contact op 
te nemen met de leiders van deze werk
lozendienst. 

Er is in Boxtel een wonder gebeurd 
We zijn dan ein
delijk ver genoeg 
om precies te 
kunnen vertellen, 
wat de Eerw. 
Heer Eloy van 
den Aker tegen 
het einde der 
veertiende eeuw 
in de kerk van . 
Boxtel overkwam. 
De meest volle
dige verslaggever 
is wederom Mud

zaert. Omwille van de duidelijkheid zul
len we hem niet letterlijl5 aanhalen, maar 
in 't kort samenvatten wat hij ons over 
het wonder meedeelt: ,,Zo gebeurde het 
in den jare 1380, dat een zeker priester, 
Eligius vanden Aker geheten, rector van 
het H. Geest-altaar in de Essche kerk, in 
de Sint Pieterskerk van Boxtel op het 
Drie Koningen-altaar de H. Mis lezende, 
na de consecratie aan de waarheid der 
H. Eucharistie twijfelde en per ongeluk
de kelk omver stiet. De inhoud der kelk,
die hij uit witte wijn geconsacreerd had,
stortte zich als rood bloed over de altaar
doeken uit, die er mee doordrenkt wer
den. De priester, verbijsterd door dit
wonder, vouwde na de Mis de doeken op
en ging ze wassen in een rivier op de
plaats waar men thans nog (Mudzaert
schrijft in 1622) een put ziet. Maar hoe
hij ook waste en wreef, de rode vlekken
verdwenen niet. Wanhopig over al deze
dingen verbo� hij-de doeken in zijn huis
en trachtte ze daar nogmaals te wassen.
Hij sloeg ze door zeepwater, spoelde ze,
legde ze in de zon te bleken, maar alles
tevergeefs. Ten einde raad sloot hij ze
op, maar toen het ogenblik van sterven
gekomen was, maakte hii alles aan zijn
biechtvad.!'r bekend, hem verzoekend de
doeken naar de kerk over te brengen en
de parochianen van alles op de hoogte
te stellen. Een en ander is door gesom
meerdere getuigen bevestigd".
Tot zover alles wat de historie ons tot
op heden kan 111.ededelen ! Het verslag
van Mudzaert is nuchter als een heden
daags krantenbericht. Het hele relaas is
zakelijk eerlijk en zondigt niet door op-

zienbarende détails, die het wonder ge
loofwaardig zouden moeten maken. 
Natuurlijk kan men zich allerlei dingen 
afvragen, o.a. of de misdienaar niets ge
zien heeft. Het enige antwoord hierop 
zou kunnen luiden, dat de misdienaars 
niet alles zien en dat de priester handig 
genoeg kan geweest zijn om met een 
vlug gebaar de bloedvlekken ergens mee 
te bedekken. De molenaar, die zich vol
gens het oude lied afvroeg, wat die pries
ter daar deed, is zeer waarschijnlijk een 
uitvinding van de dichter, die hem zo 
mooi vond passen in de ,mgJen aan de 
Dommelkant. Hij worgt in ieder geval 
door geen enkel geschiedschrijver ge
noemd. 
In 1380, precies gezegd op de 25ste Juni, 
werd de uitstelling en de verering der 
doeken kerkelijk goedgekeurd door Pi
leus Kardinaal de Prato. De kardinaal, 
ook wel eens genoemd de Kardinaal der 
drie hoeden, omdat hij driemaal tot kar
dinaal benoemd werd, was een Italiaan, 
bisschop van Tarvisi en Padua en daarna 
aartsbisschop van Ravenna. In 1375 werd 
hij door Paus Urbanus VI als Apostolisch 
Legaat naar België gezonden naar d� 
Hertog van Brabant en de Graven van 
Holland en Vlaanderen, om hen ertoe te 
bewegen zich aan de Paus te onderwer
pen_ en niet de partij te te kiezen van 
Oemens VII de tegenpaus. Hij stierf 
rond 1400 als bisschop van Doornik, 
Deze Pileus de Prato kreeg van Paus Ur
banus de opdracht, het wonder te onder
zoeken. Zodra na een nauwkeurig onder
zoek de echtheid ervan was gebleken, 
heeft de kardinaal bij diploma van 25 
Juni 1380 de vertoning der Doeken goed
gekeurd. 
Sluiten we dit stukje geschiedenis af met 
een middeleeuws liedje, dat weleer (1622) 
in Boxtel gezongen werd: 

,,Dit groot Mirakel hier aenschouwt, 
Is onder Paus Urbanus des Sesten 

gheschiedt, 
Anno duysent dry-hondert 

tachtentich betrouwt. 
't Heyligh Bloedt brenght ons uyt 

alle verdriet". 



Christus' dood een gerechtelijke moord 
ZELFS DE SCHIJN VAN 

RECHTMATIGHEID ONTBRAK. 
gevangene vrij te laten naar keuze van 
het volk. 
l�lij kreeg echter geen formeel antwoord,
ep. zich machteloos voelend tegenover
het fanatisme van het gepeupel besloot
hij tot de terdoodveroordeling.
Klaarblijkelijk w.as hij er zich van be
wust daardoor mede te werken aan een 
gerechtelijke moord. Om de verantwoor
delijkheid van zich af te schuiven waste 
hij de handen, daarmee waarschijnlijk 
een joods gebruik volgend. Na de gese-

ling sprak hij nogmaals over de onschuld 
van de aangeklaagde. 
Tenslotte volgde een nieuwe beschuldi
ging van de kant van de Joden, en wel 
op godsdienstig gebied, nu zij bemerk
ten dat de politieke klacht het gewenste 
resultaat niet oplever.de. Er volgde weer 
een verhoor en pas nadat )iem was toe
geroepen dat hij de zaak van de keizer 
niet diende, nam de weifelende Pilatus 
zijn besluit. Hij zette zich op de . rech
terstoel en sprak op de romeinse wijze 
het vonnis uit. 
Aan het voltrekken van een wereldschok
kende moord stond niets meer in de 
weg. 

HET PROCES tegen Christus is als 
strafzaak niet anders geweest dan 
een weerzinwekkende verdraai� van 
recht en rechtspraak en het drama 
van Golgotha is een klassiek voor
beeld van een gerechtelijke moord. 
De veroordeling door de Hoge Raad 
geschiedde tijdens een z.itting die 
niet rechtsgeldig was en op get102en
verklaringen, die ver bezijden de 
waarheid bleven. Het vonnis van 
Pilatus - uitgesproken nadat deze 
.,rechter" zelf herhaaldelijk de on
schuld, van de aangeklaagde had be
tuigd - was de laffe uitspraak van 
de op zijn rust gestelde Romein, die 
het joodse volk slechts zag als een 
troep onbeschaafde bijgelovigen. 

De 1000 voetstappen 

De zittillj;l' van d e  Hoge Raad had 
in de nacht plaats in het hufs van de 
hogepriester. Alleen om deze rede
nen al voldeed het proces niet aan 
de eisen van de Wet. Men mocht 
geen zitting houden in d�e woning, -
en men mocht niet 's nachts verga
deren. Geen zittillj;l' mocht beginnen 
vóór het morgenoffer. En bovendien 
moohten op deze dag j(een halszaken 
worden berecht, en wel om twee re
denen. Oo feestdagen en op Sabbath 
mochten geen rechtszittingen worden 
gehouden. Maar een doodvonnis 
mocht pas worden uitgesproken op 
de dag ná de zitting. Men kon dus 
ook geen zitting houden op de dao 
voor een feestdag of Sabbath en de 
rechtszaak mocht in �en geval wor
den behandeld in de nacht voor 
Jezus' dood. 

Dit is dus het juridisch fundament 
waarop deze comedie van· het recht be'. 
rustte. Een schijn van wettigheid trachtte 
men naderhand aan het proces te geven, 
maar ook dit mislukte schromelijk. Er 
werd tijdens de p_rocedure zo ergerlijk 
geknoeid, dat één van de vele fouten in 
een rechtsstaat voldoende zou zijn ge
weest voor een vernietiging van het
vonnis. . 
Uit de hele gang van zaken blijkt dat 
men besloten had de beschuldigde ter 
dood te veroordelen, al lang voor het 
proces een aanvang nam. De Hoge Ràad 
zocht mensen, die tegen Jezus wilden 
getuigen. Maar de wet vorderde dat in 
dergelijke gevalJen eerst de getuig� 
werden gehoord die een verklaring kon
den afleggen ten gunste van de b�schul
digde. Men liet dat zonder meer achter
wege. Getuigen, die tevoren bewerkt 
waren, werden gehoord opdat men uit 
hun verklaringen de aanklacht kon op-
01aken voor een misdaad, waar de dood
straf op stond. Het hele gebeuren ging 
echter te haastig en de getuigen waren 
niet goed afgericht. Bij het aangeven 
van de omstandigheden bijvoorbeeld 
was er geen overeenstemming. 
De wet eiste echter minstens twee gelijk
luidende verklaringen. Tenslotte had men 
er twee die kwamen vertellen dat Chris
tus de Tempel had gelasterd. Maar ook 
in dit geval klopte het getuigenis niet 
en uit het vervolg van het proces blijkt 
dat de rechters deze beschuldiging ten
slotte niet hebben aanvaard. 

DWANG. 
Na deze mislukkingen probeerde men 
Jezus te dwingen onder ede een ver
klaring over zichzelf af te leggen. Men 
mocht echter zo niet handelen : volgens 
de wet mocht geen aangeklaagde tot een 
bekentenis worden gecfwongen. 
Het vonnis dat tenslotte volgde was dus 
volkomen in strijd met de wet.
Het werd uitgesproken zonder nader on
derzoek, op een beschuldiging, die uit
sluitend was gegrond op de verklaring 
van de aangeklaagde. Bovendien werd 
het geveld bij acclamati(:'., tenvijl volgens 
de voorschriften ieder afzonderl ijk zijn 
opgetekend. En verder mocht het vonnis 
mening moest uitspreken, die met de mo
tieven door de schrijvers moest worden 
niet worden uitgesproken op de dag, 
waarop de zaak werd behandeld. 
Er is wel gezegd dat een morgenzitting 
van het Sanhedrin werd gehouden om de 
beslissing achteraf te wettigen. Maar in 
dat geval bleef ook deze zitting onwet
tig, want er werden geen getuigen ge
hoord. En bovendien rekenden de Joden 
de dag van avond tot avond. 
Het vonnis bleef dus uitgesproken op 
dezelfde dag als waarop de zitting werd 
·gehouden.
Bij Pilatus werd de tragi-komedie voort
gezet. Zonder aanklacht kon bij de Ro
meinen geen strafproces worden gevoerd.
Men diende nu een klacht in van drie
punten ; het volk wordt opgeruid, de
aangeklaagde verbiedt het betalen van
belasting, en beweert bovendien koning
te zijn. Men zou het majestei tsschennis
·kunnen noemen, een buitengewoon em
·stig vergrijp in de ogen van de Romeinen.

.,IK WAS MIJN HANDEN". 
Pilatus onderzocht de zaak, maar hij 

• kon niet aan het bewijs van schuld toe
komen. Hij stuurde de beschuldigde naar 
Herodes, omdat de.ze ;tot diens rechts
gebied zou behoren. Men kent de ge
schiedenis. 
Daarna stelde Pilatus een tweede maal 
de onschuld van de aangek!<1agde vast. 
Volkomen .in strijd daannee .is zijn voor
stel Jezus eerst te laten geselen en daar
na vrij te laten . 
De .geseling was .een straf, die de Ro
meinen ,hun sla-ven -oplegden als die zich 
aan een ernstig vergrijp hadden schuldig 
gemaakt. De romeinse burgers zelf wa
. r.en door de wet van deze .straf gevrij 
waard. Het voorstel werd door de me
nigte niet aanvaard. Waarschijnlijk heeft 
Christus deze geseling dan ook niet on
dergaan, maar een andere, ·die met de 
kruisstraf was verbonden en daar on
middellijk aan vooraf pleegde te gaan. 
Een volgende poging van Pilatus om 
Jezus vrij te laten was het stellen van 
de keus tussen Barabbas en Hem. Het 
was de gewoonte met het Paasfeest een 

KRUISWEG NOG ALTIJD ACTUEEL ! 

Het is merkwaard� dat de hele wereld
geschiedenis geen enkele koninklijke in
of uittocht heeft opgeleverd die zo in de 
belangstellillj;l' van de mensheid is blijven 
staan als de inkomst en de uittocht van
Jezus te Jeruzalem. 
Op zichzelf zijn dit kleine gebeurtenis
sen geweest, Zijn binnenkomen in de 
stad, toen Hij reed op een jonge ezel en 
Hij koninklijke hulde van de toeschou
wers ontving, heeft niet veel tijd gekost. 
Nog korter duurde wellicht de uittocht : 
de l ijdensweg van het gerechtsgebouw 
van stadhouder Pontius Pilatus naar de 
heuvel Golgotha besloeg in elk geval 
maar een kleine afstand. 
Niettegenstaande dit alles heeft geen 
enkele vorstelijke stoet, militaire parade 
of welke andere mars dan ook het mens
dom zo bezig gehouden als die simpele 
voettocht van Christus naar het kruis. 
De hele kruisweg had maar een lengte 
van duizend voetstappen. Maar het aan
tal verhalen en gebeurtenissen dat ons 
van die korte tocht bekend is, loopt in  
de honderden ! 
Deze duizend voetstappen zijn wellicht 
zo "beroemd" geworden omdat naar de 
opvatting van de christenheid, het lot 
van de mensheid door deze voettocht be
slist is .  De Man van Smarten die daar 
liep was God zelf, door de mensen ter 
dood veroordeeld en nu bezig zijn von
nis te ondergaan. 
Deze gedachte van de lijdende God is 
ontelbare malen uitgebeeld. Zelf moet 
Hij de kruispaal dragen ten bewijze dat 
hem de volle maat van het leed wordt 
toegekend. Het enige gebaar van welwil 
lendheid dat Çhristus o p  zijn via dolo
rosa ontvangt, is 't bevel van de centurio 
tot Simon van Cyrene om het kruis te 
helpen dragen. Maar door deze geste 
van de centurio wordt het lijden nog ver
zwaard : Simon wil niet helpen maar 
wordt er toe gedwongen. Ook het mede
lijden van de huilende vrouwen langs de 
weg venneerdert het leed van de Gods
zoon ; Hij heeft geen medelijden nodig 
en wijst die tranen onherroepelijk af. 
De duizend voetstappen van Christus 
worden nog dagelijks nagegaan door 
christenen. Niet alleen in werkelijkheid 
(dat is momenteel in Jeruzalem trouwens 
niet mogelijk daar de toegang tot de 
voornaamste heilige plaatsen is versperd) 
maar vooral in gedachten. In elke 
rooms-katholieke kerk hangen de be
faamde veertien schilderijen, die de kruis
weg uitbeelden en waarvan er acht een 

Plaatselijk Nieuws 
40 X 1 000 = 40.000

Boxtel deed belangrijke duit 
in 't zakje ! 
Kajotters, Verkenners en Welpen heb
ben zich vorige week Zaterdag in Boxtel 
met succes geplaatst achter de radio-actie 
40 X 1 000 = 40.000, ten bate van de 
geteisterde Missie Tanganyika van de 
Witte Paters. Met veel tam-t;i_m (letter
lijk en figuurlijk) hebben deze jeugd
groepen de bevolking van Boxtel aange
spoord om een steentje bij te dragen in 
deze "wederopbouw-actie" voor de mis
sie. Het succes is niet uitgebleven. De 
"bedelmars" door Boxtel, op touw gezet 
door de Verkenners, geleid door de wak
kere K.A.J-drumband en door de Wel
pen geestig verrijkt met een schare nik
kertjes onder de hoede van een Witte 
Pater, bracht niet minder op dan 
f 3 1 0,-, een som waarvan nog diezelfde 
avond dankbaar gewag gemaakt werd 
door omroeper Wim Jansen in de radio
uitzending 40 X 1 000 = 40.000. 
Voor dit prachtige resultaat mag wel een 
grote pluim gestoken worden op de hoed 
van de verkenners (en welpen), die het 
initiatief tot deze actie genomen hebben. 
Ook de Kajotters, die een reuze stoot 
gegeven hebben aan het succesvolle ver
loop van deze actie, verdienen een extra 
woord van w11ardering. 
Maar de grootst.e dank gaat uit naar de 
milde gevers, die de prachtige som van 
f 3 1 0,- hebben bijeen gebracht om de 
Witte Paters te steunen in  de opbouw 
van de verwoeste missie van Tanganyika 

E.H.B.O. 
Op 3 April j .l .  kwamen verschillende 
EH.B.O.-ers uit de gemeenten Schijndel, 
St. Oedenrode, St. Mich. Gestel, Liemp
de en Den Dungen in het St. Paulus
Jeugdhuis in de Nieuwstraat bijeen om 
elkaar te bekampen op E.H.B.O.-gebied. 
Door de Nationale Bond voor E.H.B.O. 
was een opgave verstrekt die door één
groep uit iedere plaats uitgewer.kt moest
worden. 
De jury, die o.a. bestond uit Dr. Margry, 
Dr. Deelen en Dr. Wentholt, was van 
mening dat er over he.t algemeen goed 

• gewerkt werd .
De uitslag was als volgt :

No. 1 Schijndel 
No. 2 St. Oedenrode 
No. 3 St. Mich. Gestel 
No. 4 Liempde. 

M�n ·kan terugzien op een ;Roed ,geslaag
,de avond, die door de :afdeling St. 
Oedenrode werd besloten door een 
demonstratie ,met gegrimeerde slacht
offers. 

episode uit de l ijdensroute schetsen. Op 
deze manier wordt de droeve tocht tel
kens weer meegemaakt en volgt men de 
lijdende Godmens op de voet. 
In de protestantse kerken kent men de 
kruiswegstaties niet maar daar zingt men 
liederen die de korte voettocht des He
ren in gedachten brengen. Zowel de 
liederen als de schilderijen hebben een 
dubbele betekenis. Zij leren de gelovigen 
enerzijds hoe smarteli jk het lijden van 
Christus was ;  anderzijds verbrijzelen zij 
de gedachte dat de mensheid van nu 
(ook de gelovige mensheid) aan de Zoon 
van God een andere bejegening zou heb
ben gegeven. 
Bekend is het gedicht van Jacob Revius 
,.'t En zijn de Joden niet Heer Jesu", 
waarin de christen zelf de schuld van de 
kruisiging op zich neemt. 
En in de St. Josephkerk te Tilburg kan 
men kruiswegstaties zien, waarin tot 
achtergrond niet het oude Jeruzalem 
dient maar een middeleeuwse stad om 
aan te geven, dat het in later tijden en 
ook nu niet anders zou toegaan. 
Een kruiswegschilderij in het Maasdorp 
Maren - voorstellende Jezus' afwijzing 
van de wenende vrouwen - draagt als 
onderschrift : ,.Jezus heeft wel minnaars 
vj!n Zijn vertroosting maar weinig dra
gers van Zijn kruis." 
Heel de christenheid belijdt dat de dui
zend voetstappen naar de heuvel Golgo
tha wel worden beschouwd maar nooit 
nagelopen. Dat ware ook onmogelijk ! Al 
moeten velen een zware gang door het 
leven gaan. 
Wellicht is daarom de via dolorosa van 
Christus zo gegraveerd in het hart van 
de mensheid omdat elk mens een kruis
weg gaat. Niemand ontkomt aan het 
lijden en de dood. Dit is het enige ge
meenschappelijke bezit van de mensheid 
dat onvervreemdbaar is ! Geen enkele 
christen zal echter menen dat zijn leed te 
meten is aan het lijden van zijn Heer. En 
wel omdat deze Heer het li jden vrijwillig 
verkoos tot verlossing van de mensen. 
Dit bedenkende spreekt ook een ander 
opschrift onder een kruiswegstatie in 
Maren ons toe : ,.Wilt gij weten hoe 
waardevol gij zijt, ondervraag uw Ver
losser !" Immers, wij leggen de duizend 
of meer voetstappen voor onszèlf af 
maar Christus deed het, naar de over
tuiging der gelovigen, voor 2nderen. En 
daarom blijft de voettocht naar Golgo
tha in al zijn ellendigheid de mensen 
meer boeien dan welke glorieuze uittocht 
ter wereld ook. 
(Nadruk verboden). 

25-JARIG JUBILEUM
BIJ VAN OERLE'S WEVERIJEN.
De N.V. van Oerle's Band- en Damast
weverijen te Boxtel herdacht op 1 April 
het feit, dat wederom een harer werk
krachten 25 jaren in haar bedrijf werk
zaam was. Ditmaal jubileerde de heer 
Th. Cuyten, die met echtgenote feeste
li jk ten kantore werd ontvangen. 
Namens de Directie werd de jubilaris in 
hartelijke bewoordin.[_en toegesproken 
door de Heer J. A. F. van Oerle, die hem 
hulde bracht en roemde om zijn grot!! 
ijver en trouwe plichtsbetrachting. Spre
ker legde de nadruk op de grote kundig
heid van de jubilaris als handwever. Maar 
daarnaast is de jubilaris ook lid van de 
fabriekscommissie, in welke hoedanig
heid hij altijd heeft blijk gegeven van zin 
tot loyale samenwerking met directie en 
bedrijfsleiding om de dikwijls ingewik
kelde problemen op te lossen. 
Als blijk van erkentel ijkheid ontving de 
jubilaris een gouden bracelethorloge met 
inscriptie. 
Nadat ook de commerciële staf en de 
bedrijfsleiding hun gelukwensen hadden. 
aangeboden, dankte de heer Cuyten op 
ha;:-telijke wijze voor de ondervonden be
langstelling. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 1 tot en met 7 April 1952.

GEBOREN : Franciscus M. A. C. zoon 
van A. Fr. A. van Eijndhoven en J. J. 
van der Gouw, Zandvliet 21 - Anna M. 
dochter van L. E. van Maaren en H. J. 
de Koning, Schijndelsedijk 7a - Johan
na M. dochter van G. M. van Oorschot 
en J. M. de Bresser, Langenberg 1 7. 
ONDERTROUWD : 
Lambertus van der Sloot en Martina 
Veldpaus - Martinus A. Sch

.
eutjens en 

Hendrika C. Huijberts - Johannes E. 
van de Ven en Maria A. Pijnenborg. 
GEHUWD : Wilhelmus C. Schalkx en 
Maria J. van Dooremalen. 
OVERLEDEN : Maria A. Roeien, oud 66 
jaren, Vicarius van Alphenlaan 4 - Jo
hanna van Melis, oud 83 jaren, Wed. 
van J. van Dalen, Maastrichtsestraat 76
- Emerens van de Langenberg, oud 82
jar.en, echtgenote van J. v. d. Broek,
Mijlstraat 1 2.

·Zondagsdienst ,der Artsen
uiteluiten.d !!'.Oor spoedgevallen. 

ZON DAG 1 3  en MAAN DAG 14 APRIL 

( � •  en Ze ·�aasdag)

Dokter G. C. Wentholt 

Statlonatr■■t 85 Telefoon 378 

SPORT-NIEUWS 
R.K.S.V . .,BOXTEL". 
Zwaluw V.F.C. 3-Boxtel 2 1 -4 
Boxtel 4-lrene 1 3-3
Zoals verwacht mocht worden, behaalde 
het tweede elftal j . l .  Zondag een royale 
zege op ZwaluwV.F.C. 3 uit Vught. De 
reserves konden het zich in deze wed
strijd zelfs permitteren een van de slecht
ste wedstrijden uit het seizoen te spelen, 
zonder daarmee de overwinning in ge
vaar te brengen. We verwachten van het 
tweede echter betere dingen, als het bin
nenkort op de laatste loodjes begint aan 
te komen . 
Het vierde elftal speelde thuis met 3-3 
gelijk tegen Irene 1 uit Gemonde. In 
deze ontmoeting liep de Boxtel-speler M.
v. d. Dungen een hersenschudding op,
waarvoor hij onmiddellijk in het St. Lid
wina-Ziekenhuis moest worden opge
nomen. 

Programma voor a.s. Zondag : 
Boxtel 1 -W.V.V.Z. 1 2.30 uur 
Boxtel 3-V.O.W. 3 1 2  uur 
R.K.S.V.A. 4-Boxtel 4 1 2  uur 
De vlagdragers van Boxtel gaan a.s. Zon
dag de competitie besluiten met de thuis
wedstrijd tegen W.V.V.Z. uit Woensel, 
welke wedstrijd nog van belang is voor 
de bezetting van de 4e plaats. We reke
nen op een go_ed competitie-slot voor de 
rood witters. 
Terwijl de reserves vrijaf hebben, gaan 
de spelers van het derde en het vierde 
elftal proberen de volle winst te verove
ren in de wedstrijden, resp. tegen 
V.O.W. 3 en R.K.S.V.A. 4.

O.D.C.-JUNIOREN.
Zaterdag : geen wedstrijden.
Maandag Tweede Paasdag :
1 2  uur : O.D.C. 6-B.V.V. 8 
1 uur : Concordia 8-O.D.C. 7 
1 uur : O.D.C. 8-Nieuwkuik 5.

HOCKEY-CLUB "M.E.P.". 
Heren : M.E.P. 2-Best 1 6-2

M.E.P. 3-'s Bosch 4 3-1
Dames : M.E.P. 2-M.E.P. 3 3-1
De  wedstrijden van verleden Zondag 
hebben allemaal overwinningen opgele
verd en deze overwinningen waren vol
komen verdiend. 
M.E.P. 2 h_ad een gemakkelijke tegen
stander aan Best 1 en reeds bij het begin
was het duidelijk dat M.E.P. 2 de over
winning in Boxtel zou houden. Met wat
meer samenspel zou de overwinning nog
groter zijn geweest.
Ook M.E.P. 3 slaagde er in zijn wedstrijd 
tegen 's Bosch te winnen, ofschoon 
's Bosch het eerste doelpunt wist te sco
ren. M.E.P. was hierdoor echter niet ont
moedigd, maar speelde hierna een beter 
open spel hetgeen de stand successieve
lijk deed oplopen tot 3 - 1 .  
D e  dames van M.E.P. 2 en 3 speelden 
onderling een vriendschappelijke wed
strijd. Het duurde geruime tijd voor 
M.E.P. 2 een doelpunt kon maken, maar
na de rust wisten de dames van M.E.P. 2
nog tweemaal te doelpunten, terwijl
M.E.P. 3 toen een verdiend tegen-doel
punt voor haar rekening nam.

Op Tweede Paasdag zal het eerste he
ren-elftal van M.E.P. deelnemen aan het 
tournooi van Forward in Tilburg. We 
wensen de heren van M.E.P. 1 veel 
succes. 
De junioren van M.E.P. gaan naar Den 
Bosch voor een vriendschappelijke wed
strijd tegen de junioren van 's Bosch. 
De dames van M.E.P. 1 spelen om 2 uur 
thuis tegen M.O.P. 2 en zullen zeker 
ook thans de overwinning in Boxtel 
weten te houden, terwijl de dames van 
M.E.P. 2 om half 1 spelen tegen M.O.P. 4
Of dit voor M.E.P. 2 een overwînning
zal opleveren zullen we nog moeten af
wachten.

GESLAAGDE 
HONDENDRESSEERWEDSTRIJD. 
De Boxtelse hondendresseervereniging 
.,De Wacht i.n het VelcJ" hield j.l. Zon
dag alhier een kringwedstrijd, waaraan 
werd deelgenomen door hondendresseurs 
uit Schijndel, Veghel en Volkel. 
De in deze wedstrijd _geleverde prestaties 
stonden op hoog peil, hetgeen moge blij, 
ken uit de punten, die de keurmeesters, 
de heren Th. v. d. Langenberg uit Eind, 
hoven en Fr. v. d. Langenberg uit Roi, 
malen, toekenden : 
1 .  Baartmans uit Veghel met 276 p.  
2. v. Eyck uit Veghel met 274 p.
3. Robben uit Volkel met 247½ p.
4. v. d. Eynde uit Volkel met 226½ p.
5. v. Rosmalen uit Schijndel m. 208½ p.
6. Steenbakkers uit Schijndel m. 208½ p.
Voorts werden in deze wedstrijd nog 
247 punten behaald door de hondendres, 
seur v. Veldhoven uit Liempde, die ech, 
ter buiten mededinging had deelgenomen. 
Een extra prijs voor . algemeen appèl e.n 
het zoeken van kleine voorwerpen werd 
toegekend aan de heer Robben uit Vol, 
kei, die voor dit wedstrijdonderdeel het 
hoogst aantal te behalen punten op zi.in 
naam bracht (20). Voor het onderdeel 
rivieren werd eeQ extra prijs uitgereikt 
aan de heer Baartmans uit Veghel, die 
59½ p. behaalde. De beer v. Eyck uit 
Veghel legde tenslotte beslag op de extra 
prijs, die was uitgeloofd voor het beste 
manwerk ( 145 pnt.) 

Agenda 

SPREEKUUR BURGEMEESTER. 
Dinsdag 1 5  April van 1 0  tot 12 uur v.m. 

CURSUSLESSEN VOOR E.H.B.O. 
15 April : E.H.B.O.-cursus voor de groep 

van Dr. Deelen. 
16 Apri l :  E.H.B.O.-cursus voor de groep 

van Dr. Margry. 
17 April : onderlinge oeifenavond voor 

de gediplomeerde E.H.B.O.-ers. 
Allen in de Schildersschool op de Burg
akker om 8 uur. 

Missie Thuisfront 
Bij de Plechtige H. Communie van 
Doortje Kollenburg werd f 4,46 voor de 
Missie der Ursulinen opgehaald. 

K a mer van Koophandel 

NIEUWE INSCHRIJVINGEN : 
W erktuigencoöp. .,Door Samenwerking 
Sterk", Nergena 7, Boxtel. 

Op 1730 K.M. boven · de Aarde 
I s  het mogelijk, een raket te onttrek
ken aan de aantrekkingskracht van 
de aarde? Het is mogelijk. En hoe 
ziet het "ruimtestation" er uit dat als 
een door mensen gemaakte maan ten 
eeuwige dage om de aarde zal 
draaien ? Het ziet er uit als een groot 
wiel, dat op zijn kant ligt. Kan de 
mens er tegen, wanneer hij de aardse 
aantrekkingskracht niet meer voelt, 
dus totaal gewichtloos is ? Dat is een 
kwestie van wennen. 

Zo ongeveer is de indruk die men krijgt 
na lezing van het in Maart verschenen 
nummer van "Collier's", het Amerikaanse 
tijdschrift dat al meer opzienbarende pu
blicaties op zijn naam heeft staan . .,De 
mens gaat weldra het heelal in" zo luidt 
de titel die dit alles dekt. Hèt vervoer
middel daartoe zal de raket zijn en het 
verwondert dan ook niet dat men de 
naam van de V-2-deskundige, dr. Wem
her von Braun aantreft onder een gede
gen artikel dat betoogt :  het is alleen een 
kwestie van tijd (tien jaar) en van geld 
(vier milliard dollar). 
Behalve een militaire (zo'n ruimte-station 
bestrijkt door zijn richting en zijn snel
heid het gehele aardoppervlak ; wat een 
consekwenties voor ht"t bespieden van 
vijandelijke landen en het werpen van 
atoombommen !) zit er aan deze zaak
ook een veel aantrekkelijker kant, name
lijk een watenschappelijke. Is men er 
namelijk eenmaal in geslaagd, zo'n kunst
maan te vestigen, dan :zal geen enkele 
sterrenkundige waarneming daar worden 
gestoord door die vele malen verwenste 
spelbrekers : de dampkring. Die heeft 
men dan immers ver achter zich gelaten. 
Men bevindt zich op 1730 km hoogte 
boven het aardoppervlak de aard
atmosfeer is meer een honderd km dik. 
Maar hoe ziet die basis er zelf nu uit, 
zal men vragen. Wel, als een enorm 
fietswiel. Het draait ook om zijn middel
punt, door middel van een motor. Zo 
wekt men een middelpuntvliedende 
kracht op die als surrogaat kan optre
den voor de zwaartekracht waaraan de 
mens op aarde is gewend. De beman
ning verblijft in de holle velg van het 
wieJ, want hier zijn de laboratoria, ob
servatoria e.d. gebouwd. Zuurstofappa
raten zorgen voor de lucht ; wie (door 
een luchtsluis) naar buiten gaat, moet ' 
een ruimte-pak dragen .- het lijkt op 
een duikerpak. Spreken is dan nog alleen 
per radio mogelijk : er is geen lucht en 
het geluid - trillen van lucht - plant 

zich niet voort. Alles is doodstil. Stopt 
de raketmotor en houdt de draaiende be
weging op, dan wordt alles gewichtloos. 
Een stuk ge1·eedschap dat men loslaat 
blijft op dezelfde hoogte hangen. Men 
moet drinken met een rietje, want vloei
stof laat zich niet schenken. Men kan 
op de vloer·  lopen en op het plafond : 
begrippen als boven en onder houden op 
te bestaan. Buiten ziet men de enorme 
aardbol. Men zal haar oppervlakte in 2 
uur lijd geheel onder zich zien door
draaien. Want de snelheid van dat 
ruimte-station bedraagt meer dan 25.000 
kilometer per uur. Of als u dat meer 
zegt ; ruim zeven kilometer per seconde ! 
En de oppervlakte van de aarde is 1730 
kilometer beneden u. Want op die hoog
te en met die snelheid zal bereikt zijn 
dat het grote fietswiel nóch op de aarde 
valt nóch het heelal in vliegt, omdat het 
zich juist op die hoogte en met die snel
heid zal gedragen als een satelliet van 
onze planeet, die even braaf als de maan 
haar eeuwige kringloop om onze aarde 
zal beschrijven. Wii zullen haar ook zien : 
zij vertoont zich als een snel bewegen
de ster. 

TAXI 1 . 

Men bereikt haar per raket. Von Braun 
geeft een gedetailleerde beschrijving van 
het toestel dat moet dienen om deze 
hoogte te bereiken. Het is de drietraps
.raket, waarvan staart- en middenstuk na 
hun brandstof te hebben verbruikt, per 
parachute op aarde terugkeren terwijl 
het voorste deel voortjaagt tot het zijn 
doel heeft bereikt. Op die manier wordt 
brandstof bespaard ; de raketmotor van 
het middenstuk begint pas te werken als 
die van het staartstuk is uitgewe.rkt, idem 
ten aanzien van voorste deel en midden
stuk. Door te starten in Oostelijke rich
ting krijgt men bovendien. de omwente
lingssnelheid van de aar.de - aan de 
evenaar bijna een halve km per siiconde 
- cadea\l. In feite za.l het zo zijn, !lat
eerst vrachtraketten de onderdelen van
het ruimte-station naar hµn plaats bren
gen, daarna begint de bouw van deze
.,prefabricated" basis.

Technisch is alles reeds tot in détails 
klaar - in theorie. De practijk .zal nog
slechts een kwestie van tij<{ zijn. In .�e 
-toekomst -zal het ruimte.,sta.t�n "dienen
,als basi,s voor raketvluch(en na;ir ,de 
maan en naar de naastbije plal).eten, 
Ma-rs en V:en.us. J.ules Verne's drQQIII
wordt werkelijkheid : de mens verlaat de 
aarde. (Lijkt het U geen id.eale vacantie
mogeliikheid ?) 



Nieuwe uitgaven DE- Ef�STE EMIC,AA TIE. "Baie, baie !ank gelede, toe skepe nog va11 hout geh.o,t\ is" werd besloten: ,,aan die Ca.bo de b,om1a Esp,erance sal 'n halfwegstatie veur ,,i.î.e skepe op reis na Indië t;n terug gestig wordt . . .  " U hebt het natuurlijk al begrepen, beste lezers, het gaat hier over het verhaal van de stichter van Kaapstad op Zuid-Afrika, Jan van Riebeeck Maar wélk een verhaal! ,,Het is die verhaal vertel en geteken deur Piet Worm bij geleentheid van die herdenking van die feit dat 'n HoJl.i.nlcler 300 jaa,r gelede 'n nederzettin�- <1-ë.O die \<.i.ap gestig het. En çlie boekje word aangebiecj c\eur die Nec\erlandsche Bank voor Zuid-Afrika N.V." "Die historie van Jan van Riebeeck" is een luimig verteld en kleurrijk geïllustreerd verhaal geworden van Nede;lands eerste emigFatie, Het boekje. (dat .als 4iidrage aan de Jan van Riebe11çkherdenking is uitgegeven) zal on�et'Vijfeld eenieder die het ter hand neemt enkele genoeglijke ogenblikken verschaffen, tel'WÎjl het tevens op prettige wijze lie cµltur-ele en commerciële bande11. welke r-eelis eeuweqlang tusse11 çms lang en de Unie van Zuid-Afrika bestaan, ondeF de aanc!ai;ht van de lezers brengt. 
Baldadigheid van de jeugd De laatste tijd komen herhaaldelijk klamten binnen, dat in het W;i.ndel- en Sportpark "Molenwijk" door de jeugd veelvuldig vernielingen worden gepleegd. Zo worden struiken en planten uit de i:trond ,getrokken of afgesneden, boomtakken .afgerukt of afgesneden e.d. Men ontziet zich zelfs niet, om van, de in het park staagde gebouwen ruiten in te j!OOien, sluitÎnl?en van deuren te ver,nielen of te forceren, planken van sohut-

tingen af te breken, kortom alles te vernielen. Het Nho.eft �eer\ betoog, dat �ei;�c,lij�e baldadigheden niet langer kunnen worden geduld. Door deze vernielzucht zijn B. en W. zeis genoodzaakt, om enige jongens, die op heterdaad werden betrapt, de toegang tot het wandelpark te verbieden. Tegen overtreding van dit verbo�, zal onverbi�elijk proces-verbaal worden opi:temaak_t. Ook buiten het park worden handelingen gepleegd, welke een scherpe afkeurl� verdienen. Zo worden richtingwijzers van auto's vernield, de lak beschadigd en. op auto's geklommen, bromfietsen geprobeerd en beschadigd teruggezet, waarbij de daders 11atuurlijk de benen nemen. In het helani:t van de kinderen zelf, wordt een er!1stig berÖep gedaan op ouders en onderwU:z:ers, om vooral de jeugd op het verkeerde van baldadii:te handeli(\l?en te wii:i;\:11 en voor wat betreft het P<1rk, liefde voor de natuur aan te kweken. Corpschef va11 P9litie A. v. i\LM,KERK.
P•as-trehien EXTRA TREINEN TIJDENS HET PAASWEEKENQ. Voor het Paasweekend zullen de N.S. e!,!n ilf!ntal extp q:ei11en laten rijden, waal'Van hierondei: de ti:einen worderi ym11ejg, die �pxt�I pa,ssen.!11: ZATERDAG t'.l APRIL: Boxtel vertrek 9.28; Amsterdam C.S. aankomst 11.00 uur. Boxtel vertrek 15 .28; Amsterdam C.S. aankomst 17.00 uur. Boxtel vertrek 17.58; Eindhoven aankomst 18.14 uur. MAANDAG 14 APRIL: Boxtel vertrek 20.54; Eindhoven aankomst 21.12 uur. Boxtel vertrek 19.28; Amsterdam C.S. aankp111st 21.01 uur. Boxtel vertrek 21.27; Amsterdam C.S. aankomst 23.00 uur. 

Te koop: een l1�rtij bieten, groeningia. Huize De la Salle. Te koop: haverstro bij W. v. d. Pas, Mijlstraat 52.Werklieden gevraagd voor Oirschot, voor het afzagen en schillen van dennenhout. Melclèn: R. J. van der Hagen & Zn., Stationstraat 29, Boxtel. Biedt zich aan : net Meisje voor de morgenuren. Bevr. Molenstr<1at 19. Te koop: een kinderledikantje groot formaat, box, kinderstoel en kinderwagen. Adres bevragen Molenstraat 19. Te koop: een toom zware biggen N.L. bij A. v. d. Pasch, Tongeren 18. Autoverhuur zonder chauffeur. Billljk en· betrouwbaar. J. J. Ketefaars, Liempde. Tel. 233. financi!'riµg Auto's, Motoren en M11cqines, S_qlexrijwielen, Schubert- Frank en liinonisz. Prins • Heqdrikstraat 64, Boxtel. Telefopn 673. Te kópp • bij G. Dollevoet, H;il lp, ppqt11arqappelrn VqF\11 e11 IJsrlstfr. Tr �PPJr w1 �çhrik�rn<!�PP.�raad met batteri1, merk "Elve hoe" Koltex, bij P. v. d. Meijden, Luissel t. Te koop: l]selster-aarda,ppelen, uit A-poters, eerste nabouw, maat 28x35. D. van Helvoort, Koevoortseweg 6, Boxtel. Wie ruilt mijn woning Van Ranststraa t 26 voor soortgelijke woning omgeving Bosseweg? Pl.m. 5000 kg voederbieten te 

Pasen, het feest van de Lente l 

�,,,,4� 
�--,} ... 

En met qit feest zoe�t iede.re he:eîiets nieuws ���r zijn garderobe.' U vindt pij ons een prachtsortering m : 
� Hoeqen en Petten • Qyerhemden met \q� �n vast boord

1 Zelfbind�i;s �n z_ijde en wol• W oll�i;i �e,st�H• �1;1klet� �n &�kken• ��e�e9� r1;1z.
Het speciaal çidres v.9or Herenmo,des 

pa H., v� ElJCK�PE LOU.W 
KRUISSTRAAT 1 ' BOXTEL 

DONDERDAG 17 AIIRIL a.s. 
wordt te Boxtel voorjaarsmarkt gehouden. 

Sedert eeuwen staat deze markt bekend als de 

BOXTELSE MOPPENMARKT 
Het is een ect.,fe j a  a r m a r kt '-'a,r U in 
een ge�,lli(le ,feer goede wa�r �u'1t kopen. 

Voor de bij mijn Zilveren Dienstjubileum getoondewaardering, dank ik de Directie van Fa. Van Oerle, en het afd.-Bestuur van de R.K. Kleding- en Textielarbeidersbond, Fabriekscommissie, Familie en anderen voor de vriendelijke belangstelling. 
Een toom biggen te koop. H. Schellekens, Beek B 96, Gemonde. dn·ft- koop en haverstro bij Melis,Te �pop: Twee beste R d varkens. C. Thomassen, Kerk- oon 12' Boxtel. eind A 101, Liempde. Adverteert ht ,,,l)RABANTS1 CENTRUM!' 

TH. CUYTEN, Eclitgenote en Kinderen. Molenstraat 60. 
Een bril verloren. Terug te bezorgen tegen beloning. Rechterstraat 30. Burgerwoonhuis te koop gevraagd, liefst spoedig te aanvaarden. Aanbiedingen onder nr 47 Molenstraat 19. 

Te hu_ur: Vrije stalling voor auto, of bergplaats, 1n centrum van Boxtel. Brieven onder nr 74 Molenstraat 19. Te koop: kalfvaars, aan telling, T.B.C.-vrij. Schijndelse-dijk 9. 
Te koop: dames-, heren- en meisjesrijwiel, als nieuw. Bosscheweg 52. Flink Meisje gevraagd, voor dag of dag en nacht, lief voor kinderen. Werkster aanwezig. Mevr. _Teppema, Clarissenstraat 6, Boxtel. 

Gevraagd in elk d�rp ea �laats 
Een Tipq@ver 

Duitse Herder te koop, lux, Te koop: een partijtje mangel-
Te koop: een trekvaars, t.b.c.- 10 mnd. oud, met stamboek- wortelen. ·n. v. cl. Aker, Te koop: Damesfiets. Adres 

welke niets anders te doen heeft dan bepaalde adressen tegen vergoeding door te geven. Brieven onder no. 460 Alta's Adv. Bur. Noorclvliet 15, Leeuwarden vrije stal. C. Vissers, Vorst 21a bewijzen. Parallelweg N 35. Nieuwstraat 180 b. bevragen: Molenstraat 19. Een partij dragende varkens en een zeug met biggen te koop. A. Vugs, A 107, Esch.Te koop: z.g.a.n. kinderwagen, strijkplank, herenfiets, ook te ruil voor kleine maat damesfiets. Baroniestraat 77. R.K. UITLEENBIBLIOTHEEK BOXTEL is gedurende de Paasdagen 
GESLOTEN 

Tandarts 

M. HOYNG
AFWEZIG

van Vrijdag 11 April t.m. Maandag 21 April. ·SPREEKUUR: voor spoed,gevallen van 5 • 6 uur.Zaterdag 12 April g e e n
. spreekuur. Zaterdag 19 April
spreekuur van 9 • 10 v.m.
Tandarts J. W. de PontKerkstraat 3a - BOXTEL

Zaterdag 12 April 

ge e n  spreekuur. Gevraagd: 
Flinke Dienstbode voor d.e.n., in doktersgezin met 3 kinderen te Valkenswaard. Brieven aan Mevr. Woerdeman, Stationstraat 1 Valkenswaard. 

Alle BELASTINGZAKEN 

KNECHTEN 
VEGHEL AccountantBelastingconsulent Zitdag: Vrijdags v. 11 -1 uur Café .H. van Roolj Baronlestraat 

:IOTAHIS P. MERTENS te ao:x:rEL �! voor en ten huize -van • de �r Chr. v. Alebeek te Boxtel, if.,leult �, op Vrijdag 18 April 1195'.l voorm. IO rmr, wegens ,emigratie, om contant • geld PUBLIEK VERKOPEN: �asten, tafels, stoelen, ledi}kanten, beM�, kachels, spie:11els, sçhild�iljen, :,potten, P�!l�n -en " · verdere inboedel, 
yoorts: wentelploe�, �en, 
jP,lelkbussen, gierkist, hooi, 
�ppenkooi. 
�zichti,ging ,t uur voor -'het 
:begw. .<\er v�r,kqpi�. 

___,_ _________ GOUDEN HUWELIJK �� ! Tot onze grote vreugde hopen op Zaterdag 19 April onze dierbare Ouders . CORNELIS VOETS en { PETERNELLA VAN DER STEEN { hun 50-jarige Echtvereniging te herdenken. De H. Mis� van Dankbaarheid zal worden opgedragen om half 11 Dat zij nog vele jaren in geluk en voorspoed mogen > � in de Parochiekerk van St. Petrus te Boxtel. 
! leven is de wens van 

l HUNNE DANKBARE KINDEREN EN KLEINKINDEREN. Adres van de dag: Eindhovenseweg 26. � Receptie van 2-3 uur. � 
� ,r\,�----.,,------",,J'-"-"'",.,__ ___ .._,.. ____ ._..,.. _ __,'.J'__,,

�IHllll'•llllllllllll lllllllll\lltll11!111II !ll1!1Wllll1lllll'ill11,lll,�1lll1!111!:l lillllll11:,!11111111•1il'llllltfll ll\ill•!IIII
� 

� � 
� DANKBETUIGING � 

� 
..� Het personeel van Wasserij 11De Smalle � Stroom" te Boxtel dankt hierbij zijn scheiden- � 

i de Directeur, de Heer H. W enting, voor de � 
! meest prettige en aangename samenwerking. iHet hoopt dat het hem in zijn verder leven� goed moge gaan, en wenst hem hierbij alle � � succes toe. ;, 

-

�:n111111: 11'1111 111,1 +111111,11111 l,1 1111•;11 1111 111,1 111111111'111 111 1111111111, 11111111111,11:111111 1111111!11111111111!111� 

ENIGE NETTE MEISJES gevraagd, tussen 15 en 17 jaar_ Tevens gevraagd: EEN STRIJKSTER 
Wasserij Crols Boxtel 

ALS U GAAT TROUWEN, neem dan een BRUIDSBOUQUET van 
Bloemenmagazijn "DE ANJER"Breukrlsestraat 110, BOXTEL. .. VRAAQT PRIJS. 

MOPPEN MARKT 
BOXTEL 
� 

MOP,PENMARKT 
�OND�RDA,� .17 APR IL 
� 

MQPPENMARKT 
VOORJAARSMARKT• 

'.MOPPEN'MARKT 
GÖBDE WAAR' 
� 

MOPPENMA;RKT 
1ENORME AANVOE_R • 
• 

, MQPPEbslM,AR;KT 
GEZELLIGHEID• 

, MOPPENM,A,RKT 
BOXTEL 

J. A. ·N. M. GERRITSMA Staatsbevoegd Heilgymnast Masseur • Licb. Opv. M.O. 
Behandeli1,1gstijden 
St. Liduina•ziekenhuis Maandag vanaf 17.30 uur Woensdag vanaf 17.30 uur Zate_rdag vanaf 16 uur en verder volgenli afspraa�. Parllculleren en leden van da Ziekenfondsen •Oeen op medisch edvl!I•· • De grootste sortering 

T aba·k_spijpen 
w.o. .het bekende merk

iLG-B.�N
,e� ; a�1fere ro��rsbepo,
d1gdhedèn" vindt U �qg 
steeds bij 

• • 

Bert van den Br�k 
Baroniestraat 73 T eJ,fSO 

{/f/un/ 
p,aa,t-utf 11,éuwr..

111e-rPase� 

ANKLETS SOKKEN 
---�-'''�,= grote keuze dessins, hiel en teen met nylon 1 95 versterkt 2.95, 2.4 5, • 

)' 

OVERHEMDEN Clippershirts, fijne popelin, Trubenijsboord, Diverse smaakvolle tinten 
8.90 

ZELFBINDERS, 'n keurcollectie uit de laatste creaties van de wereldberoemde merken:Mohair • Tootal • Lucky • Select, 2 95in -Silkspun, wol �n zijde 3.95, 3.50, , • 
Molenstraat 1 BOXTEL 

• ' 

'y(l(H' W. ·�� . • 
' .  •. ' : • .

ZOMERWEELDE 

1952 

Ja!, met recht zal het een Zomerweelde zijn, de collectie welke wij U tonen op onze 
MODESHOW WOENSDAG 23 APRIL, 7_½ uur n.m. in de Foyer van de Ark. 
Wij tonen U een keurcollectie in: 
MANTELS TOPPERS COMPLETS SJAALS 

SWAGGERS COSTUUMS JAPONNEN HANDSCHOENEN 
Hoedjes: Tasjes: Fa. Joh. Thijs v. cl. Brand Fa. C. Steinmann 
Plaatsbespreken iedere dag aan de zaak en telefonisch onder Noa 463 à f 2,50 per persoon (thé complet inbegrepen). 

F. J. WITTEVEEN•
RECHTERSTRAAT 18 BOXTEL [ 

Zo spaart U bij 

DE SPAR 

Ook met Pasen! 
EXTRA 

200 gram Pa,assprits 58 d 
100 gr.am dragée Eitjes 21 d Samen 79 et Met GRATIS fraai eierdop)■ en bijpassend lepeltje 1 1 fles Advocaat met 10. pCt voordeel 1 fles Puddingsaus met 10 pÇt voordeel 

375 d 
34 et 100 gram P aasschuim' ' 27 et met 110 pCt voordeel 

100 gram holle Eitjes 28 et met 10 pCf voor_deel 1.00 gram suiker -Eitjes • 23 d met 10 pCt voor�eel 

. ' 

. ', 

-~ 
\jh 

\ID 

p 

Elrnishirts r·· 8 • IJnB 
Tanfor-popelin, 

.. 

d
_rubenijsboord 
iverse 1 Q ' 

tinten • 90 



VAN BOXTEL"S NIEUWE 
"MAGNEET""-PARADE 

Een lange rij elegante MAGNEET-rijwielen staat bij VAN 
BOXTEL op Uw keus te wachten. 
Toer- en sportrijwielen voor Jong en 
oud, in diverse prijzen, zwart of 
modern getint. Qe fiets,. die bij U 
past is daar beslist bij. Rijdt op een 
staalsterke MAGNEET v eder. 
1 i c h t het nieuwè seizoen tegemoet. 
Dan wordt elké fietstocht een plezi!)r• . 
tocht. ln weer en wind. Want dank· 
ziJ het Amerikaanse anti-corrosion• 

procédé. is de MAGNEET VOLKO• 

MEN ROESTVRIJ. 

En io'n ideale fiets kunt U reeds 
bezitten vanaf i 129,75 (WIJ regelen 

• desgewenst ,de betaling met U)
zelfs zonder aanbetaling.· 

Koop biJ van BOXTEL Uw MAGNEET:
Dan bent U tevens verzekerd vari
Van Boxtel's unieke rij\l'.ielserviee'.

VAN BOXTEL

VAN BOXTEL EN· MAGNEET MAKEN UW FIETSGENOT COMPLEET CLARISSENSTRAAT 3 .BOXTEL TELEFOON 479 

----

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

BOVENDEERT 
, ____ 

garandeert!! 
1 

Voor de Tennissport 
Gouden Trouwringen 

* 
RACKETS SCHOENEN 

DAT U BETER EN VOORDELIGER SLAAGT. BALLEN 

Ziehier enige modellen uit onze ENORME collectie. 

1 
PRESSEN 

HOEZEN 
HANDLESS 

RACKET OLIE 15.90 

Zeer geslaagde 
Damessportschoen in groen 
beige en London-tan 

Heren
sport
model 

20-23 4. 48 

24-27 4.98

28-31 5.98

32-35 6.98

16.90 

Thans ook in onze col

lectie meerdere vlotte 

Heren-zomerschoenen 

12.90 en 13.75

Bovendeert's 
Schoenhandel naast 
Gemeentehuis 

Telefoon 407 LEENHOFLAAN 6 BOXTEL 
!!!!!!�!!!!!��!!!��!!!���!!!��!!!!_�!!!!_��!_��� ALLE VERZEKERINGEN

Voor de feestdagen ! 
Prachtige dameskousen : 

Links geweven f 3, 50 
Nylons f 5,60 

HEIJMANS 
Breukelsestraat 63 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT15 
Medisch Gedipt. Yoetverzorgster 

Ook aan huili te ontbieden 

5düle .... 
EN NIET DUUR 

IS ONZE ZEER GESLAAGDE COLLECTIE 

GOTHIEKE SLAAPKAMERS 
EEN PRACHTIG VOORBEELD ZIET U 
G E E T  A L E E R D IN ONZE SPECIALE 

, PAASETALAGE'S. 

* 
GROTE 3-DEURS L I N N E N K A S T
TOOGLEDIKANT 130 cm 
2 NACHTKASTJES 
TAFELTJE f 595 
:2 STOELEN •-

* 
OOK DE ANDERE KAMERS WELKE 

- WIJ TENTOONSTELLEN ZIJN DE
MOEITE VAN HET BEZICHTIGEN
TEN VOLLE WAARD.

De Schoonmaaktijd komt weer aan. 
Nu komt een 

STOFZUIGER 
zeer goed van pas. 

TECHNISCH BUREAU 

J. v.d. BREKEL
heeft ze in voorraad 
en kan U ook vlug helpen. 

KOOPT VOOR PASEN IN 

ISYLPHIDEI 
HET PARADIJS VOOR ROKERS 

Geweldige sortering 
SIGAREN SIGARETTEN, SHAG, TABAK EN PIJPEN 
* RECLAME AANBIEDING :
PRACHT BOLKNAK SIGAAR, fors model, spotprijs 15 cent 
Los en per kist à f 7,50 

* SIGARETTEN IN DOZEN EN TINS
à 50 stuks van f 2, - tot f 6, -

E. VERHOEVEN - Stat ionstraat 60 - Telefoon 475

Wilt U nut J'AUn q,effiden? 
Kom dan dezer dagen eens kijken naar 

een roestvrij Rijwiel 
MAGNEET 
CYRUS 
PHOENIX 
RUDGE of ander merk 

of een Bromfiets 
VICTORIA 
AVROS 
CYCLE MASTER 
LOHMAN 
SOLEX 

Ook op gemakkelijke_ betalingscond ities. 

Pieter v. d. Brandt. 
BARONIESTRAA T 48

BLOUSES 
BROEKEN Een zeer grote keuze in 

SOKKEN 
ANKLETS 

ZONNEKLEPPEN 
zuiver gouden H.D.Z. ringen 
* 

Fa. A. v. Vlerken, Kruisstr. /0 

Paas-verrassingen 
DAMES DIRECTOIR 
HEMDEN 
FANTASIE SCHORTEN, vanaf 
HEREN HEMD, merk Succes, grote maat 
KORTE ONDERBROEKEN 

Zeldzaam koopje in kinder-ondergoed 

1,40 

1,40 

2,10 

1,75 

1,75 

HELE ZWARE BADBLOKDOEK van 2,45 voor 1,45 

ZWARE THEEDOEK 0,95 
OVERHEMD met vaste boord, alle maten en kleuren 5,45 

Iets aparts 6,45 

In uw bedr ijfskleding nog steeds het adres 
OVERALLS, alle maten, nu . 11,25 

KHAKI OVERALLS . 11,75 

KHAKI WERKHEMD, kleur echt . 5,90 

KLEIN MAAR DAPPER 

Bakkerij ,,'T HOEKS K E" 

Fijne 
Komt weer met de 

Honingmoppen 
op de Jaarmarkt 

Donderdag 17 a.s.

V-oo.c :Dames, cüe ec met :Pasen 
couect willen uit!Uen ...

Uw nieuwe japon of mantelpakje staat 
.. U veel eleganter als U een IDUNA

Corset of Bustehouder draagt. 

U houdt een heerlijk jeugdige lijn en .... 
U blijft fit met een onberispelijk passend, steun- en model
gevend kwaliteitacorset. 

Wij hebben voor U IDUNA's in alle maten modellen en prijzen. 
Ziet onze etalages en vergelijk de prijzen. 

Zijaluiting-Coraet 
met veter. 

Zonder leer 
Met leer 
Met binnenband 

f 7,50 
f 8,40 
f 11,95 

V ooraluiting Buatehouder 

met breed elaatieken 

rugatuk. 

Prijs f 3,95 

� 

Zijaluiting met dwara
baleintje ter vervanging 

van de binnenband. 
Baleinen met leer. 

f 18,90 

Fa. J. M. v. GEEL-DE KONING 
Stationstraat 22 

Paskamer disponibel - Vakkundige vrouwelijke bediening 

;; 

~"ë / uw nv I VOORDEEL. 
---- ~ ~i 1'1'\: ~lqtw>i.t 

~ ,..,.., 

1 /itë;'ËMË'N":';::•~~•~::';el 
1 

TELEFOON 296 BOXTEL 

r----- -----, 
1 Voor H.D.Z. I 

: 'l)~ e# J,eCJllWli11q,en 1 

I • !: !:e~:o~~~-~~~r~J::~~:~:s~r ~~= 1 

11 BRILLE 11...1 's morgens besteld 1 1 1~ 's avonds klaar 1 

L 
Ziekenfondsleden ontvangen nog steeds korting J 

1 ----- -----c. ESHUIS . 
B EED I G D MAKELAAR Adve~teert m 

1 EN TAXA TE U R .1.3ca~nt s Cemaun RECHTERSTRAAT 67 
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Boxtel "op volle kracht vooruit"! 
KONINGINNEDAG, 

NATIONALE HERDENKING, 

BEVRIJDINGSFEEST, NATIONALE 

HANDBOOG-KAMPIOENSCHAPPEN, 

RONDE VAN BOXTEL. 

Het jaar 1952 zal voor het Bestuur van 
"Boxtel Vooruit" een zeer zwaar jaar 
worden, een jaar waarin de handle "volle 
kracht vooruit" constant overgehaald zal 
mQeten wo!'den gehouden. 
Zoals bekend immers zal dit jaar en ook 
het komende jaar het "V.V.V.-werk" in 
kapitale letters in het programma van 
werkzaamheden gedrukt staan. Een zeer 
fraai uitgevoerde folder over Boxtel zal 
binnen een maand van de persen rollen. 
Over de daarnaast op het gebied van 
vreemdelingen-verkeer "geplande" voor
nemens hopen wij spoedig nadere mede
delingen te kunnen doen. 
Over de door "Boxtel Vooruit" op cul
tureel gebied te stellen daden, waarover 
wij reeds eerder schreven, kan men in 
het volgende nummer van ons blad na
dere mededelingen verwachten. De 
plaatselijke culturele verenigingen wor
den binnen enkele dagen hieromtrent in
gelicht. 

KONINGINNEDAG. 

De dag van de verjaardag van H.M. de 
Koningin nadert snel. 
Het volledige programma van de feeste
lijkheden in Boxtel wordt thans opge
steld. 
Een der hoogtepunten zal wederom ge
vonnd worden door het jaarlijkse ver
schijnen van onze "Jas de Keistamper", 
die, naar insiders beweren, nu niet be
paald in een opgewekte stemming ver
keert. Men fluistert, dat de "Zwembad
kwestie" aan deze stemming niet vreemd 
zou zijn. 
Hoe het zij, geen enkele Keistamper 
heeft zich Ïn deze iets te verwijten en 
daarom: laat Jas maar komen! Op ons 
kan ie rekenen! 
Des middags van de 30e zal Boxtels 
,,hope der toekomst" het marktplein ver
overen. In een ieder jaar weer spannen
der wordende strijd zal om de SCHOOL
WISSELBEKER gestreden worden. 
Dit jaar belooft

. 
het wat! 

De Hoofden der Scholen kunnen binnen 
enkele dagen te dezer zake een schrij0 

ven van "Boxtel Vooruit" tegemoet zien. 
Zeer zeker zal van hen, evenals vorige 
jaren, de volle meq�werking venvacht 
mogen worden. 
Ook met de plaatselijke muziek-vereni
gingen zal ten spoedigste contact wor
den opgenomen. 
NATIONALE HERDENKING. 

BEVRIJDINGSFEEST. 

De nationale herdenking van de in de 
strijd om de vrijheid Gevallenen zal in 
Nederland dit jaar niet op 4, doch op 
Zaterdag 3 Mei plaats vinden. 
De organisatie van de Stille Tocht zal 
dit jaar geschieden door "Boxtel Voor
uit", in samenwerking met de Bond van 
Oud-strijders, afdeling Boxtel. 
Plannen voor de viering van het Bevrij
dingsfeest worden besproken. 
T.z.t. zullen over nationale herdenking 
en bevrijdingsfeest nadere mededelingen 
·worden verstrekt. 
NATIONALE 
HANDBOOG-KAMPIOENSCHAPPEN. 

Het staat thans vast, dat dit evenement 
op Zondag 6 Juli te Boxtel zal plaats 
vinden. 
Nederlands beste handboog-teams, Ne
derlands beste schutters, zullen in deze 
,,Schieting" elkaar de eer om het natio
nale kampioenschap betwisten. 

Een Comité, gevormd uit het Bestuur 
van de Handboogschutterij "l'Union" 
en het Bestuur van "Boxtel Vooruit" 
werkt thans aan de voorbereiding van 
dit nationale gebeuren, waarvan het 
plaatsvinden op Boxtelse bodem op hoge 
prijs wordt gesteld. Er zal voor worden 
zorggedragen, dat de organisatie perfect 
is en in overeenstemming met de be
langrijkheid van dit evenement, de woon
plaats van de ex-kampioen van Neder
land, de Heer H. de Koning, waardig. 
Zal ten aanschouwe van Boxtels inwo
ners op 6 Juli dat "ex" geschrapt kun
nen worden? 

RONDE VAN BOXTEL. 
Het staat thans vrijwel vast, <lat, behou
dens toestemming van de Gemeentelijke 
Autoriteiten, 15 Augustus vele amateurs 
en nieuwelingen hun stuur in <le richting 
Boxtel zullen draaien om daar, voor wat 
de amateurs betreft in een 100-km
course en voor wat de nieuwelingen be
treft in een 50-km-course, hun krachten 
te meten. 
De veel-omvattende taak verbonden aan 
bet organiseren van een wieler-ronde ge
schiedt door de Boxtelse Wielrenners
Supporters-vereniging, in samenwerking 
met "Boxtel Vooruit". 
Het circuit voor de Ronde van Boxtel 
1952 werd intussen vastgesteld. Het zal 
voor v!"len een verrassing zijn. 
Start en finish in de Stationsstraat (juiste 
plaats in overleg met de daarvoor aan
gewezen Official van de Koninkl. Ne
der!. Wielren-Unie vast te stellen) 
Kasteellaan, Prins Hendrikstraat. 
De ronde is dus aanmerkelijk korter dan 
in 1939, toen ongeveer de gehele ge
meente daarin betrokken werd.· 
In verband met het veel intensiever ver
keer in de gemeente moest het onver
antwoord en ook onmogelijk worden ge
acht het parcours van 1939 aan te hou
den. 
Met het circuit, zoals dat thans, in be
ginsel, werd vastgesteld, worden twee 
voordelen bereikt: 
1. het element spanning zal in dit korte 

circuit veel meer te bereiken zijn: 
2. dit· is voor de organisatoren wel het 

allerbelangrijkste: met toestemming 
van het Gemeentebestuur kan het 
gehele circuit worden afgesloten. 

Door dit laatste zal het mogelijk ziin 
door het heffen van entree-prijzen de 
zeer hoge kosten, verbonden aan het 
organiseren van de Ronde, te dekken. 
Zonder deze inkomsten is het houden 
van de Ronde volstrek·t onmogelijk, het
geen niet wil zeggen, dat de entree-prij
zen zodanig gesteld zullen worden, dat 
niet eenieder in de gelegenheid is het 
circuit te betreden. 
Dat door het heffen van entree-prijzen 
inkomsten kunnen-worden verkregen, wil 
ook niet zeggen, dat daarmede de finan
ciële zijde van deze aangelegenheid ge
heel is opgelost. De kaspositie, noch van 
de Wielrenners-Supp. Vereniging, noch 
van "Boxtel Vooruit" is van dien aard, 
dat de vóór de datum van de Ronde te 
verrichten betalingen zonder meer kun
nen geschieden . 
Overwegende, dat door de Ronde vele 
vreemdelingen naar Boxtel zullen worden 
getrokken, waarmede Boxtels belang ten 
zeerste gediend is, zal door het Comité 
t.z.t. dan ook een beroep worden ge
daan op vele Boxtelse ingezetenen. 
Vele malen en door vele ingezetenen 
werd de vraag gesteld: 
,.Wanneer komt er weer eens een Ron
de van Boxtel"? 
Het antwoord luidt: ,, 15 Augustus 1952, 
als eenieder medewerkt." 

Overtreding Zegelwet op grote schaal 
Zoals de meesten onder onze lezers zul
len weten, hebben 464 inwoners van 
Boxtel vorige week een onaangename 
verrassing thuis bezorgd gekregen, in de 
vorm van een brief van de Inspecteur 
der Registratie en Successie te 's-Herto
genbosch. 
In deze brief nu, werd <le 464 inwoners 
- be�_oners van de gemeentewoningen 
� medegedeeld, dat ze met de gemeente 
Boxtel 'n (op schrift gestelde en van hun 
handtekening voorziene) huurovereen
komst waren aangegaan, zonder daarbij 
het zegelrecht te voldoen. Terwijl van 
invordering der hiervoor verschuldigde 
boete van f 100,- door de Inspecteur 
werd afgezien, werd wel van de betrok
kenen geëist, dat ze vóór 15 April a.s. 
het zegelrecht (f 4,-, f 3,50 of 3,
naargelang de huurtijd) zouden voldoen. 
Bij niet voldoening van het genoemde 
bedrag zou tot invordering van recht en 
boete worden overgegaan, zo werd de 
briefontvangers aan het einde van het 
epistel nog waarschuwend toegevoegd . . .
BEROERING ALLERWEGEN! 
Vanzelfsprekend wekte dit schrijven bij 
de betrokken personen nogal enige be
roering, welke niet onder stoelen of ban
ken werd gestoken. Eenieder gaf op zijn 
eigen manier aan zijn verontwaardiging 
lucht; overal haalde men de kwestie 
ov�r de hekel, op het gemeentehuis re
gende het klachten en een verbolgene 
gebruikte zelfs ons blad als spreekbuis 
bij het uiten van zijn misnoegen. Was er 
reden tot zoveel beroering? Achteraf 
blijkt van niet. Over hêt "waarom niet" 
zullen we het in de volgende regels even 
hebben. 
GEEN FINANCIEELE NADELEN 
VOOR HUURDERS! 
Bij het sluiten van de overeenkomst was 
de gemeente de mening toegedaan, dat 
een huurcontract wel, maar een huur
reglement niet gezegeld behoefde te zijn. 
De gemeente had het echter mis, want 
de Zegelwet bepaalt dat elke acte, in 
welke vorm dan ook, onderworpen is 
aan een zegelrecht van 10 cent voor 

iedere f 100,- van de huurprijs over de 
volle huurtijd berekend. 
Als het ambtelijk apparaat op ambtelijke 
toeren had gedraaid, zou men dus zo
wel huurder als verhuurder voor een 
stevige boete op hebben kunnen laten 
draaien. Dit gebeurde echter niet en men 
volstond (menselijkerwijze) met betaling 
te eisen van de zegelkosten, zowel voor 
het origineel als van het duplicaat. 
Dit vormde het dubbele bedrag van wat 
men onder normale omstandigheden had 
moeten betalen ;dan zouden immers op 
het duplicaat géén zegelkosten geheven 
zijn, doch enkel de kosten voor het bin
nen een maand na het aangaan van de 
huur ter registratie aanbieden van het 
duplicaat (f 0,50). 
De gemeente heeft het echter als een 

·onbillijkheid beschouwd, dat de huur
ders de extra zegelkosten moeten beta
len, die in feite een gevolg zijn van háár
misvatting omtrent de Zegelwet. Ze heeft
daarom het loyale besluit genomen de 
de extra-kosten zélf te betalen en de
huurders te vrijwaren voor ook maar 
énig financiël nadeel. 
In een schrijven, gedateerd 5 April '52, 
heeft ze de betrokkenen dan ook mede
gedeeld, dat deze slechts de zegelkosten 
van het origineel (én in bepaalde geval
len de vijftig cents registratiekosten) be
hoeven te betalen, dus niets meer dan 
men normaal verschuldigd zou zijn ge
weest, en in feite slechts bijna <le helft 
van het door de inspecteur genoemde 
bedrag. 

BETER EEN HALF EI .... ! 
Voor hen die meenden, dat de eerste 
"aanslag" tot een Pasen zonder eieren 
zou noodzaken, betekent het sympa
thieke gebaar van de gemeente in elk 
geval toch weer zoveel als: .,Beter een 
half ei dan een lege dop!" 
Voor de rest is er slechts reden om de 
ontstemming plaats te l;!ten maken voor 
een tevredenheid over de gehele linie, 
voortvloeiend uit enkele "ambtelijke 
vriendelijkheid jes" 1 

Hotel RICHE, Boxtel 
Tweede Paasdag 

DANSEN 
van 7 uur tot half twaalf 

Prima dansorkest 
Entrée f 1.50 per persoon. 

Een dansavond in RICHE 
is buitengewoon gezellig. 

Iedere Dinsdag= en Vrijdagavond Televisie. 

Zo'n Vacantie 
Uw jaar 

maakt 
goed! 

Dat z11n de reizen van Reiscentrale 

F I T fa H y DIJK Hertogstraat 5
11 1 • 1 1 ,EINDHOVEN 

Een greep uit de keurcollectie: 

Zwitserland 10 dagen 
Pyreneeën 10 dagen 
Lourdes 8 dagen 

Verenigings• en Schoolreisjes 
tegen billijke tarieven. 

f 110,
f 16O,
f 166,50 

Vraagt vrijblijvend prijsopgave. 
Reiskrant, Boekingen en inlichtingen bij : 

G. VAN VUREN
HOTEL "DE KEI" 

Markt 19, Boxtel. Tel. 495 

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

Voor uw Bruidsbouquel 
naar 

in prijzen 

v.a. f 15,
compleet 

Bloemenmagaz_ijn ,,'t Centrum" 

H. M. VAN DEN BRAAK & Zn.

Clarissenstraat 35, Boxtel 

Iedereen 

:,noet het 

Een goed horloge is onmisbaar! 
Voor Pasen etaleren w1J een 

prachtige collectie 

ZWITSERSE ANKER HORLOGES 

• Nieuwste modellen

• Zeer voordelige prijzen

• Volledige garantie

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

Wilt U met de Paasdagen lekker en voordelig eten, 
Dan moet U ons vlees en onze prijzen niet vergeten ! 

Alleen Vrijdag en Zaterdag 

speciale aanbieding van varkensvlees. 

Varkensvlees 
Coteletten 
Rundvlees 
Poulet 

per 500 gram f 2,-
,, ,, ,, f 1,80 f 1, 75 
,, ,, ,, vanaf f 1,80 
,, ,, ,, f 1,25 

Onze Gelderse gekookte Worst 

is een delicatesse!! ! 

fa.Jan van Lievenoogen 
Fellenoord 2 - Tel. 372 - Boxtel 

Veel geld 
maar vooral uw juiste gewicht 
krijgt U uitsluitend bij 

f
A
. A. HUISKES & Zn. 

voor: koper, lood, :zink, lompen, 

papier en ijzer. 
Iedere week nieuwe beursprijzen. 

Ook als U een stukje geriefijzer zoekt 

slaagt U bij ons altijd. 

v. Salmstraat, Boxtel
geopend van 8 tot 5 uur. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.. -.-.
'$ �f 

De goede oude tijd is. terug. Er is weer 1 
koffie, -Goudmerk-koffie-,, waarvan dei 
heerlijke•· ge1,1r. bij, het zetten het hele 1 
liuis doordringt. 
Er is weer koffie, -Goudmerk-koffie...-; 
waarvan de verkwikkin& e�n mens echt� 
goea doet., 
Er is weer koffie; .,...Goudmerk�koffie...-. 
die extra kleur en fleur geeft aan de' 
mooiste momenten van de dag!' 

Doe mee aan die. ontdekking:. schenk met P;ise.n een extra 
geurig kopje Goudmerk. Door l O % korting kunt ook/ 
'Ui_ zich de lu,çe van een topklasse koffie _veroorloven!, 

DEGRUYTE R de koffi� en theezaakl
62�10 
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Vragen over 
I. Duurt het lang?
Antwoord: Het zal in alle geval niet
lang vallen. Want ...... dit is nu eens 
een plechtigheid, waaraan we allen echt 
kunnen mee-doen. 
Allemaal zullen we kunnen zien, hoe het 
nieuwe vuur gewijd wordt. Want het ge
beurt midden in de kerk. En vóór, op de 
hoogste trede van het altaar, zal het 
doopwater worden gewiLd. 
Plechtig zal de Paaskaars binnentrekken 
en allen zullen we onze eigen kaarsen 
kunnen aansteken aan het nieuwe licht. 
Zingt mee. De kerk moet daveren van 
een massaal Gloria en Alleluia. 
Staande met de brandende kaars in de 
hand zult gij Uw doopbelofte hernieu
wen. Staande als vrije man en vrouw. 
En onder de H. Mis zullen we als een 
groot gezin te Communie gaan. 

II. Wat moet ik doen onder de plech
tigheid?
Antwoord: Aan de kerkpoort kunt U een 
boekje krijgen, waarin alle plechtigheden 
staan. Ook kunt U er een kaarsje kopen. 
Vanaf de preekstoel zal worden uitge
legd en voorgezongen. Wees bijtijds aan
wezig. Anders is het zo storend. 

III. Zouden we onze kinderen mee
nemen?
Antwoord: Doe dat a.u.b. niet. Het is 
een ernstig en groots gebeuren. Het is 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Hoogfeest van Pasen. 
De H. Missen zijn om half 7, om kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. De H. Mis van half 7 gel. rondst. 
voor Johannes Mandos; z. a. gel. H. Mis 
voor Hendricus v. d. Meerendonk; de 
H. Mis van kwart voor 8 gel. H. Mis
voor Cornelis van Rumund; z. a. gel. H. 
Mis voor Cornelis van Rumund; de H.
Mis van 9 uur gel. H. Mis voor Bernard
Verheijden vanwege R.K.S.V. ,,Boxtel";
z. a. gel. H. Mis voor Anna Maria
Layendecker-Beening v. w. de suppor
ters van O.D.C.; H. Hartaltaar gel. H.
Mis voor Bernard Verheijden v. w. de 
R. K. Schilderspatroonsbond St. Lucas;
om half 11 de Hoogmis gez. H. Mis voor
een bijzondere intentie.
Zij die gedurende de Vasten op Zaterdag
vlees hebben gebruikt en niet de voorge
schreven gebeden hebben verricht, zijn
verplicht een kwartje zuivelgeld te beta
len achter in de kerk in de daarvoor be
stemde bus. '
Door de Bisschop zijn herbenoemd als
kerkmeester: Bernard Vekemans en Mi
chiel v. d. Laar.
·De Paastijd duurt tot 14 dagen na Pasen.
Voor zieken tot Drievuldigheidszondag.
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 2e
schaal voor de bijzondere noden van het
Episcopaat, welke bijzonder 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 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. jrgt. voor An
tonius Schellen; z. a. gel. jrgt. voor Eli
sabeth v. d. Struyk-v. Mensvoort; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Hendrina v.
d. Loo-v. Oorschot; om kwart voor 8
gel. H. Mis voor Antonius Peijnenburg;
z. a. gel. H. Mis voor Constant v, d.
Broek v. w. vrouw en kinderen; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Petrus van Rooij
en Petronella v. d. Steen de hsvr.; om 9
uur gel. jrgt. voor Petrus Martinus Voets;
z. a. gel. jrgt. voor Theodorus Francis
cus van Son en Johanna Horsten de
hsvr.; H. Hartal taar gel. H. Mis voor
Wilhelmina Timmermans-v. d. Langen
berg; H. Bloedkapel gel. H. Mis voor
Henrica v. d. Ven-v. d, Ven; om half 11
de Hoogmis gez. jrgt. voor Justinus Jo
hannes v. d. Eerden.
DINSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Wilhelmina v, Daal-Cornelissen te 
Haps overleden; z. a. gel. H. Mis voor 
Marinus v. Diessen; H. Hartaltaar gel. 
H. Mis voor Cornelis v. d. Schoot en
Jacoba Bevers de hsvr.; half 8 gel. jrgt. 
voor Cornelis v. d. Ven, Anna v. d. Ven
v. d. Langen berg; Half 9 gez. rondst. 
voor Arnoldus v. Kol; z. a. gel. H. Mis 
voor Anna Maria Layendecker-Beening; 
half 11 gez. Huwelijksmis. 
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. mndst. 
voor Jacobus Vullings; z, a. gel. H. Mis 
voor Adrianus v. Weert; H. Hartaltaar 
gel. jrgt. voor Wilhelmina v. d. Sloot
v. d. Langenberg; half 8 gel. rondst. voor 
Anna Maria Layendecker-Beening; z. a. 
gel. H. Mis voor Adrianus v. Alphen. H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Martinus 
Voets en Petronella Karssemakers v. w. 
vrouw en kinderen; half 9 gez. jrgt. voor 
Gerardus Prick; z. a. gel. H. Mis voor 
Francina v .d. Laar-v, Liempd. 
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. 
voor Willibrordus Konings; z. a. gel. jrgt. 
voor Cornelis v. d. Loo; H. Hartaltaar 
gel. rondst. voor Adrianus v. Weert; 
half 8 gel. H. Mis voor Theodora v. 
Dongen v. w. bedevaart 0. L. Vr. in 
het Zand; half 9 gez. mndst. voor Elisa
beth Leenders-v. Kasteren; z. a. gel. H. 
Mis voor Bernard Verheijden v. w. 
Spaarvereniging. Hedenavond om 7 uur 
Lof met rozenhoedje. 
VRIJDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. voor 
Hendricus v. d. Boer; z. a. gel. jrgt. voor 
Johannes v. d. Loo; half 8 gel. H. Mis 
voor Adrianus V. Alphen; z. a. gel. H. 
Mis voor Reinier Beyk; half 9 gez. 
mndst. voor Cornelia Johanna Oliemeu
len-Boven<leert; z. a. gel. H. Mis voor 
Bernard Verheyden v. w. <le R. K. Mid
denstandsbond. 
ZATERDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. 
voor Adriana Konings-v. d. Braak; z. a. 
gel. jrgt. voor Petronella v. d. Boer-v. 
Dijk; H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Dorothea Siemerink-<len Doop; half 8 

de Paasnacht 
voor volwassen Christenen en niet voor 
kleine kinderen. 

IV. Kunt U een kort verloop van de
plechtigheden geven?
Antwoord: Ziehier de volgorde. 

A. Zegening van het vuur
Zegening van de Paaskaars.
Plechtige processie met de Paaskaars.
Plechtige Paasboodschap.
--Onder de plechtige processie staan 

alle mensen. Ze zingen mee en knielen 
onder het "Deo gratias" Als de proces
sie vóór in de kerk is, gaan misdienaars 
rond, om alle kaarsen aan te maken. Zo 
blijven allen staan onder de plechtige 
Paasboodschap (,,exsultet"). 

B. Allen zitten onder de nu volgende
lezingen. We knielen telkens even neer
en bidden stil in ons zelf, als er geroe
pen wordt: ,,flectamus genua".

C. De wijding van het Doopwater.
De plechtige processie met het Doop
water.
De hernieuwing van de doopbelofte.
--Zingt allen mee met de littanie van 

Alle Heiligen. 

D. De Paasmis.
-- Wij zingen samen de 8ste Mis 
(Parochiebundel) en daarna gezamenlijk 
het Alleluia. 

gel. rondst. voor Cornelis v. Rumund; 
z. a. gel. jrgt. voor Johanna v. d. Brandt
v. Son; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Hendrica v. Laarhoven; half 9 gel.
rondst. voor Petronella Voets-Karssema
kers; z, a. gel. H. Mis voor Wilhelmina
v. Kempen-v. d. Aa te Gemonde over
leden; half 10 gez. Huwelijksmis; kwart
over 10 gez. H. Mis voor een bijzondere
intentie bij gelegenheid van een gouden
bruiloft, tevens voor Henrica Voets-v.
Assouw.
Vandaag gelegenheid om te biechten van
half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8.
Het H. Sacrament van het Huwelijk wen
sen te ontvangen: Franciscus Lambertus
Alphonsus van Heesch geb. en won. te
Boxtel (H. Hart) en Johanna Philomina
Alberts, geb. en wón. in deze parochie;
Lambertus van der Sloot geb. en won.
te Gemonde en Martina Veldpaus, geb.
te Hoensbroek en won. in deze paro
chie; Petrus Cornelius van der Pasch en
Henrica Maria Dollevoet, beiden geb. en
won. in deze parochie, waarvan heden de
eerste afko-ndiging geschiedt.
Teunis Cornelis Lambertus Vonk, geb.
en won. te Eindhoven (Fellenoord) en
Maria Petronella Timmers, geb. en won.
in deze parochie, waarvan heden de
tweede afkondiging geschiedt; Franciscus
Petrus van Dun, geb. en won. in deze
Parochie en Theodora Adriana Stoter,
geb. en won. te Best.
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 Pasen. 
De diensten zijn zoals op Zondag, zowel 
in de kerk als in de Wijk-Kapel de 
"Burcht", Om half 11 is het Solemnele 
Hoogmis (Mis van Palestrina: ,,Laudate 
Dominum" voor mannen en één jongens
stem). 
Vanmiddag is het om drie uur plechtig 
Lof met predikatie. Daarna is er nog ge
legenheid tot biechten tot half 5. 
Vandaag gaat de eerste schaal voor de 
kerk; de tweede gaat voor de Bijzondere 
Noden. 
Vandaag is het GEEN Santa Teresa en 
GEEN H. Familie voor jongens. 
Maandag - Tweede Paasdag: de dien
sten zijn zoals op Zondag. De eerste 
schaal gaat voor de kerk; de tweede gaat 
voor de Bijzondere Noden. Des avonds 
is het om 7 uur Lof met rozenhoedje 
voor onze parochianen in het buitenland 
en voor het behoud van de vrede. 
Vrijdag - om acht uur des avonds is 
het H. Familie voor de mannen in de 
Burcht-kapel. 
Het Zuivelgeld kan gestort worden in de 
daarvoor aangewezen offerbus achter in 
de kerk. 
ZONDAG: Eerste Paasdag. In de kerk: 
6 uur 1. d. voor de levende en overleden 
leden van de processie van Hakendover; 
7 uur 1. d. voor het geestelijk_ en tijdelijk 
welzijn der parochianen; 8 uur 1. j. voor 
zoon in Indonesië gesneuveld; kwart over 
9 1. d. uit dankbaarheid (K); half 11 
Hoogmis voor Cornelia v. p. Sande
Couwenberg v.w. de St. Elisabethver
eniging. 
In de wijk-Kapel "De Burcht". kwart 
o.ver 7 I. d. voor overleden moeder; half
9 I. d. voor overleden Vader (v. d. St.);
kwart voor 10 I. d. voor Wilhelmus v.
Eijndhoven-Kruijssen v.w. de buurt.
MAANDAG: Tweede Paasdag: in de 
kerk: 6 uur 1. d. tot bijzondere intentie; 
7 uur 1. d, voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn; 8 uur 1. d. tot bijzondere in
tentie uit dankbaarheid ( v. S.); kwart 
over 9 1. j. voor overleden Vader (v. D.); 
half 11 Hoogmis voor Arnoldus v. Kol 
v.w. gezamenlijk winkelpersoneel.
In de Wijk-Kapel "De Burcht": kwart
over 7 1. d. voor overleden Moeder; half
9 1. d. voor overleden Zuster; kwart voor
10 1. d. voor Cornelia v. d. Sande-Cau
wenberg v.w. Kring Meijerij West.
DINSDAG: 7 uur 1. d. voor Willibrord
v. Zeeland en Johanna Boeren z. e.; zij
altaar 1. i. voor Jan Cornelis v. Wijk;
kwart voor 8 1. d. voor Josephus v. Son;
zijaltaar 1. d, voor Wilhelmus v. Eijnd
hoven-Kr_uijssen; half 9 I. j. voor Adria
nus v. Erp.
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor Antonius 
v. Hees en Adriana v. d. Wetering z.e.;
zijaltaar I. d. voor Petrus v. d. Pas; kwart 
voor 8 k j. voor Lambertus Baaijens; 
half 9 I. d. voor Antoon Man<los-de Ko
ning; half 10 gezongen Huwelijksmis. 
Burcht-kapel half 8 I. j. voor Adriana 
Karsemakers v. Nistelrooij. 

DONDERDAG: 7 uur 1. d. voor Over
leden Moeder; zijaltaar 1. d. voor Maria 
Geerts-Peijnenburg; kwart voor 8 1. j. 
voor Rosalia Hermes Schüller; zijaltaar 
i. d. uit dankbaarheid; half 9 1. j. voor
Jan v. d. Linden en Adriana v. Erp z.e.;
half to gezongen Huwelijksmis.
VRIJDAG: 7 uur 1. d. voor Johannes v,
Schijndel en Johanna Zwanenburg z.e.;
zijaltaar 1. d. voor over!. familie Robben
v. Schijndel; kwart voor 8 1. d. voor Pe
tronella v. d. Sloot-v. Roosmalen en
Adrianus de zoon; zijaltaar 1. d. voor
Adriana v. d. Merendonk-v. d. Velden
te Olland overleden; half 9 1. d. tot bij
zondere intentie uit dankbaarheid (S).
ZATERDAG: 7 uur I. mndst. voor Johan
Hermes Schüller; zijaltaar 1. rondst. voor
Francyna Voets-Karssemakers; kwart
voor 8 I. j. voor Maria v. d. Louw-v.
Liempd; zijaltaar 1. j. voor Henricus v.
Weerdt en Leonardina v. Grinsven z.e.;
half 9 1. mn<lst. voor Adrianus v. Rooij
v. d. Steen.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

Hoogfeest van Pasen. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; to uur jrgt. voor Hen
ricus Timmermans. 
MAANDAG: Tweede Paasdag. Het is 
geen verplichte feestdag doch alle dien
sten zijn als op Zondag; om half 8 H. 
Mis voor het welzijn der parochie; to 
uur jrgt. voor Antonetta hsvr. van Hen
ricus Timmermans. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Antonetta 
Schalx. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Marinus 
den Otter. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Elisa
beth hsvr. van Marinus den Otter. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor - Jan den 
Otter. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
Steenbakkers. 

Deze week zullen geschieden: 
Zondag mndst. voor Elisabeth Verhagen. 
Maandag rondst. voor Albert!J.S v. d. Lin
den. Dinsdag rondst. voor Maria v. d. 
Langenberg. Woensdag rondst. voor Wil
helmina v. d. Aa. Donderdag mndst. voor 
Theodorus v. d. Velden. Vrijdag rondst. 
voor Joannes v. Kasteren. Zaterdag 
mndst. voor Theodorus Rijke. 

Nog zullen .:ieze week geschieden: 
Dinsdag tot Zaterdag H. Mis voor Theo
dorus Rijke, vanwege de buurt. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

PAASZATERDAG 1952: geboden vas
ten- en onthoudingsdag tot des middags 
12 uur. 
Van 9 tot 12 uur kan wijwater gehaald 
worden achter in de kerk. 
Er ii gelegenheid tot biëchten des mid
dags van 4 tot 6 uur, in beide biecht
stoelen, 
Zij die des avonds de H. Communie wen
sen te ontvangen, zijn verplicht nuchter 
te zijn vanaf 7 uur. 
De plechtige Paasnachtwake begint des 
avonds om half to en zal geëindigd zijn 
om ongeveer 11 uur. 
Achter in de kerk zullen boekjes wor
den verkocht à to cent, om de plechtig
heid gemakkelijk te kunnen volgen. 
De H. Mis wordt opgedragen voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochie. 
Zij die des avonds te Communie zijn 
geweest, kunnen op Ie Paasdag opnieuw 
communiceren (nuchter dan vanaf mig
demacht). 
HOOGFEEST VAN PASEN: feestdag 
van de Verrijzenis van Onze Heer Jezus 
Christus: om 7 uur H. Mis tot bijzondere 
intentie; om half 9 rondst. voor Berta 
van de Schoot-Spijkerboer; om to uur 
de Plechtige Hoogmis, als rondst. voor 
Johanna Kruyssen-van Erp. 
Des middags om half 3 Plechtig Vesper
lof met Paastoespraak. Na het Lof is 
er tot 4 uur nog gelegenheid tot biech
ten. 
TWEEDE PAASDAG: om 7 uur het 
jrgt. voor Bernardus van der Heijden en 
Johanna Maria van der Steen de hsvr.; 
om half 9 het jrgt. voor Theodorus Huy
berts; om to uur de Hoogmis voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochie. 
Des middags GEEN I.,._of. 
Onder de HH. Missen gezer dagen gaat 
de eerste schaal voor de eigen kerk, en 
de tweede voor de Bijzondere Noden. 
DINSDAG: om 8 uur H. Mis voor Lam
bertus Venmans en Henrica van de Loq, 

WOENSDAG: om 8 uur H. Mis voor 
Antonius van der Linden te Tilburg 
overleden. 
DONDERDAG: om 9 uur gezongen 
Huwelijksmis. 
VRIJDAG: om 8 uur H. Mis voor Pe
tronella van de Sloot-van Roosmalen. 
ZATERDAG: om 8 uur H. Mis voor 
Maria de Punder-Huige. 
Des middags van 6 tot 7 uur biechten. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Hoogfeest van Pasen. 
ZONDAG: Ie Paasdag: 6 uur z. j. voor 
Jan Maas; 8 uur z. j. voor Bern. v. d. 
Sande; 10 uur de plechtige Hoogmis tot 
welzijn der parochie; 3 uur plechtig Lof 
met processie. Na de middag biechthoren 
van 2-3 uur en van na het Lof tcit 5 uur. 
MAANDAG: Tweede Paasdag, geen 
verplichte feestdag; half 7 1. m. tot wel
zijn der parochie; 8 uur 1. mndst. voor 
de leden der processie van Hackendover; 
10 uur z. j. voor Elisabeth Bern. v. d. 
Sande; 3 uur Lof. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Laur. 
Quinten; half 8 1. mndst. voor Engelb. 
v. d. Velden; 8 uur 1. rondst. voor Maria
Hendr. Putmans.
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor Jo
hanna Adr. de Rooij; half 8 I. rondst.
voor Corn. Putmans; 8 uur 1. rondst.
voor Jan v. d. Heijden.
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor
Joh. v. Gerwen; half 8 1. m. voor Elisa
beth v. Breda te Biest-Houtakker over
leden; 8 uur I. rondst. voor Adriana Adr.
v. d. Sande.
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Anna
Mart. v. d, Ven; half 8 1. rondst. voor
Hub. v. Aarle; 8 uur 1. rondst. voor Ar
nolda Frans Kreyveld.
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor Hen
dricus v. Gestel; half 8 1. mndst. voor Jos.
v. d. Velden; 8 uur 1. mndst. voor Wil
lem v. d. Velden.
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der
parochie; 8 uur 1. mndst. voor Hendr.
Putmans; to uur z. j. voor Ever. v. d.
Sande.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I. m. voor Willem v. d. 
Velden v. w. de familie. Dinsgag 7 uur 
I. m. voor Helena Joh. v. Houtum v. w.
de familie. Woensdag 7 uur 1. m. voor de
overleden familie Schalx. Donderdag 7
uur 1. m. voor Jan v. d. Heijden v. w. de
kleinkinderen. Vrijdag 7 uur 1. m. voor
Jan Sançlers v. w. de kleinkinderen. Za
terdag 7 uur I. m. voor Hendr. v. Gestel
v. w. de familie. Zondag 7 uur· I. m. voor
Nicolasina Pijnenburg als over!. lid 0.
L. Vr. van Lourdes.
De zieken, die verlangen hun Pasen aan
huis te houden worden verzocht zich op
1 e of 2e Paasdag te laten aan111elden in
de sacristie.
Donderdag omgang om eieren in Kas
teren en op den Berg.
30e Elisabeth v. Breda te Biest-Houtak
ker overleden.
Gedoopt: Corn. Joh. Maria zoon van
Cor. Smulders-de Rooij; Catharina Ma
ria Corn. dochter van Henr. Habraken
v. Kemenade.

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

Hoogfeest van Pasen. 
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
plechtige Hoogmis voor de parochie. 
Tweede schaalcollecte voor de versiering 
voor het Paasfeest; derde voor de Bijz. 
Noden van het Episcopaat. Ná de mid
dag om 3 uur plechtig Lof, waaronder 
feestpredikatie. Daarna gelegenheid om 
te biechten tot half 6. 
Maandag, Tweede Paasdag. H.H. Dien
sten als op Zondag. 
De Zelatricen van de St. Pieterspenninl-'( 
en de retraitepenning worden verzocht 
in de loop van deze week de gelden op 
te halen en af te dragen. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
de Militaire Verenigingen. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de leven
de leden van de Processie Tilburg
Hakendover; half 9 H. Mis voor Ria 
Boselie-Verhagen; to uur plechtige 
Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor de 
overleden leden van de Processie Tilburg 
-Hakendover; half 9 H. Mis voor An
tonius Willems te Oisterwijk overleden;
10 uur Hoogmis voor de parochie.
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Lamber
tus Willems, Johanna den Otter de hsvr.
en Wilhelmus de zoon; 8 uur jrgt. voor

Engelbertus varr. Vessem. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor de 
Eerw. Moeder Cortilia; 8 uur jrgt, voor 
Anna van Vessem-Heesakkers. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis v. Theo
dorus Huybers; 8 uur- H. Mis v. Anto
nia Wilhelmina van Rulo; half 10 gez. 
Huwelijksmis. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Anna van 
der Bruggen; 8 uur jrgt. voor Woutherus 
van Beers. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Henriéa 
de Bie-van Meurs; 8 uur jrgt. voor Jo
hanna van Beers-v. Elderen. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 13 April: Hoogfeest van Pasen. 
De H.H. Missen zijn om 7 uur, om 
half 9 en om to uur de plechtige Hoog
mis. Om 3 uur plechtig Lof. 
Maandag: 2de Paasdag. De H.H. Missen 
zijn zoals op Zondag. Om 3 uur Lof. 
Dinsdag, Donderdag en Zaterdag om 8 
uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis als jaarge
tijde voor Maria van Schayk-v. Erp; om 
half 9 voor Hans Janssens. 
WOENSDAG: om 7 uur tot intentie van 
de Voortplanting des Geloofs; om half 8 
voor Doctor Theodorus Strengers. 

* De Nieuwstraat was vorige week op
een goede avond plotseling een waar on
heilscentrum: in- en uitslaande branden,
auto-ongelukken, vliegtuigrampen, het
speelde zich allemaal in een tijdsbestek
van een paar uur af. De slachtoffers
konden echter tevreden zijn, want de
E.H.B.O. f:!.ad, om het zo eens te zeggen,
steeds een doekje voor het bloeden. Om
duidelijker te zijn: Het gold hier een
sportieve kamp tussen verschillende
E.H.B.O.-afdelingen uit Boxtel's omge
ving, welke wedstrijd was georganiseerd
door het kranige Boxtelse E.H.B.O.-team.
De afd. Schijndel ging tenslotte met de
Ie prijs lachen. Bravo! * Als de zon nu
nog hoger klimt en het water nog aan
lokkelijker wordt, maar Boxtel toch en
kel maar een Zwembad met alleen maar
plannen te bieden heeft, dan zal - zo
hebben we gehoord. -c- Jàs de Keistam
per op 'ne· goeie dag z'n witst geschuur
de klompen eens aanschieten en op
Den Bosch aan doen. En daar zal ie 't
"ze" eens goed zeggen. Krèk waar het
op staat. Oh zo! * Intussen moeten de
andere Keistampers niet vergeten dat op
'n goede zomerse dag op Stapelen weer
een Breugheliaanse Kermis zal losbar
sten, dat de tierelantijntjes er af vliegen.
Wanneer het precies komt valt nog niet
met zekerheid te zeggen, want er zijn
nog bergen moeilijkheden te doorgraven,
maar . . .  ,.. . . . ... 't komt! En het is 
allemaal voor het Kapelfonds van het 
Missiehuis St. Theresia te Boxtel! *
Op 2e Paasdag wordt het in Brukelen -
als blij besluit van de vorige week ge
houden Passie-oefeningen voor meisjes 
- goed eieren eten. In de foyer zullen
ze 's morgens, nadat de meisjes in De
Burcht een H. Mis hebben bijgewoond,
soldaat gemaakt worden, * Boxtel heeft
nu wel de naam bijzonder muziekmin
nend te zijn, maar van de hots-fiedel
knots van de An:i_erikaanse boCJgy-woogy
en meer van dat schoons heeft men nog
niet terug. Dat hebben we geconstateerd
uit het feit, dat het jazz-concert, gepland
op 2e Paasdag, wegens gebrek aan be
langstelling niet kan doorgaan. Van
"swing it out" dus geen sprake! * Over
muziek gesproken: In de recensie over
het concert, verleden week door Bra
bants Orkest gegeven, zijn een aantal
regels ory de tonen van "Introduction et
Rondo cappriccioso" hups en wel uit hun
gelid gedanst, zodat een en ander toch
wel moeilijk leesbaar werd. Voor hen,
die het niet uitgeknobbeld hebben, geven
we hieronder de bewuste passage in de
goede volgord!:.: ,,De solist vertolkte in
de hoge regionen een reinheid en zuiver
heid, die eenieder in vervoering bracht,
terwijl de lagere gedeelten uitmuntten
door de heerlijke, diepe, warme klank,
die de kunstenaar aan zijn instrument
wist te ontlokken." * De wijsheid van
de week: ,,Wanneer men datgene niet
heeft, waarvan men houdt, moet men
houden van hetgeen men heeft." (Bussy
Rabutin).

=·=================================== 

Avonturen van BIM 

-\J\.c. 
218 

BADINRICHTING. 

Bim heeft op het strand een geweldige 
walvis ontdekt. ,,Ik heb een plan" zegt 
hij tegen Bam en vertelt wat hij van zin 
is. Samen gaan ze dan naar de walvis toe 
en maken een praatje met hem. De wal-

vis vindt het plannetje van Bim ook leuk 
en dus gaan Bim en Bam dadelijk aan de 
gang met het opstellen van een reclame
bord, vlak voor de walvis. Dan roept 
Bim: ,,Wie wil er een heerlijk bad heb
ben? Een stuiver voor een bad!" Al 
spoedig komen de <lieren aanlopen, zij 

en BAM 

willen allemaal wel graag zo'n douche. 
Om beurten stappen zij op de walvis, die 
het water door zijn neusgaten als een 
fontein omhoog blaast, waarna het als 
een prachtig douchebad op het konijn 
valt, dat het 't eerst heeft mogen probe
ren. Héérlijk! 

-
~ 

Co , hl P. 1. 8. Bo, 6 C:0-h-• 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

,Het plan van 
tot _verbetering van 

de Paus 
de toestand 

Nadat de H. Vader in zijn rede tot de 
gelovigen van Rome erop gewezen heeft 
dat het nu geen tijd meer is voor nieuwe 
plannen, vergaderingen, besprekingen en 
studies van de toestanden en middelen 
tot verbetering, maar enkel voor daden, 
gaat Hij verder in op wat er gebeuren 
moet en vooral hoe het moet worden 
aangepakt door geestelijke en andere 
leidende figuren en door allen die willen 
meewerken aan vernieuwing en ,verbe
tering. 
De leiders van de actie wenst Hij vooraf 
nog toe dat zij de mensen mogen ver
lichten en bjjeenbrengen, en alle men
sen, dat zij edelmoedig en liefderijk zul
len zijn. 
Dan geeft de Paus zijn plan in grote 
trekken aan. Hij kan slechts de grote 
trekken aangeven omdat het een wereld
plan is, dat bij het ene volk en in het ene 
land heel anders zal uitgevoerd moeten 
worden als bij een ander volk of in een 
ander land; niet alleen omdat deze zo
veel verschillen, maar nog meer omdat 
de noden niet overal dezelfde zljn. 
Het plan is als volgt: 
1. De leiders moeten zich plaatsen voor 
de concrete situatie van hun eigen plaats, 
zodat er geen mogelijkheid bestaat dat • 
er acties op touw worden gezet die wel 
op één plaats nodig zijn, maar op een 
andere plaats misschien helemaal geen 
zin hebben. 
2. Naargelang die situatie moeten zij 
zich duidelijke en zekere doelen voor 
ogen stellen, die precies de noden van 
die plaats aantasten en zullen opheffen. 
3. Vervolgens de beschikbare krachten 
juist berekenen, zodat men inderdaad 
weet welke krachten men heeft, geen ge
schikte krachten ongebruikt laat, ze niet 
lukraak aanwendt, en ze niet verspilt aan 
bijkomstige acties. 
Dit plan van de Paus sluit in o.a.: een to
tale herziening van ons katholieke orga
nisatiewezen in de plaatsen en in de pa
rochies. De leiders hebben nl. na te gaan 
of al hun organisaties wel voorzien in 
een noodzaak voor die plaats, en of er 
geen noden zijn waarvoor nog niets ge
daan wordt. Zonder aarzelen moeten on· 
nodige en al te bijkomstige acties opge
ruimd worden om krachten vrij te maken 
voor meer nodig werk. Ook moet voor 
inderdaad bestaande noden onmiddellijk 
een oplossing gezocht worden en daar 
mogelijk vrijgekomen krachten achter ge
zet worden en anders nieuw gezochte 
krachten aangesteld voor deze taken. 
Men zegt nogal eens hier in Nederland, 
dat de geestelijke leiders al te veel bezet 
zijn met organisaties, wat hun kracht ver
snippert en hen algeheel in beslag neemt 

Zilveren jubileum 
Jac. van Susan te 
De herinnering aan wat beleefd werd is 
feitelijk het wezen van een jubileum, en 
naarmate het aangename daarin domi
neert is de terugblik in het verleden ver-
blijdender. 
Hierin ligt de reden om geen levensmijl
paal onopgemerkt te passeren. 
En temeer niet omdat de mensen elkaar 
hierbi_j o.ntmoeten en hun gevoelens, die 
in de dreun van het dagelijks leven ver
borgen bleven, dan in een zekere spon
taniteit willen uiten. 
Zo ondervond de heer Jac. van Susante 
Zaterdag j.l. de waardering van zijn per
soneel, toen hij de dag herdacht waarop 
hij vóór 25 jaar door zijn vader opgeno
men werd als firmant in de Sigarenfa
briek, en als zodanig mede belast. werd 
met de technische en commerciële lejding 
van de firma. 
De heer Jac. van Susante heeft in die 25 
jaar de zorg van zijn vader zaliger voor 
de consolidering der zaak met toewijding 
verlicht. 
Wat dit betekent wordt wel het best af
gemeten naar het verloop der sigaren
industrie in het algemeen en de consta
tering van de bloei onzer Boxtelse sig;i
renfabriek. 
Geeft deze positie aan dit 25-jarig jubi
leum een vreugdevol facet, voor het per
soneel ligt er een reden in om de capaci
teiten van hun werkgever hoog te waar
deren. 
Patroon en arbeider ontmoetten elkaar 
bij dit jubileum evenwel ook op een an
der niveau, namelijk op dat der onder
linge verhouding in de dagelijkse werk
gemeenschap. 
Want niet alleen is er aan de zijde der 
arbeiders waardering voor de commer
ciële prestaties van hun patroon, waar
door een behoorlijke mate van beroeps
zekerheid is bereikt, maar ook heel bij
zonder is hunne achting vanwege de har
monieuze samenwerking bij het arbeids
leven in de fabriek. 
De heer Van Susan te toch richt zich, be-· 
halve naar de sociale bedrijfsnormen, als 
mens met een kameraadschappelijk 
accent tot hen die hun arbeid geven. 
Dat zo'n. verstandhouding wederkerig 
achting kweekt is te begrijpen. De arbei-

zodat daar maar wem1g meer bij kan. 
Maar ons dunkt, dat er heel wat orga
nisaties zijn die men vrijwel geheel aan 
leken kan overlaten wanneer men daar
voor geschikte en toegewijde krachten 
heeft gevonden, zoals dat o.a. de bedoe
ling en opzet was van de organisatie die 
Katholieke Actie heet, zij het dan ook 
onder gezag van de geestelijkheid. Iets 
dergelijks is ook reeds het geval bij onze 
katholieke politieke en sociale organisa
ties, die geheel door leken worden ge
leid en gevoerd met bijstand van hun 
geestelijke adviseurs, voor wàt betreft 
de godsdienstige en godsdienstig-zede
lijke aspecten. 
Om de nodige krachten te vinden, zegt 
de Paus zelf in zijn rede, dat de mensen· 
van goede wil moeten worden uitgeno
digd, en zich ook spontaan moeten aan
bieden met als opperste wet voor hun 
handelen de trouw aan Christus en Zijn 
leer en dat deze personen zich als actief 
element die·nen in te passen in de brede 
stroom die wellicht door de leiders in be
weging zal worden gezet en geleid. 
De Paus zegt, er zeker van te zijn dat 
het niet aan medewerkers zal ontbreken, 
noch wat betreft het aantal noch wat be
treft de bereidwilligheid om zich be
schikbaar te stellen. ,,Er zijn vurigen die 
met ongeduld op Onze oproep wachten", 
zegt de Paus, ,,men wijze hun brandend 
ongeduld het brede veld toe dat moet 
worden omgeploegd. Anderen slapen nog 
en zij moeten worde!). gewekt; weer an
deren zijn bang en hun moet moed wor
den ingesproken, en nog anderen zijn de 
juiste richting kwijt en zij moeten leiding 
krijgen. Allen moeten op wijze manier 
een eigen plaats krijgen in het R"rote ge
heel, oordeelkundig een plaats krijgen 
toegewezen; van allen wordt een arbeids
rythme gevraagd dat aan de dringende 
noodzaak beantwoordt om te verdedigen. 
aan te vallen en positief op te bouwen." 
Tot slot spreekt de Paus de wens uit dat 
deze machtige heropleving zonder uitstel 
wordt bevorderd en met vasthoudend
heid wordt uitgevoerd volgens bovenge. 
noemd plan, dat anderen meer in onder
delen kunnen toelichten en dat het spoe
dig overal wordt overgenomen onder de 
prikkel der noodzaak en de gerechtvaar
digde angst voor een verschrikkelijke 
toekomst die op deze manier zo moge
lijk is te voorkomen en af te wenden. 
Wij kunnen niet anders dan wensen dat 
onze geestelijke en sociale leiders spoe
dig afkomen met hun concrete uitwer
king van deze plannen voor ons land en 
eigen streek en dat dan alle krachtoo 
inderdaad zullen worden ingespannen. 

T. 

ders vonden dan ook in dit jubilé een 
gelegenheid hun achting te tonen in de 
vorm van een cadeau en namens de 
firma werden zij met een herinnering 
aan dit feest bedacht. 
De Gildenbondsharmonie en het Box
tels Gemengd Koor brachten serenades. 

Em. Pastoor A. Smits 
overleden 
In het Ziekenhuis te Veghel overleed op 
Ie Paasdag pastoor A. Smits, die gedu
rende bijna 20 jaar kapelaan was in de 
St. Petrusparochie. 
Pastoor Smits was lijdende aan suiker
ziekte en verbleef al sedert 1946 als 
emeritus-pasbor te Volkel. 

R.K. Uitleenbibliotheek 
Boxtel 

NIEUWE AANWINSTEN. 

Charles Dickens : De nagelaten papieren 
der Pickwick-club. Deel I en II. Voor 
iedere leeftijd. (IV-V) 
De kostelijke avonturen van Samuel 
Pickwick, boeiend en verrassend in de 
nieuwe vertaling van Godfried Bomans. 
Toon Kortooms: Deze j0112C man. Voor 
iedere leeftijd (IV-V). Een verkwikkend 
en zonnig boek over een Zondagskind. 
Georges Simenon: Maigret in New-York_
Volwassenen (III-IV). Een spannende 
detective-roman. 
Mona Gardener: Tomo. Gevormde le
zers_ III. Een roman over de positie van 
de vrouw in het na-oorlogse Japan. 
Rogier van; Aerde: Nooddorp. Gevorm
de lezers. III. Het nooddorp is na de be
vrijding ontstaan aan de rand van de stad 
als woongelegenheid voor gebombardeer
den. Na verloop van tijd wordt het een 
toevluchtsoord voor sociaal-zwakken en 
mensen, die met of zonder schuld tussen 

' de wielen ,zijn geraakt. Het boek be
schrijft het zelfvergeten leven van Pater 
Bonte, die· met zijn lichaam als een 
schuurdeur en zijn handen als kolen
schoppen, maar als een vader tussen deze 
rauwe bevolking werkt. 

Plaatselijk Nieuws 
GOUDEN BRUILOFT. 

Naar wij vernemen zal het gouden hu
welijksfeest van het echtpaar Voets-van 
der Steen op Zaterdag 19 April a.s. niet 
op Fellenoord 21, doch op Eindhovense
weg 26 gevierd worden. 
Van 2 tot 3 uur 's middags zal de inwo
ners van Boxtel gelegenheid worden ge
geven het gouden paar hun gelukwensen 
aan te bieden. 

WEDEROM 
GOUDEN HUWELIJKSFEEST 
IN HET VERSCHIET. 
Naar ons werd medegedeeld, hoopt het 
echtpaar Koolen-v. Kasteren, Breukelse
straat 46, op Dinsdag 6 Mei zijn gouden 
huwelijksfeest te vieren. 
Ofschoon we straks -nog nader op deze 
gouden brl.(iloft zullen terugkomen, kan 
reeds worden bericht, dat door de buurt
bewoners een feestcomité is gevormd, 
dat zich tot taak heeft gesteld de be
wuste dag voot het gouden paar onver
getelijk te maken. 
Het comité rekent daarbij op de loyale 
medewerking van eenieder, op wie voor 
de organisatie van dit feest een beroep 
gedaan zal moeten worden. 

CIRCUS BOL TIN! 
KOMT IN BOXTEL. 

Het bekende viennasten-circus Boltini 
- met zijn grote schare internationale 
artisten - komt in begin Mei naar Box
tel • om er een reeks voorstellingen te 
geven, die de reputatie van dit circus 
ongetwijfeld zullen bevestigen. 
Circus Boltini brengt een geheel nieuw 
eerste rangsprogramma. Als bijzonder
heid kunnen we daarbij vennelden, dat 
bij Circus Boltini nu ook wilde dieren 
aan het programma medewerken. Ook de 
paardenvrienden zullen bij dit circus hun 
hart kunnen ophalen, want naast geheel 
nieuwe paardendressures zal ook het op
treden te zien zijn van een fameuze bui
tenlandse jockeygroep van zes personen. 
Voorts zal er alles zijn wat een circus-
liefhebber zich kan wensen van de grol
lige clownerie tot de sensationele doden
sprong- uit de nok van het circus. Wan
neer de data van optreden definitief vast
gesteld zijn, zullen we onze lezers 
nadere bijzonderheden mededelen. 

GESLAAGD. 

Onze plaatsgenoot, de heer Hub. H. M. 
van Griensven, behaalde te Delft het 
wasserijdiploma B. 

GESLAAGDEN 
R.K. LANDBOUWWINTERSCHOOL 
BOXTEL. 
Bij de laatstgehouden examens van de 
R.K. Landbouwwinterschool, alhier, werd 
door de volgende leerlingen het eind
diploma behaald : 
Boxtel: P. v. d. Pasch ; J. v. Oirschot; 
M. v. d. Struyk; M. H. de Laat; P. v.
Drunen. 
Gemonde: H. Groenendaal. 
Liempde: J. Versantvoort. 
Tilburg: K. Winkel. 
Eindhoven: J. v. Erp; E. v. Geffen. 
Best: H. Walravens; J. v. Kollenburg; 
M. Schepens. 
Diesen: M. v. Bijsterveldt; C. Kroot. 
St. Oedenrode: Chr. v. d. Nosterum; J. 
v. d. Vleuten; J. v. d. Laar; K. Bekkers; 
C. v. Dijk; A. Dortmans. 
Uden: P. v. d. Heuvel; F. Dortmans. 
Udenhout: C. v. Gorp; W. de Jong; A.
v. d. Wouw; W. Bertens; P. Schapen
donk; J. v. Haaren. 
Liessel: Fr. C. Geboers; Th. Hendriks. 
Maria-Heide: P. M. Willems. 
Soerendonk: J. van Geneygen. 
Alem: J. v. Sonsbeek. 
Geffen: G. Schuurinans. 
Loon op Zand: A. v. Broekhoven. 
Berlicum: H. v. Uden; J. Bosch; A. v. d. 
Broek; J. v. Zoggel; W. v. Zoggel. 
Oerle: A. P. Jacobs. 
Cromvoirt: J. H. de Bever.
Heeze: H. v. Asten; J. v. d. Paal.
Oisterwijk: D. v. d. Bijgaart. 
Middelbeers, J. W. Herns. 
Son: Fr. Verhappen .. 
Zeeland: C. v. Tiel; J. C. v. Dongen. 
Sterksel: A. Bardoel; Th. Bardoel; J. Gie
len; H. Loeff. 
Dinther: L. Ketelaars; P. Dortmans. 
Eerde: J. �rol. 
Mierlo: A. Sengers. 
Drunen: L. v. Delft. 
Meerveldhoven: W. Kouwen berg. 
Ommel: J. Vinken. 
Gemert: M. v. d. Heijden; M. Kanters. 
St. M. Gestel: M. v. Doremalen. 
Haaren: A. Vermeer. 
Volkel: P. Huvenaars. 
Boekel: G. Welten. 
Asten: H. Engels. 
Schijndel: A. Vissers. 
De Rips: P_ L. de Groot. 
Rosmalen: J. v. Helvoort; M. v. d. Ha
nenberg. 
Raye!l,Steijn: J. de Looyer. 
Erp: F. v. Dommelen; A. v. Dommelen. 
Oss: M. Eysvogels. 
Oirschot: M. v. Heerebeek; G. v. d. 
Heyden. 
Helvoirt: A. v. Roessel. 
Vorstenbosch: W. v. Doorn. 
Veghel: J. Tiellemans. 

WERKLOZENDIENST K.A.J. 
De Werklozendienst van de K.A.J., afd. 
Boxtel, maakt de werkzoekende jonge 
arbeiders er nogmaals op attent, dat in 
De Kajuit tweewekelijkse contactavon
den worden gehouden, en wel om de 
andere Woensdag. De eerstvolgende con
tactavond zal plaats vinden op Woeps
dag 30 April, aanvang 7 uur. Op de 
Woensdagen, dat geen bijeenkomsten 
worden belegd, wordt in De Kajuit van 
7 tot 8 uur 's avonds gelegenheid gegeven 
om persoonlijk contact op te nemen met 
de leiders van de Werklozendienst om 
daannee eventuele individuele moeilijk
heden te bespreken. 

GEDIPLOMEERD. 
Door de Nederlandse Modevakschool 
,,Haarlem" werd aan de dames Rie Bek
kers en Jopie Rekkers het praktijk-diplo
ma voor coupeuse-lerares toegekend. 

KAPEL STAPELEN. 
Voor de nieuwe kapel op Stapelen werd 
op de koperen bruiloft van Fr. Kluyt
mans-Hoffmans f 5,26 oogehaald. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER. 

Maandag '.H April van half 9 tot 10 uur. 

REPETITIE 
OPENLUCHTSPEL "H. BLOED". 
Vrijdag 25 April a.s. worden alle mede
spelers(sters) om 8 uur verwacht in het 
repetitie-lokaal op de "Burgakker". Al
leen de dames-figuranten niet. 
Om 7 uur repetitie voor Eligius en de 
molenaar. De regisseur. 

Gemonde 
FANFARE ST. LAMBERTUS. 

Concert met toneeluitvoeri�. 
Op Zondag 20, Maandag 21 en Dinsdag 
22 April a.s. zal Fanfare St. Lambertus 
te Gemonde in de zaal van de heer 
Verbruggen - tot besluit van het sei
zoen - een concert geven. In het pro
gramma zijn opgenomen: de mars Roem 
en Eer van M. Schröder, de ouverture 
Bona Fortuna van L. Canivez, de wals 
Valse Triste van Jean Sibelius ·en tot 
slot de Finale. 
Op. de;ze avonden zal de • toneelvereni
ging "Onderling Kunstgenot" uit St. 
Michiels Gestel een uitvoering geven 
van de comedie in drie bedrijven "In een 
andere wereld" van Joh. Blaaser Sr. 
en Jr. Al met al een programma, dat Ge
monde weer een paar genotvolle avonden 
belooft! 
Aanvang der ui�oeringen om half 8. 

Groslijststemming K. V.P. 
Ook in Boxtel zal op Zondag 20 April. 
a.s. de groslijststemming worden gehou- • 
den ter vaststelling van de definitieve' 
candidatenlijsten, waarmede de K.V.P. 
bij de aanstaande Kamerverkiezingen 
zal uitkomen. 

· Er zijn 3 stembureaux, nl. één in het
Verenigingsgebouw, Burgakker, één in 
de R.K. Landbouwschool, Pastoor Eras
straat, en één in de St. Theresiaschool 
te Lennisheuvel. 
In de keuze der stembureaux is men
vrij._ 
De stembureaux zijn °eopend van
's morgens 8 uur tot 's middags half één. 
Alle stemgerechtigde leden van de 
K.V.P. ontvangen dezer dagen een per
soonlijke oproep. 
Algemene opkomst van de stemgerech
tigden is van belang om de wens der 
kiezers tot uitdrukking te zien in de 
rangorde der candidaten op de defini
tieve lijsten. 

Burgerlijke Stand 
GEBOREN: Gerarda M. H. dochter van 
J. J. Timmermans en H. M. Spikmans, 
Mijlstraat 4 - Johanna M. M. dochter 
van H. C. C. Eltink en -J. W. Ba velaar, 
van Rijckevorselstraat 9 - Hendrikus 
zoon van P. H. v. d. Meijden en W. v. 
d. Schoot, Tongeren 16 - Josephus A.
P. M. zoon van J. H. Vervoort en P. v.
Erp, De Braken 3 - Hendrikus J. W. 
zoon van H. A. van Hal en C. W. van
de Meerendonk, Luissel 6 - Cornelis 
M. G. zoon van H. A. van Hal en C. W.
van de Meerendonk, Luissel 6 - Johan
nes A. N. M. zoon van M. A. van Beur
den en A. B. J. van Huijgevoort, van 
Coothstraat 9 - Yvonne M. B. dochter 
van M. v. Hees en M� K. J. Dekkers, 
Doornakkerlaan 38. 
ONDERTROUWD: 
Petrus C. van der Pasch en Henrica M. 
Dollevoet - Josephus P. Kluijtmans en 
Anna M. Schellekens - Wilhelmus A. 
Poirters en Wilhelmina van den Braak. 
OVERLEDEN: Helena Kums, oud 49 
jaren, echtgenote van R. Th. van der 
Smissen, Maastrichtsestraat 9 - Hen
drikus van Rijzingen, oud 75 jaren, Ge
monde 19. 
MISSIE-THUISFRONT. 
Voor de Boxtelse Missienaaikring werd 
bij gelegenheîd van een verlovingsfeest 
f 8,95 opgehaald. 
Opgehaald op de uitvaart van Emerens 
v. d. Broek-v. d. Langenberg voor de
missie van Pater van Roosmalen in Zuid 
West Afrika een bedrag van f 11,50. 

Er is in Boxtel een wonder gebeurd 
We willen nu 
eerst en vooral 
een paar punt
es op de i's zet
ten in verband 
met onze H. 

Bloed-devotie. 
Daarna gaan we 
verder met de 
Historie. 
Kanunnik Mud
zaert zegt in zijn 
.,Kerkelijcke His
torie" (1622) dat 

de 
0

mhoud van de omgestoten kelk "de 
altaardwalen, corporale en kelkdoekje" 
bevlekte. Van een kelkdoekje is ons niets 
meer bekend, de altaardwaal bevindt zich 
inHoogstraaten, de corporale wordt be
waard in de H. Bloedkapel van onze Sint 
Pieter. Daar staat opnieuw een Drie
koningen-altaar, daar hangt een acht
tiende-eeuws schilderij, dat het wonder 
uitbeeldt, daar ook vertellen drie glas
ramen in levendige kleuren de gebeurte
nissen uit die lang vervlogen eeuwen. 
Blijkens een opschrift is het altaar de 
,,Bewaarplaats van de H. Doek". 
Men ziet daar nogal eens mensen bid
den "voor den Heiligen Doek" en eens 
in de maand wordt de kostbare "reliek" 
ter verering uitgesteld. Eens in het jaar 
ook wordt de H. Bloeddoek in een ver
guld schrijn in plechtige processie door 
de straten van Boxtel rondgedragen. 

Wat is nu ef2enlijk 
die H. Bloeddoek?

Stellen we eerst vast wat de katholieke 
geloofsleer ons zegt aangaande de 
tegenwoordigheid van Christus in het H. 
Sacrament des Altaars. Deze geloofsleer • 
zegt ons n.l., dat na de consecratie Chris
tus geheel en al, met lichaam en ziel, 
Godheid en mensheid, onder de schijn 
van brood en wijn even wezenlijk tegen
woordig is als Hij verheerlijkt leeft in 
de • Hemel. Deze "Tegenwoordigheid" 
duurt echter niet langer dan de schijn 
van brood en wijn zelf. Zodra het uiter
lijke voorkomen van brood en wijn ver
dwenen is, m.a.w. zodra we door een of 
andere oorzaak het geconsacreerde niet 
meer als "brood" en "wijn" herkennen, 
is ook Christus niet meer op het altaar 
tegenwoordig. Zou b.v. de H. Hostie 
verbranden zodat er slechts as overblijft, 
dan kunnen we niet meer spreken van 
"het Allerheiligste". Zo ook, wanneer 
door een mirakel het Kostbaar Bloed -
dit is een uitdrukking om de geh�le 
Christus aan te duiden onder de schijn 
van wijn - niet meer uiterlijk op wijn 

gelijkt i:ii�ar op werkelijk mensenbloed, 
dan weten we beslist zeker, dat onder de 
gedaante van dat mensenbloed 0. L. 
Heer niet meer tegenwoordig is. Hieruit 
volgt, dat de rode vloeistof, die na het 
wonder bloed bleek te zijn, niet mag 
worden beschouwd als het H. Sacrament 
des Altaars en dus ook niet als Christus' . 
Bloed. Het enige wat we mogen zeggen 
is: dat we thans in de H. Bloeddoek DE 
SPOREN bewaren van het mirakel dat 
zeshonderd jaar geleden gebeurd is, een 
bewijs van het historische gebeuren, een 
bewijs van Gods ingrijpen, dat o.a. tot 
doel had de priester te herinneren aan 
de waarheid, dat in zijn kelk Christus•· 
Bloed werkelijk aanwezig was. Deze 
waarheid wilde God aanschouwelijk ma
ken door uit de gedaante van wijn op 
wonderbare wijze de gedaante van bloed 
te voorschijn te roepen. 
Mogen we dan toch van "HET HEILIG 
BLOED" blijven spreken? Het antwoord 
geven we met de woorden van Christof
fel Faber, die in 1625 naar aanleiding 
van het Boxtelse wonder op dezelfde 
wijze de katholieke leer uiteenzet als 
boven gedaan is en er aan toevoegt: 
Dit wordt nochtans met recht Het H. 
Bloed genoemd, niet omdat het Christus' 
Bloed is, maar omdat het als een over
blijfsel is van wat tevoren geconsacreerd 
en geheiligd was, evengoed als in het 
Oude Verbond de overblijfselen van de 
Offers, ook wanneer ze door de pries
ters werden genuttigd, heilig werden ge
noemd. Zulk H. Bloed mag echter niet 
aanbeden worden. Aanbidding geldt al
leen God. Het "H. Bloed" aanbidden 
zou afgoderij zijn". 
Voegen we hier ten overvloede bij, dat 
volgens ernstige godgeleerden, de H. 
Bloeddoeken evenmin mogen worden 
vereerd als reliquien in de ware zin des 
woords. Dit is ook de reden, waarom wij 
het woord "reliek" boven tussen aanha
lingstekens zetten. We moeten ze wel
met eerbied omringen als een getuigenis 
van Gods wondermacht en goedheid. We 
mogen ze ook vereren als een kostbaar 
kleinood, dat innig verbonden is met het 
Mysterie der Eucharistie, maar "bidden 
tot het H. Bloed" zou tegen de ge)oofs
leer zijn, zo wij dat Bloed in andere zin 
opvatten dan het KOSTBAAR BLOED 
VAN CHRISTUS ZELF, waarin wij uit
eindeHjk toch Christus zelf willen be
reiken. 
Deze uiteenzetting moge het hare er toe 
bijdragen om bepaalde minder rechtzin
nige devoties, zo die al bestaan, voor
goed uit de wereld te helpen. 



Aarde gaf geheimen prijs 

In Esch werd Romeins graf uit de 
2e eeuw na Christus ontdekt 

In de wereld der wetenschap pleegt men de z.g. ,.overleven�" nogal eens 
met een negerend schouderophalen te bejegenen. Maar niettemin slaat die 
z;g. ,,overlevering" de heren der wetenschap zo nu en dan nog wel eens 
met stomheid, als van een reeds eeuwenlang in de volksmond levend 
,.verhaal" plotseling alle facetten historisch bewezen worden. 
Wij kijken daarvoor maar. eens naar de plaats Esch, waar het volk het 
perceel "D'n Berg" al sinds onheug:elijke tijden aanwijst als het historisch 
oudste gedeelte van Esch, zonder daarvoor ook maar aan enig in de 
geschiedenis vaststaand feit houvast te hebben. En warempel: 111adat twee· 
jaar geleden op "D'n Berg" reeds een Romeins graf werd blootgelegd, 
gaf de aarde vorige week op dezelfde plaats weer een zelfde 2eheim prijs, 
waarbij dan nog mag worden opgemerkt, dat het nu gevonden graf -
in teg-enstellin2 met twee-jaar i;releden - van een verrassende 2aafheid was 
en veel groter van omvang. 

PROFETISCHE WOORDEN. 
Toen Jan Ruys, een Essche landbouwer, 
twee jaar geleden begon aan de verbe
tering van zijn akkers op "D'n Berg" en 
daartoe de grond doorgroef om de oer
bank te doorbreken en de hooggelegen 
grond uit te diepen, sprak hij zonder 
het te weten woorden van 'n zekere 
profetische waarde door zijn knecht 
quasi-serieus te verzekeren, dat hij in 
die grond nog potten van Noë zou vin
den. Want zie, korte tijd nadien legde 
hij werkelijk potten bloot, potten die in 
historie ver, zeer ver teruggingen, doch 
de voorspelling toch nog logenstraften, 
in zoverre dat zij niet afkomstig bleken 
te zijn uit Noë's Ark, maar uit een Ro
meins graf, daterende uit de 2e eeuw 
na Christus. Dit graf was toen echter 
zodanig verwoest, dat de..R.ijksdienst voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek er te 
weinig aanwijzingen in vond om deze 
ontdekking tot iets belangrijkers dan een 
,,toevallige vondst" te stempelen. En aan
gezien landbouwer Ruys de cultuurver
betering kort na de eerste vondst stop 
legde, bleef het bij deze uitspraak. 
In dit voorjaar hervatte Ruys echter zijn 
werkzaamheden op "D'n Berg" en nu 
trof hij vorige week Woensdagmiddag 
wederom een aarden pot in de bodem 
aan. Door ervaring wijs geworden, be
sfoot Ruys niet verder te graven, het
geen achteraf een zeer wijs besluit zou 
blijken te zijn geweest. 

BELANGSTELLING ALLERWEGEN. 
Nadat de vinder nog diezelfde avond de 
plaatselijke autoriteiten en de leden van 
de Heemkundige Studiekring gewaar
schuwd had, werden de volgende morgen 
Pastoor Binck en Gerrit Beex van Bra
bants Heem van een en ander op de 
hoogte gesteld, waarop deze zich zo 
snel als mogelijk was naar Esch spoed
den. Ook de bekende archeoloog Joa_!I 
Willems werd gewaarschuwd en deze be
titelde de vondst al dadelijk als 
hoogst belangrijk, waarna hij zich direct 
tot de Rijksdienst voor Oudheidkundig 
Bodemonderzoek wendde met het ver
zoek om onmiddelliik een onderzoek te 
kunnen instellen. Een paar uur .. later was-_ 
dr Glazema, de directeur van genoemde 
dienst, reeds met drie assistenten aanwe
zig om onmiddellijk aan het werk te 
tijgen. 
Reeds spoedi$t kon bevestïad worden wat 
was verwacht: deze vondst overtrof die 
van twee jaar· geleden verrew� in om
vang en belangrijkheid! Begrijpelijk, dat 
de Essche bevolking van toen af de werk
zaamheden met de grootst mogelijke be
langstelling volgde. De Esschenaren wer
den hierin trouwens uitstekend voorge
gaan door Burgemeester Mr P. V, G. W. 
Kamerbeek, die - nu de klok liefst 18 
eeuwen was teruggezet - er kennelijk 
o.p stond, dat geen bijzonderheidje over
Esch ontdekt zou worden buiten zijn
tegenwoordigheid.

EEN EN ANDER 
OVER HET GEVONDENE. 
Lang niet iedereen zal het onderzoek 
echter een interessant kijkspel gevonden 
hebben, want bij d.e voorzkhtigh,eid he--
rust niet alleen het moederschap van de 
porceleinkast, maar ook het moederschap 
van historische vazen, kruiken, potten en 
wat dies meer zij, waarmee wij maar 
willen zeggen, dat de opgraving met zo-

* Is me dat even een Pasen 'geworden!
Een Pasen met een weertje, waarbij wij 
mensen-van-de-koude-grond ons zelf 
haast niet meer kenden. Het werd één 
grote trek naar buiten, waar het groen 
uit de gezwollen knoppen barstte en 
waar het heerlijk toeven was onder die 
lieve, lieve zon, die we wel duizend 
knipoogjes gegeven hebben om haar 
verrukkelijke voorjaarsgeste. * Van 
paur enthousiasme gooiden wë het leven 
in die zonnige dagen maar ineens in de 
hoogste versnellini;:. Gevolg: verkeers
akkefietjes op haast alle hoeken van alle 
straten, Een 01!>' hol gesl�n paard vorm
de de ouverture in het divertissements
programma van builen, schrammen en 
andere pijnlijkheden. Een ondersteboven 
geslagen groenten-auto vormde een 
dankbaar intermezzo voor de liefheb
bers van de appeltjes van oranje, terwijl 
een paar stevige auto-botsingen met de 
·nodige brokken een indrukwekkende
finale vormden, van een en- ander *
Intussen is dat allemaal al weer lang
voorbij. De mannen. lopen al weer braaf
in het gareel van de dagelijkse taak en
de vrouwen zijn al weer de slaaf gewor
den van hun, woning, want het is één
schoonmaak ál schoonmaak wat de klok
luidt; Het is daarmee zó- erg, dat we ons
serieus gaan, af.vragen of het huis nu
wel óns d�nt of wij het huis. ... . . *
De bijtjes dartelen ondertussen uitgela
ten door de met bloesemgeuren gevulde
voorjaarslucht. ,Uit Boxtel. zijn vorige
week nog· e.en paar millioen van deze·
nijvere diertiés naar Zuid Bev.elan.d ver.
trokken om daar het bestuivingswerk

veel securiteit uitgevoerd werd, dat 
slechts enkelen het geduld konden op
brengen om' een en ander van het begin 
tot het eind te volgen. Ondanks deze 
voorzichtigheid, hebben de deskundigen 
van de Rijksdienst het klaar gespeeld om 
het gehele graf in anderhalve dag te 
"ontleden". Toen men Vrijdagavond laat 
het onderzoek beëindigde, bleven dr Gla
zema c.s. wijselijk met beide benen op 
de grond, met andere woorden: zij wil
den geen onvertogen conclusies uit het 
gevondene trekken, voordat een labora
torium-onderzoek dit werk besloten had. 
H� gevondene op zich is voorlopig ech
ter interessant genoeg om onze aandacht 
geboeid te houden: 
Het graf, dat een afmetifUl had van 3.60 

x 1.40 meter, bleek rijkelijk voorzien te 
zijn van grafgiften. Zo werden de eerste 
dag i?evonden: 5 flessen, t kruik, '.l stri
gilis (schrappers), en t fibula, benevens 
een grote hoeveelheid glasscherven, die 
bij aanraking echter onmiddellijk verpul
veroen. Op de �eede dag legde men 
bloot: een stenen fles met Ian2e hals, 'n 
sierlijk kruikje met oortjes, verscheidene 
aarden potten, 7 zwarte speelsteentjes, 
3 bronzen knopen en 'n i?eoxideerd 
bronzen voorwerp, dat moeilijk "thuis" 
te breni?en was. Voorts nog verschillende 
spijkers van variërende afmetingen, als
mede een glazen bokaal. Vanzelfspre
kend bleek de tand des tijds de voor
werpen sterk aangetast te hebberi, zodat 
een grondige restauratie nodig zal zijn, 
wil men het gevondene in zijn oorspron
kelijke vorm kunnen behouden. Bij het 
onderzoek is verder vast komen staan, 
dat het graf gegraven was voor een 
kistbegrafenis en niet voor een crematie 
zoals dat bij het twee jaar geleden ont
dekte graf het geval was. Uit de sporen 
in de bodem was af te. leiden, dat het 
gebruikte hout een dikte had van niet 
minder dan 15 cm! 

ONTDEKKING 
VAN EEN TWEEDE GRAF. 
Hiermee is het verhaal echter nog niet 
uit, want bij het ber2en van de laatste 

• overblijfselen. van het Romeinse graf, ont
dekte men dat zich daaronder nog een
tweede 2raf bevond, waarin 2ecalcineer
de beenderresten de aandacht van de
deskundÜ(en troffen. Het gron�water be
moeilijkte het onderzoek echter in hoi;te
mate en de heren van de Rijksdienst
slaagden er dan ook niet in uit dit twee
de graf (van kleinere omvang) zoveel
bijzonderheden te putt_en, dat men zich
aan een· tijdsbepa� van dit graf kon
wagen.
Wel werd :noq een mantelspeld ontdekt,
doch ook daarvan waren de aanwijzingen
te vaag om in een-twee-drie de slui,er
van dit crematiegraf te lichten.
Met deze verrassing kwam tenslotte het
einde van de onderzoekingen. Hierbij
oordeelde dr Glazema het beter, dat men
de vondsten eerst aan een grondi� c:,
derzoek onderwierp om vervolgens aan
de hand daarvan vast te stellen of het
çiok nu weer een "toevallige vondst" be
trof of dat men mag verwachteri, dat
,,D'n Berg" nog meer geheimen bewaart.
Men acht het eerste· echter waarschijn
lijker dan het tweede, zodat men er goed
aan zal doen de verwachtingen voor het
onderzoek door" de Rijksdienst in Amers
foort niet te hoog te stellen, opdat de
hoop straks niet ijdel blijkt.

grondig en wel te verrichten. Plus minus 
tachtig volken namen de wijk, onder ge
leide van Honingzemerij Het Zuiden 
* Wel, dat was een hele mondvol vori
ge week over die baldadigheid, welke
we - welgemutst vandaag - liever ver
nielende speelsheid noemen, De klachten
zijn er intussen niet minder om. Nog da
gelijks regent het grieven tegenover
jonge borsten, die schrijven op muren en
glazen (de dwazen), die ruiten doen
rinkelen, die dieren beulen, die vernie
lingen aanrichten in de natuur enz en�.
We zouden de klaagmuur tot angstwek
kende hoogte kunne_n optrekken, maar
we hebben vernomen, dat velen onder
het Boxtelse onderwijzend personeel
reeds besloten hebben om "de strijd"
met alle paedagogische wapens, die hun
ten dienste staan, te beginnen. De ouders
doen natuurlijk ook mee. De politie ten
slotte, zal nog optreden waar een
andermans opvoedend werk geen vruch
ten blijkt. afgeworpen te hebben. 1c
Op de Roond is men momenteel volop 
bezig aan de bouw van de St. Anna
kapel· (waarvoor de fundamenten reeds 
vorig jaar gelegd werden). Het zal niet 
lang duren of het rood-wit-blauw zal al 
op de dakspanten staan wapperen. En 
als l\et werk zo doorgaat zal het ook niet 
lang du.r.en of St. Anna zal in het hart 
van de Roond haar ereplaats kunnen 
innemen. * A.s. Zondag gaan de vlag
gen uit om, met het werk van J·e Bond 
Zonder Naam, de naastenliefde te propa
geren. Werkt U mede om d·eze Vlaggen
dag 1952 tot een succes te maken?· *
De wijsheid van de week: ,,De ziel v.an 
de mens groeit niet _yani loon, maar van 
de ar.beid, die het loon. verdient." 

(Douw.es Dekker). 

SPORT-NIEUWS 
STAND DER DERDE KLASSERS. 

Afd. A. 
Schijndel 22 17 4 1 38 66-24 
Taxandria 21 15 3 3 33 76-26 
v.s.v. 21 11 8 2 30 50-25 
wvvz· 22 9 5 8 23 38-34 
Boxtel 22 9 2 11 20 44-43 
Deurne 22 9 2 11 20 49-54 
St. M.G. 21 8 3 10 19 30-39 
Tongelre 21 7 4 10 18 44-45 
Blauw Geel 22 7 4 11 18 44_.:.63 
SCB 21 8 1 12 17 35-48 

Geldrop' 22 7 2 13 16 40-57 
Budel Sch. 21 2 2 17 6 23-61 

Afd. B. 
ODC 21 14 3 4 31 70-23 
Baardwijk 20 14 2 4 30 40-23 
Reusel Sp. 21 12 6 3 30 69-33 
Dongen 20 10 2 8 22 51-40 
Oss 20 7 6 7 20 34-44 
Conc. SVD 21 7 5 9 19 38-45 
wsc 21 5 8 8 18 37-42 
Bladella 21 8 2 tl 18 46-45 

Gudok 21 7 3 tl 17 29-40 
Heusden 21 6 5 10 17 25-41 
OJC 21 4 6 11 14 33-49 
Korvel 21 4 4 13 12 31-52 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Boxtel t -WVVZ 1 3-4

Boxtel 3 -VOW 13-0
R.K.S.V.A. 4- Boxtel 4 5-1

Boxtel heeft j.l. Zondag in de laatste 
competitiewedstrijd niet de kans benut 
om zich via een zege op het b�zoekende 
WWZ van een eervolle vierde plaats 
op de ranglijst te verzekeren. Dit valt 
door de Boxtel-aanhang te betreuren, 
temeer, daar het een uitzonderlijk mooie 
kans was om zich bij de kopgroep te 
voegen. WWZ bleek n.l. geen onover
winnelijke tegenstander, integendeel de 
Eindhovense ploeg moest in deze wed
strijd liefst tweemaal toezien, dat de 
roodwitters zich in winnende positie 
plaatsten. Helaas, de thuisclub speelde 
een wedstrijd, die een ware afspiegeling 
v.ormde van het gehele competitiever
loop: men verviel van het ene uiterste in 
het andere. Enkele vlagen uitstekend 
voetbalspel, waarbij men de tegenstan
der onverbiddelijk zijn wil oplegde, wer
den afgewisseld door wedstrijdperioden 
waarin het leek alsof de roodwitters het 
wel geloofden en persé de schijn wilden 
verwekken, dat men zich óf de overwin
ning in d'e schoot geworpen wilde zien, 
óf dat men zich zelf reeds een nederlaag 
had toebedacht. 
Hoe het ook zo, het wispelturig spelen
de Boxtel trok tegen het hard werkende 
WWZ aan het kortste eind en zal zich 
met een plaatsje in de middenmoot tevre
den moeten stellen, hetgeen nog geen 
ongunstige positie genoemd mag worden 
als we het competitieverloop nader be
schouwen. De roodwitters hebben im
mers reeds vanaf het begin van de com-

petitie met een enorme spelerspech te 
kampen gehad, hetgeen zich sterk ge
wroken heeft in het moreel van de ploeg, 
dat niet tot op de gewenste hoogte kon 
worden opgevoerd. Een en anqer met als 
gevolg: een uiterst grillig gespeelde com
petitie. 
In de hoop, dat men deze klip het vol
gende seizoen beter zal kunnen omzei
len, starten de roodwitters nu reeds on
middellijk met de voorbereiding voor het 
volgende seizoen. 
De overige elftallen wachten daar nog 
even mee, want zij hebben allereerst nog 
een competitierestant af te werken: Het 
derde elftal speelde jJ. Zondag tegen 
VOW uit Veghel en overklaste deze 
ploeg grandioos. Met liefst 13-0 moes
ten de gasten het onderspit delven voor· 
de opvallend goed spelende gastheren, 
die hun doelpuntenhonger maar moeilijk 
wisten te bevredigen. 
Het vierde elftal deed het slechter en 
streek in Schijndel met 5-1 de vlag 
voor R.K.S.V.A. 4. 

Programma voor a.s. Zondag: 
Rhode 1-Boxtel 1 2.30 uur 

(Nederlaag-tournooi) 
Conc. S.V.D. 3-Boxtel 2 12 uur 
Boxtel 3-R.K.S.V.A. 3 2.30 uur 
Boxtel 4-R.K.S.V.A. 4 12 uur 
Terwijl Boxtel 1 a.s. Zondag in St. 
Oedenrode een oefenwedstrijd gaat spe
len, trekken de reserves naar Den Bosch 
om daar te trachten mét een overwin
ning óók het afdelingskampioenschap te 
behalen, op welk eindsucces het gehele 
Boxtel-kamp nu al enkele weken met 
spanning zit te wachten. 
Het derde en het vierde elftal ontvangen 
R.K.S.V.A. 3 en 4 en zullen tegen deze 
gasten hun beste beentje moeten voor
zetten om met winst te eindigen. 
Succes rood witters! 

R.K.S.V. 0.D.C. 
Programma voor a.s. Zondag: 
O.D.C.-Hyronimus, Tilburg half 3 
O.D.C. 2-Hyronimus 2, Tilburg 12 uur
Hyronimus uit Tilburg komt a.s. Zondag 
op bezoek. Deze ploeg staat momenteel 
in de derde klasse C op de tweede plaats, 
met nog redelijke kansen op het kam
pioensd1ap. 
Er staat dus a.s. Zondag een interessante 
ontmoeting te wachten. 
Het tweede elftal speelt een voorwed
strijd tegen de reserves van Hyronimus. 

O.D.C.-JUNIOREN.
Zaterdag:

3 uur: ODC 12-Zwaluw 10 
half 4: Maliskamp 3-0DC 10 
half 4: ODC 9-Concordia 9 

Zondag: 
12 .uur: ODC 7-Zwaluw 8 
1 uur: ODC 5-0JC 5 

"IRENE" UIT GEMONDE 
HEES KAMPIOENSVLAG. 
De Gemondse voetbalvereniging "Irene" 
heeft j.l. Zondag het kampioenschap be
haald in de derde klasse van de No'ord 
Brabantse Voetbalbond. De titel had men 
moeilijk op meer overtµigende wijze kun
nen verwerven, want terwijl Boxtel 4 
(de laatste concurrent) van RKSV A uit 
Schijndel verl'OOr, zegevierde Irene zelf 
met 3-1 over Tico uit Vucht. 

-o-
De voetbalvereniging "Irene" werd op 
22 Juli 1944 opgericht en ofschoon de 
club van toen af voortdurend met zware 
tegenslagen te kampen heeft gehad, heelit 
men zich toch weten te handhaven. We�
iswaar zag men zich in het seizoen 1947/ 
1948 gedwongen af te zien van senioren! 

voetbal, doch men besteedde vanaf die 
tijd speciale zorg aan de vorming van de 
junior-en-spelers. Dit had tengevolge, dat 
men in het seizoen 1950/1951 wederom 
met een seniorenelftal uit kon komen in 
de derde klasse van de Noord Brabantse 
Voetbalbond. 
Met de bezetting van de 3e plaats bewe
zen de Irene-lui toen al wat in liun mars 
te hebben. En zie: in dit seizoen gooide 
men de hoogste ogen, men behaalde op 
alleszins verdiende wijze het kampioen
schap. Dit succes moet zeer zeker wor
den toegeschreven aan de geest van een
dracht en samenwerking, die men bij 
Irene kan bespeuren. 
Laten we hopen, dat deze uitstekende· 
clubgeesj: Irene in de promotiewedstrij
den ook het gewenste succes zal be
zorgen! 

HOCKEY-CLUB "M.E.P." 
Begunstigd door buitengewoon fraai weer 
organiseerde de Tilburgse Hockey-dub 
"Forward" op Tweed·e Paasdag haar 
jaarlijks tournooi. Ook Mçl> heeft met 
zijn eerste heren-elftal aan dit tournooi 
deelgenomen en keerde met een vierde 
prijs naar huis. De eerste wedstrijd tegen 
Forward zelf eindigde in een gelijk spel 
en de tweede wedstrijd tegen MRHC 
werd verdiend gewonnen. Tot slot werd 
nog eenmaal gespeeld tegen het tweede 
elftal van Forward en· hiervan werd op 
het laatste moment verloren, zodat men 
'met een vierde prijs genoegen moest' 
nemen. 
De junioren van M.E.P. wisten hun uit
wedstrijd tegen de junioren uit Deri 
Bosch md 2-1 te winnen. 
De beide wedstrijden voor de dames-elf
tallen konden geen doorgang vinden we
gens het niet opkomen. van de tegen
partij. 

-0-

Voor Zondag 20 April zijn R�en wed
strijden vastgesteld. Dit in verband met 
de semi-interlandwedstrijd Nederland B 
-België B, welke in' het Stadion De
Vliert te 's Bosch gespeeld wordt. Deze
wedstrijd vangt aan om 3 uur.

Boxtel Vooruit en het culturele leven 
spreking van deze aangelegenheid door
,,Boxtel Vooruit" met de verenigingen,
niet juist de terzake door die verenigin
gen gestelde suggesties, die van verschei
den aard zijn, te publiceren. Een betere 
gelegenheid daartoe vormt zeer z.eker de 
volgende circulaire, die Boxtel Vooruit 
(een dezer dagen) aan de besturen van 
de betreffende Boxtelse verenigingen zal 
sturen. 

WAT DOEN OF ZEGGEN DE 
VERENIGINGEN? 

In het begin van dit jaar hebben wij mel
ding gemaakt van een schrijven van het 
Bestuur van "Boxtel Vooruit" aan alle op 
cultureel gebied in de gemeente Boxtel 
werkzaam zijnde verenigingen. 
Dit schrijven, dat wij enige tijd geleden 
onder de aandacht van de lezers brach
ten, geschiedde ter uitvoering van de in 
artikel 3, onder b. van de Statuten van 
Boxtel Vooruit vermelde taak "bevorde
ring van de culturele welvaart van de 
gemeente Boxtel", doch mede op instiga
tie van de besturen van enkele vereni
gingen. 
Velen zullen belangstellend zijn te ver
nemen welke reacties het bewuste schrij
ven bij de verenigingen heeft gewekt, 
velen ook zullen reeds bij voorbaat over
tuigd geweest zijn, dat deze reacties vele 
en van velerlei aard zouden zijn. 
Niets daarvan, er werd zeer traag ge
reageerd en niet in die zin die men had 
mogen verwachten. 
Maf/: men daaruit concluderen, dat dus in 
feite de financiële situatie bij de meeste 
Boxtelse culturele veremgmgen toch 
rooskleuriger is als gedacht werd? 
In het geheel niet. Zeer duidelijk wordt 
dit gedemonstreerd in het door de mees
te verenigingen met beide handen aan
grijpen van de door Boxtel Vooruit ge
stelde mogelijkheid "te komen tot coör
dinatie van het gehele culturele leven in 
onze gemeente, waaraan gekoppeld het 
instellen van een orgaan (te bezien is in 
welke vorm), dat aan de genoemde 
samenbundeling concrete gestalte geeft". 
Slechts een heel enkele vereniging en 
juist een· vereniging die het financieel, 
gelukkig voor haar, wel naar den vleze 

gaat, reageerde niet, hetgeen zeker niet 
wil zeggen, dat zij niet bereid zal zijn 
tot bovenvermeld orgaan toe te treden, 
als het zover is. 
Het klinkt, zo in het algemeen gezegd, 
misschien wat boud, maar hier komt weer 
tot uiting, dat de nood de mensen 
samendrijft en overtuigt van de waar
heid, dat eendracht macht maakt. Waar
mede we meteen maar zeggen willen, dat 
het vast staat, dat het orgaan tot coördi
natie van het gehele Boxtelse culturele 
leven tot stand zal komen. 
"Boxtel Vooruit" stelde in haar circulaire 
mede voor, in onderling overleg "richt
lijnen van zodanige aard vast te stellen, 
dat, zoveel als mogelijk is, wordt voor
komen, dat, zoals tot heden voor het 
merendeel der culturele verenigingen het 
geval is: elke op cultureel gebied ver
richte inspanning dermate slecht mate
rieel (financieel) beloond wordt, dat 
iedere verrichting eerder leidt naar fi
nanciële achteruitgang, c.q. ondergang 
der verenigingen, dan tot hogere bloei". 
Inderdaad, om het populair uit te druk
ken: ,,hier zit 'm de knoop"! Wie zal 
deze waarlijk Gordiaanse knoop door: 
hakken? 
Is de oplossing zoals sommigen die voor
stellen" laat het Gemeentebestuur een 
flinke subsidie geven"? Dat zou dan 
zoiets worden als de laatste strofe van 
het Vastenavond-lied "geef me 'ne cent, 
dan ga 'k voorbij!". En dan de volgende 
dag maar weer aanbellen! 
Dit is niet de oplossing van dit probleem, 
om de eenv0udige reden, dat we met 
sanering op deze wijze tenslotte zelf ge
saneerd zouden moeten worden. 
Wij achten het in dit stadium van be-

INWONERS VAN BOXTEL, 
WAT ZOUDT U DOEN? 

Alle leden van culturele verenigingen 
hebben gelegenheid geha_d hun mening 
ten aanzien van de mogelijkheden ter 
gezondmaking van het culturele leven in 
Boxtel aan hun Bestuur kenbaar te 
maken. 
Zovele inwoners echter staan buiten elk 
verenigingsverband, terwijl onder· hen 
toch zeker velen, dikwijls met grote ken
nis van zaken, beoordelen kunnen welke 
mogelijkheden er bestaan om tot oplos
ling, laat het dan zijn 'n gedeeltelijke 
oplossing, van dit probleem te komen. 
Mede namens het Bestuur van "Boxtel 
Vooruit" roepen wij deze op in het be
lang van de Boxtelse culturele verenigin
gen hun mening te dezen aanzien, als het 
kan uiterlijk 22 April a.s., aan het Be
stuur van Boxtel Vooruit, Clarissenstraat 
22, te willen doen weten. 
Men mag er zich bij voorbaat van over
tuigd weten, dat elke suggestie nauw
keurig op haar waarde getoetst zal 
worden. 
De aangelegenheid is van groot belang 
voor Boxtels culturele leven, met de 
gezondheid waarvan alle inwontrs, van 
Boxter ten zeerste gediend .;ijn. 

Weet U de oplos� ? 

Denksport 
HORIZONTAAL: 1. insect, 4. waterplant, 7. soort papegaai, 8. deel 
van een auto, 10. pers. voorn. woord, 12. woonschip, 14. stomp, 15:. 
grote watervlakte, 16. bloedverwant, 18. overzetveer, 19. opening, 21.. 
geheel de jouwe, 22. voorzetsel, 24. genotmiddel, 26. voorzetsel, 27. 
bergplaats, 28. water in Z.-Holland, 29. lidwoord, 30. voorzetsel,_ 31.
I11nd in Europa, 33. godsdienst, 35. deel van het gelaat, 3�.- onderncht, 
38. soort hoor, 41. niet gespannen, 43. water in Utrecht, 44. Europeaan,,
46. groet, 47. zangnoot, 48. getal, 50. bijwoord, 51. oorlogswerktuig.
52. kunststukje.
VERTICAAL: 1. tijding, 2. rustend (v. predikant)', 3. zeehond', 4. be
dorven, 5. titel, 6. getal, 7. oorlogswapen, 9. vat, tl. zware ketting,
13. wig, 15. dwaas, 17. modejonker, 18. costuum, 20. deel v. e. effect,
21. hijswerktuig, 23. berg, 25. schel, 26. boom, 30. voorzetsel, 3t.
medicijn, 32. buitendijks land, 34. uithangbord van drogisten, 35. hori
zon, 37. groente, 39. kier, 40. deel v. h. lichaam, 4'.2". bloedvat, 4'4'.
elastkiteit, 45. deel van een tennispartij, 48. de naam onbekend, 4():
windrichting.

Oplossing vorige puzzle. 
HORIZON"IAAL: t. lor, 4. vertier; 10. ader, 12. rot, 13: ma, 1'4. de, 
15. A.D., 17. mot, 18. mail, 19. vete, W. made, 22'. dl, 23. pols, 24'.,Leaf 
26. e.a., 27. seconde, 30. N.O., 32. Lek, 33. ever, 35. ons, 37. klem,,
38. rats, 39, maan, 41. aga, 43. ra, 44. we, 45". me, 46. koe, 4!l. reis,,
50. armoede, 5-1. iet.
VERTICAAL: t. lade, 2. ode, 3'. re, 5'. er, 6, rob; 7. T.T., 8. emotie;
9. ratelaar, 11. raadsel, 16. die, 17. met, 18. mals; 20. M.O., 21. pen,
23. panorama, 24. lok, 25. adelaat:, 28'. cel, 29. even,. ll. onager, 34. Em.,
36. sta, 37. kar,, 40, nest, 42. roe, 44. wie, 46: k.o., 47. e.d., 49: ei-,
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Voor de rechter 
"Vernieling!!" zei de officier bars, en de verdachte knikte schuldbewust. Veertig jaar lang had hij gemeend dat hij voor het geluk was geboren. En nu kwam hij tenslotte in het verdachtenbankje terecht. Hij kon er goed van komen, daar niet van. Maar steeds had het hem voor de ogen gezweefd, dat er nog eens iets bijzonders zou gebeuren. Iets dat hem in één slag tot een r-ijk man zou maken. Urenlang kon hij 's avonds op een papiertje becijferen wat het zou kunnen lijden als het eens tienduizend gulden was, of honderdduizend; of een millioen. Als anderen naar de match gingen kijken zat hij in zijn stoel te fantaseren over de gelukkige toekomst. Misschien zou hij verstandiger zijn geworden als zijn vrouw zich niet onledig hield met kaartleggen. Steeds kwam bij haar die geldkaart te voorschijn; de gelukskaart, die zo prachtig in de dromen van haar man paste. En die dromen werden half werkelijkheid, toen hij op een nacht in zijn slaap een stem meende te horen die zei: In dit huis ligt een schat verborgen! Op deze vraag gaven de kaarten weliswaar niet zo'n bar duidelijk antwoord, maar met de rust was het sindsdien gedaan. Het echtpaar klopte tegen de muren en op de vloeren, want ergens in huis moest zich een geheimzinnige holte beviriden. Er werd een wichelroedeloper bij 'IÎehaald, en die wees ergens in de kamer een plek aan, vlak bij de muur. Meer kon hij er niet van zeggen, zei hij, toen hij het peperige honorarium in zijn zak stak. Maar die avond haalde de verdachte voorzichtig een paar planken uit de vloer. Zonder iets te vinden, overigens. Later bedacht hij, dat het best op dezelfde plaats in de kelder kon zitten. De halve keldervloer werd er uit gebroken en er ontstond een kuil, waarin man en vrouw samen konden verdwijnen. Maar de schat vonden ze niet. Op een avond gebeurde het. Ze zaten tegenover elkaar aan tafel. Zij met haar kaarten, hij met zijn papiertje, waarop hij uitrekende hoeveel hij zou kunnen verdienen als hij voor vijf ton deelnam aan de nationale woningbouwlening. Toen reed er een zware vrachtwagen voorbij. En tegelijk tinkelde het zilverig in de muur, vlak bij de plaats die de wichelroedeloper had aangewezen. 
Weg was de rust. Een volgende zware vrachtauto d·eed de plaats wat nauwkeuriger afbakenen. Nog geen v.ijf minuten later was hij met hamer en breekijzer bezig stenen uit de muur los te wrikken, onder de aanmoedigende blikken van zijn vrouw. Een half dozijn stenen werd weggebroken. Daarachter bevond zich een holte. Bij het licht van een zaklantaarn zagen ze een ruwe plank. Het klonk hol, toen ze 'er op klopten. Een paar ferme slagen van de bijl, en de plank begaf. het. Het licht van de zaklantaarn scheen in de donkere ruimte. 

Het werd weerkaatst door het geflonker van zilveren lepels en vorken en allerlei andere dingen van zilver. Een kreet van verbazing konden ze nauwelijks onderdrukken. Maar tegelijk werd het licht in de schatkamer. En voor het gat in de muur verscheen het ietwat paars aangelopen hoofd van de buurman. Zo is dat mannetje voor de politierechter terecht gekomen wegens vernielin�-. Vijf en twintig gulden boete moet hij betalen. Maar zoals hij daar met afzakkende schoud,ers moedeloos wegslofte had hij er wel een paar honderd gulden voor over gehad als hij zijn illusie had mogen behouden. 
Nieuwe Uitgaven 
KLEURIGE GIDS 
VAN DE STREEK-V.V.V. 
,,BRABANTS CENTRUM". Zoals de streek-V.V.V. met haar folder 1952 het Centrum van onze �ooie provincie karakteriseert, krijgt men als 't ware met één oogopslag een totaalindruk van de intieme Brabantse dorpen en steden. Alhoewel onze provincie al jarenlang een der aantrekkelijke vacantiecentra is voor de bovenmoerdijkse stadsmensen, zal de streek-V.V.V. de vacantietrek zeer zeker nog stimuleren door haar kleurige artistieke en fotografische typering onzer mooie gemeenten, waar, door de ervaringen der laatste jaren, ook voorzieningen zijn getroffen voor de ontvangst van toeristen en vacantiegangers. Een toegevoegde lijst van hotels en logeergelegenheden maakt de folder tot een volledige gids bij de opstelling van vacantieplannen. Men kan een exemplaar aanvragen aan het Verkeershuis, Stationsplein, Tilburg. 
,,OLIVIER TWIST". 
Als derde deel in de werken van Charles Dickens (welke zoals men waarschijnlijk weet, worden uitgegeven in -<le bekende Prisma-reeks bij Uitgeverij Het Spectrum te Utrecht), verscheen dezer dagen de roman ,,Olivier Twist", uitstekend vertaald door de bekende Nederlandse letterkundige C. J. Kelk en rijkgeïllustreerd met de oorspronkelijke prenten van George Cruikshank. Nu "Olivier Twist" dank zij een zeer goedkope uitgave binnen eenieders bereik komt, kunnen wij onze lezers van harte aanbevelen dit boek - Dickens' eerste eigenlijke roman - een plaats op de boekenplank te gunnen, niet alleen om zijn grote letterkundige waarde, maar ook (en vooral) om de treffende uitbeelding van de diepste menselijke gevoelens van uitzichtloze ellende tot hoop op een goed en gelukkig leven! 
BLOED 

REDT MENSENLEVENS 

Bloedtransfusiedienst· 
van het Nederl. Rode Kruis. 

Te koóp: een Solex, pas gereviseerd, spotprijs. Te zien en te bevragen E. de Jong, v. Hugenpothstraat 1. 
Voor een- en twee-persoons eiken ledikanten, waskasten, buffetkasten: Meubelhuis "De Beurs", Markt 22. 

Een toom driftvarkens te koop bij J. Timmermans, Mijlstr. 4.
Autoverhuur zonder chauffeur. Billijk en betrouwbaar. J. J. Te koop: rode eetaardappefen, 11 cent per _kg. A. v. Kasteren, Mlllnsel 26, Boxtel. 

Te koop: patentas met veren, Ketelaars, Liempde. Tel. 233. 2 wagenwielen, 2 karburries. Bevragen: Molenstraat 19. 
Te koop bij H. de Bie, Heikant A 20, Esch, een partij eetaardappelen, roggestro en een weibeest t.b.c.-vrij. 
Voor direct gevraagd: nette loopjongen, 15 jaar. Goed_ loon. Van Kuijk-Kuijs Groenten- en Fruithandel. 

Te koop: vloerkleed, 2 nieuwe divankussens, nieuwe peluwtijk met overtrek, grijs leren damesschoenen maat 39, weckflessen, weckstandaard met veren, waskom met kan en 1 meter donker tafelzeil. Bevragen Molenstraat 19. 
NOTARIS P. MERTENS 

Financiering Auto's, Motoren en Machines, Solexrijwielen, Schubert- Frank en 5inonisz. Prins Hendrikstraat 6-f. Boxtel. Telefoon 673. 
Gevraagd: hulp in de huishouding, voor de dae-. _zelfstandig kunnende werken, boven 20 jaar. Zuivelhandel C. de Jongv. Kempen, van Hornstraat 12. Te koop: een veren Schudbed. Prins Hendrikstraat 23. 

Te koop: een R.-koe, t.b.c.vrij, 14 Mei aan telling, vierde "kalf. J. C. Heezenmans, EschA 70. 

te BOXTEL Schoonmaakartikelen? 

Te koop: een toom beste big·gen N.L., waarbij gemerktvoor stamboek. M� v. d. Heij.den, Vorst 18.
·1;ë koop : een goede 2e handsnaaimachine, zes stoelen, fornuiskachel; spiegel en kinderstoeltje. Wed. Verbruggen, Markt 13. 

zal aldaar op DINSDAG 29 , 
April 1952 voorm. 10 uur, voor 
en ten huize van de heer J. 
Kroot, Nergena 5, wegens be
ein<¼til!R van bedrijf, om contant geld,

PUBLIEK VERKOPEN: 

Nieuwe wagen op luchtbanden met reservewiel, ingericht voor veewagen (Merk de Meeuw), 
h02'C en· lage kar, cultivator, zaaimachine, dorsmachine,sorteermolen, hakselmachine, 
cirkelzaag, 1- en 2-schari2e 
ploegen (l paards) merk Veld
koning, �e, gierpomp, boomket�en, paardentuig, melk

-Gevond'en: wit kinderschoentje maat 19· op Bosscheweg. Tegen .advertentiek_Qsten terug te krijgen • Molens_traat 19. bussen, kippenhok, waakhond, Het voordel igst adres voorl�gende kippen, kabinet, da-mes- en herenrijwu:I, tafel, Borstelwerk, Zemen, Te koop: accordeon pianoklavier, 48' bassen z.g.a.n. Mijlstraat 39. stoelen, keulse potten, canada- Dweilen, Verf, Zeep spaarulers enz. en Poetsartikelen Bezicht4lï� l uur voor het be- , , Te koop: een trekvaars,"t.b.c.vrij. H. v. d. Heijden-Pijnenburg, Kalksheuvel 8. 
Rin der verkopiflR. V EG E-K RUIDEN IER 

Te koop: zware N.L. biggen. Wed. M. J. van de Sande, 
NOTARIS P. MERTENS A. ��!����N 

te BOXTEL Luissel 8. zal voor de heer W. A. v. 
Te koop: een toom G.Y. big- Oosterhout te Liempde, in het
gen bij P. van den Boer, Eind- café van d,ec heer C. v. d. Vel
liovenseweg 32. . den aldaar, vooi Inzet op MAANDAG 21 April 1952 en H.H. Landbouwers. Nog enige voor Toewijz� op MAANrestanten zaaihaver en poot- DAG 28 April 1952 telkensaardappelen aan verminderde nam: 5 uur, wegens vertrek,prijs. Zaadhandel P. P. van PUBLIEK VERKOPEN: Zogchel. .Het huis met smederij, erf en 
Net meisje biedt zich aan voor tuin te Liempde A 9, kadaster
hul p in huishouding" voor dae- sectie E nr. 2185 gedeeltelijk,
of dag en nacht. Bevragen groot C!:ii"ca 8:25' aren. 
Molenstraat 19. . Aanvaarding bij de betali04,? 

Naar de 

Bloembollenvelden. 
A.s. Zo nd a g  ver trekkenAutocars om 9 uur naar deBloembollenvelden met be,zoek aan A V I F A U N A -Den Haag • Scheveningenen Rotterdam.

Prijs retour f &.-
Bespreek tijdig uw plaatsen 
bij: der koopsom, welke betalil14! Te koop: een toom beste moet geschieden, uiterlijk 28 GARAGE DE MOL

Chauffeur gevraagd c. ESHUIS 1voor Bedrijfsauto's B EED I G D MAKELAAR 
Bij sollicitatie laatste betrekking te vermelden en veda� salaris op te geven. - Brieven onder no. 34, Molenstraat 19. 

EN TAXATEUR 
LEENHOFLAAN 6 BOXTEL 

ALLE VERZEKERINGEN 

1 

• 

Moq�r 
dan w•J eldeD !k1111nen atbe 

cone 1 
Een fraaie f HUISKAMER 

groot dressoir met luifelopzet, rijk gebeeldhouwde laden en dito kussendeuren. royale tafel en met prima bekleding gestoffeerd stoelgarnituur. 
_J, Deze exclusieve aanbieding
""J" van een prachtige combi-

�Koopje 
vandeweek 

Prima Zephir 
Herenpyama's 
in effen gr11s - beige -
bleu gebiesd, - diverse maten 

Prijs 13.90 

Nu slechts 12.50 

natie van meubelen, 695
geheel compleet slechts •� Een nieuwe Lente 

Ook in goedkopere kamers brengen een nieuwe Camera wij een grote keuze. 
Maar dan van : 

't Is weer 

Prijzen van: 
295.- 345.- 385.- 425.-

FOTOHANDEL 

JOS. W. DE KONING 
PASTOOR ERASSTRAAT 10. 

In den Ooievaar. De afwerking van uw amateur•kiekjes verzorgen 
wij prima. 

Het eerste wat opvalt, is de bijzondere geur van De Gruyter's Goudmerk-koffie..Een geur die de belofte van verkwikkmg en welbehagen inhoudt. Goudmerk-koffie brengt werkelijk de goede oude tijd terug! En bedenk vooral: door 10 % korting kunt ook U zich de luxe van een topklasse koffie veroorloven. T 1en procent korting op koffie scheelt U j 
stukken in de prijs, welke soort U ook 1 kiest. /GOUDMERK •• ,,·.1-, r 250 gram 2�0 cLI IROODMERK . • 250 gram 204 CL \BLAUWMERK. . . 250 gram 196 CL ',ORANJEMERK ., . 250 gram 186 cL 'COFFEINE-VRIJE KOFFIE pak 250 et. 
'DEGRUYTER 
!J�offi�=

'-

en theezaak. 

i 

r 
Il 

;··· 

biggen bij H. v.· d. Meijden, Juni 1952. Lasten voor koper - 't Loo 1, B0xtel. vanaf 1 Janua i 1952. Shltlonstraat.100. Tet 336 ,,......, _____________ ..:.,__ ______ _;_ _____________________ �---------.......,...---'---'----------------- i{ 

TIELEN de kantoorboekhandel met de 1001 artikelen 
.... 

• ·vm~ 
. sende'-
igeurigheid t --- • . . . . -

. ' . 



Bespreekt tijd i g uw p Iaat se n voor 
onze Mo deshow o p  Woensdag 23 April F. J. WITTEVEEN - BOXTEL

Uit VAN BOX TEL's 

stofzuiger-serie· 

RUTON 

Het sterke motorhart van de Ruton ver
overt het hart van elke huisvrouw. De
Ruton is overal populair. Hij is sterk. kan 
overal bij, verwijdert alle stof en is altijd 

veilig. Elegant sleemodel, onvermoeibare 
motor, enorm zuigvermogen. De Ruton met 

draaibare zuigmond en een serie handige 
hulpstukken reeds verkrijgbaar vanaf 

f 135.-. Koop hem bij Van Boxtel 
Daar kan betaling prettig gere

geld worden (f 2.- per week, 
zonder aanbetaling). 

Clarissenstraat 3, Telefoon 479, BOXTEL 

Van 17 
.23 ,&,.pri\ 

bï1 aankoop vand H ud \ng
akl•5 A, • P 

2 P · l\es 

besSensa� 
v�or 32.� 

Voor een ate"lge maaltüd 1 

BRUINE BONEN .. 500 gram 35-29 

CAPUCIJNERS . . .  500 gram 49_44

GRAUWE ERWTEN 500 gram 40-33 

Piccalilly . flacon 53-341 Zilver-uitjes . flacon 49
Augurken . flacon v.a. 48 Mosterd . flacon v.a. 21 

::��!�!
l
�
i 
.... 2 2

�f���:"� .... 24 
Prima Rijst 50 
500 gram . . . 56-
Calif. Pruimen 

33250 gram 62-42-

��
j
�r��

e
� .... 28 

Voor een füne 
Maearonl-Sehotel ! 

Pijpmacaroni 34 
per pak ..... . 
Macaronj.11.&aog 22 250 gram .... 

Sè.houderham 
echte Gelderse 49 
100 gram .... 
T-omatenpurée 3 5 
per blik ..... Appelmoes 

van Goudreineften 74 Vera Geraapte Kaa• 
groot blik • •• 80- L--------' 

ALBERT HEIJM'S THEE 
sterk in prijs verlaagd! 
55-60-66-72-80 et. 
Albert Heljn•• Thee, bijzonder lcr•chflg en toch zechf Yen 
sma•k, heerlljlc v•n geur; U lrunf ze niet lljner verlangen. 
Probeerl IJ eens •• Zllvermerk,., onze spec/11/e Chlna•me/ange 

C. J,amïn' S J, ta:�b:�;g���l�!!n�,
A

ffl H •� . h kt Ma■seur • Lich. Opv. M.O. Wygh::n1sc verpa B h d 1. ti"d • e an e mgs lJ en 

1 J S 
St. Liduina•ziekenhuis

Maandag vanaf 17.30 uur
Woensdag vanaf 17 30 uur
Zaterdag vanaf 16 uur 

IN 'T ANKER en verder vol!lens afspraak. 
Partlculleren en leden ••n de 

v. Hornstraat 12, Tel. 523 !�:�::'onclHn •IIHn op m•cllsch 

BRILLEN * 
In montuura en glazen hebben 
wij voor U 'n zeer ruime keuze 

F. P. v. LA N GEN Stationstraat 62
Ziekenfondsleden ontvangen nog steeds korting

-"'---���� 

� z·· d' l } lJ te rouwen gaan
� ontvangen gratis en franco aan huis 1 

een prachtige
HERINNERINGS-ALBUM 

waarin alle foto's, visitekaartjes, enz. :.,van hun Huwelijk bewaard kunnen 
worden.
Deze service wordt U o.m. aange•
boden door

· Bloemisterij P. P. V. Zogchel :.,!�- dieo
-

ok ga
-
arne U

-

w bru
-
idsbouquet enz. verzor

z
g
0

t ·
,Niet duurder en toch zeker 

mooi als elders. 
Komt U een en ander even afspreken� 

! 

.J<indecAijslag, ! 
Zorg nu eerst voor een 
goed en degelijk passend

�...,.._,__,_-

MAA T-CORSET 
Onverwoestbaar en in prijs belangrijk verlaagd l

VAN MAAREN's Maatcorsetten 
bij: Mevr. LINSEN, Verloskundige, Boxtel 

VOOR BRUIDSFOTO'S 
is nog steeds HET adres:

FOTO,ATELIER EN FOTOHANDEL
JOS. W. DE KONING 
PASTOOR ERASSTRAAT 10 

Ook voor kinderfoto's en foto,reportages. 

Voor reparaties onder garantie 
aan SIERADEN l Goed afgewerkt BRILLEN Voordelig in prijs UURWERKEN Snel gereed

ZONNEBRILLEN met echte glazen 
een weldaad voor uw oog I 

BRILLEN met Ziekenfondskorting 
1 pa A. v. Vlerken, Kruisstr. 10

U HEEFT EER VAN UW WERK! 
ALS U MET DE SCHOONMAAK ZORG 

HEEFT BESTEED AAN UW . . . . .... 

VITRAGE GORDIJNEN
OVERCORólJNEN 
COCOSLOPERS 
KARPETTEN 
VLOERZEILEN 
TRAPLOPERS 
GANGLOPERS 
DEURMATTEN
BEDDEN 
LEDIKANTEN
MATRASSEN 
SPREIEN 
DEKENS 
TAFELKLEDEN 
DIV ANKLEDEN 
KAPSTOKKLEDEN 
SLAAPKAMERKLEED JES
HUISKAMERS 
SLAAPKAMERS en 
SALONS 

U BENT DAN BIJ UW NIEUWE AAN

KOPEN OOK VOLLEDIG GESLAAGD 

EN .... TEVREDEN OVER . ., 

IEDER HALFJAAR 

ontvangen de Spar-klanten 

f. 2.233.608. •
terug van de Spar-kruideniers 

Hierbij altijd 
7 4 Spar:r:egels,
dat is 37 et.

besparing, dus 
l O pCt. voordeel!

de Sparzegels 1 

Qok U kunt véél geld sparen bij
De Spar! Doe er al Uw bood

schappen! Dan krijgt U steeds, gra ...
Sparzegels. En voor Sparzegels' on'f• 
vangt U guldens terug! Zo kunt U
10% voordeel heb ben ..... juist op de 
artikelen die U dagelijks nodig heeft! 

Zó spaart U br D 
ENIGE VAN 

� e Spar I
1 Pak Af: DE HONDERDEN 
1 

acaron, VOORDELEN 1Potje Af . ..... . 
1 Candt,-k:s!erd ....... .

' • • • • • 30 et 
100 gra 

e • • . . . . • • • • • 25 et 
V: m extra ft,n� Ï.. . . . . . 54 et llllllle-to.lfees • UXe s-

1 roJ Pe .... 1 n Permunt .. • .... • • 28 etes Slasaus 
......... ' 15 1 doos S • •.... • • • et 

1 gr t 
choencrê

zne· • • • • • • • . . 94 et .o e doos '-Vrt,tw�' • • • • • . . 28 et ....... 95 et 

x;------------
-=----
369 et 

%11.NTANDIGI KRUIDENIERS 

DE SPAR 
Met Uw pijnlijke ,oeten 
NAAR 

Jo v. 6rinsven-v. Summeren 
MARKT15 

lledlsc� 61dlpl. Yoetmzargster 
Ook aan huls te entbieden 

Mooi zwart suede 
Open Hielschoentje 

voor slechts f 10,25 

HEIJMANS 
Breukelsestraat 63 

Voor Nagellàk
Cutex 
Lipsticks 
Poeders 
Crêmes 

naar Parfumerie 

Bert v. d. Braak 
Baronl••lr••t 73. T•I. 450 

Alle BELASTINGZAKEN
KNECHTEN 

VEGHEL 
Accountant

Belastingconsulent 

Zitdag: 
Vrijdags v. 11 -1 uur 

Café H. van Rooi) 
Baronlestraat 

Vandaag den dag veranderen de tÓe
standen met de minuut. Zo weten wij 
op het ogenblik, dat wij U in Cocc»
vloerbedekking iets kunnen bieden, dat
werkelijk uitstekend van kwàliteit Is!
Scherp concurrerende prijzen door
onze inkoop van grote partijen. 

Wij laten ook U hiervan protitere� t 

Zeer sterk, vastgeweven en kleurhoudend 

COCOSTAPI.JT 
100 cm. 

Prachtige Jacquard 

COCOSKARPETTEN 
140 X 180 Cm. 19.75 200 X 300 cm. 49.ff 

160 X 230 cm. 29
075 225 X 325 Cm. 59.ff 1'.I 

't Is weer 

IN DEN OOIEVAAR ... - ' • . ' 

C ;: 

met het 
sterke hart 

_....:...___ __ -11 
IL ___ _ 

··h nma, ... ak_ met Uw se oo 

1 
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!Bcdant' s Centcum 

Stormloop op Katholicisme in Zuid-Amerika 
ONRUSTBARENDE 

VERZWAKKING VAN GELOOF. 
De laatste tijd zijn opnieuw honderd 
Protestantse zendelingen uit de Ver
enigde Staten na-ar Peru gezonden 
teneinde de Katholieken van dit land 
tot het Protestantisme te bekeren. 
Hierdoor is het aantal zendelingen, 
dat in Zuid-Amerika en Afrika 
werkt, tot 7500 gestegen. Het Vati
caansè persagentschap A.F. noemt de 
actie der Amerikaanse Protestanten 
in Zuid-Amerika "een kolossale 
krachtsinspanning om te penetreren 
en te overwinnen. De oogst is tot nu 
toe gering, máar het Protestantisme 
heeft de grondslagen gelegd voor een 
actie', die vr� of laat haar vruch
ten zal afwerpen". 

Op de bodem van groot verval in deze 
staten bedreigen behalve het Protestan
tisme nog drie andere vijanden de Ka
tholieke Kerk: het communisme, het 
spiritisme (dat vooral in Brazilië wijd en 
zijd verbreid is) en de vrijmetselarij 
onder de leidende persoonlijkheden. 

IS KERK MACHTELOOS? 
Temiddeh van de enorme versfapping 
van het geloof staat de Kerk in bijna 
alle landen van Zuid-Amerika voor een 
welhaast' hopeloze situatie. De voor
naamste reden daarvan is, dat er een 
uitzonderlijk gebrek aan priesters be
staat. Op een bevolking van 154.000.000, 
die voor bijna 90% Katholiek is, telt 
men slechts' 25.000 priesters. Dat wil glo
baal zeggen: een priester op 6 tot 7 
duizend' personerl. Zuid-Amerika met 
35% van alle Katholieken ter wereld, 
beschikt slechts over 7% der priesters. 
Maar deze cijfers zijn nog geflatteerd, 
als men bedenkt, dat vele geestelijken 
aan de gewone parochiële zielzorg ont
trokken worden. In Uruguay b.v., dat 
relatief het grootst aantal priesters telt, 
ziet de bevolking van sommige streken 
in geen vijf jaar een herder. 
Ook dé opvoéding in de Ibero-Ameri
kaanse larlden laat veel te wensen over. 
Bijna de helft der bevolking, waaronder 
10.000.00<r kinderen is analphabeet. Het 
gedeelte der jeugd, dat de sc:holen be
zoekt, wordt merendeels op de laicisti
sche staatsscholen onderwezen. Al mag 
dan op deze staatsscholen dikwijls gods
dienstonderwijs worden gegeven, meestal 
ontbreken daarvoor de leerkrachten. 

HUWELIJKSLEVEN EEN FARCE. 

Er zijn sommige landen in Zuid-Amerika, 
waar de echtscheiding wettelijk is ge
sanctioneerd. 
Daar nu leidt zij tot een waarlijk 

desastreuze ontbinding van het gezins
leven. Maar nog ernstiger is de situatie 
in die landen, waar de echtscheiding 
niet wordt erkend. Daar leeft men maar 
in vrije liefde en concubinaat, zonder 
zich zelfs maar Óoit om de Goddelijke 
Wetten of de natuurwetten in dit op
zicht te bekommeren. Wie wat beter ge
situeerd is en althans de schijn hoog wil 
houden, laat zich in het buitenland 
scheiden. Met dit alles gaat een uitzon
derlijk misbruik van bioscoop, dans en 
alcohol gepaard. 

REACTIE OP KOMST. 

De hierarchie in deze landen tracht alle 
krachten te mobiliseren om de teruggang 
een halt toe te roepen. Vooreerst wordt 
alles in het werk gesteld om priesters 
naar Zuid-Amerika te trekken. Uit Ne
derland werken daar reeds verschillende 
Congregaties. En de Vrouwen van Na
zareth zijn er haar eerste sociale arbeid 
begonnen. Het aantrekken van meer 
priesters zal veel tijd vergen, alhoewel 
elke vertra,�ing voor de Kerk fataal is. 
De tien Katholieke universiteiten met 
meer dan 10.000 studenten en de 7800 
colleges en scholen zullen hopelijk bin
nen korte tijd nieuwe krachten leveren 
om de opkomende Katholieke Actie te 
steunen. Er begint iets te groeien op het 
gebied der Katholieke. arbeidersbewe
ging en op het gebied van een Katho
liek georiënteerde politiek, maar de pers 
in Zuid-Amerika is wars van iedere Ka
tholieke beïnvloeding. 

Paro:chie-Agenda 
PAROCHIE ST, PETRUS, BOXTEL, 

Beloken Pasen. 20 April 1952. 
De H. Missen zijn half 7, kwart voor 8, 
om 9 uur en half 11 de Hoogmis. De H. 
Mis van half 7 voor de Parochie; z. a. 
gel. mndst. voor Arnoldus van Kilsdonk. 
De H. Mis van kwart voor 8 gel. H. Mis 
voor Gijsbertus Looymans en Frederica· 
Peters de hsvr.; z.a·. gel. H. Mis voor 
Constant v. d. Broek v.w. vrouw en 
kinderen; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor 
Adrianus v. Weert en Anna v. Kuringen 
de hsvr. De H. Mis van 9 uur gel. H. 
Mis voor Anna Maria Layendecker 
v. w. de supportersvereniging O.D.C.;
z.a. gel. H. Mis voor Cornelis van Ru
mand. De Hoogmis gez. H. Mis voor
Bernard Verheijden v.w. de R. K. Schil
derspatroonsbond St. Lucas.
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de
eerste schaal voor de R.K. Militaire Te-

huizen, de tweede schaal voor de bizon
dere noden van het Episcopaat, welke 
beide collecten bizonder in de milddadig
heid van de gelovigen wordt aanbevolen. 
Hedenavond om 7 uur Kruisweg voor 
hen wier namen op het zielboek staan 
in de maanden Januari, Februari, Maart 
en April. 
Maandagavond is het Maria-congregatie, 
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. 
De gelovigen die van de verzachtingen 
in de vastenwet hebben gebruik gemaakt; 
worden verzocht het zuivelgeld, 25 cent, 
hiervoor te storten in de offerbus achter 
in de kerk. 
Volgende Zondag eindigt de Paastijd. 
Alleen voor de zieken duurt de Paastijd 
nog voort tot en met Drievuldigheids
zondag (8 Juni). 
Vrijdag is het feestdag van St. Marcus. 
Des morgens om half 7 zal de litanie 
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 vruchten der 
aarde. 
MAANDAG: kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Laurentius v. Lieshout; z. a. 
gel. H. Mis voor Marinus v. Diessen; 
H. Hartalt. gel. H. Mis voor Hendrina
v. d: Loo-v. Oàrschot; half 8 gel. H. Mis
voor een bizondere intentie; z. a. gel.
H. Mis voor Anna Maria v. d. Heijden
Verhoeven v.w. de kinderen; half 9 gef.
gez. jrgt. voor Johanna v. Lieshout-de
Werd; z. a. gel. mndst. voor Anna Toe
men-v. Asveldt. Hedenavond om 7 uur
Lof met rozenhoedje.
DINSDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt.
voor de over!. familie v. Lieshout; z. a.
gel. mndst. voor Marinus van Hal; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Maria Vo
gels-v. Kas teren; half 8 gel. mndst. voor
Arnoldus van Kol; z.a. gel. H. Mis voor
Arnoldus v. Kol v.w. de R.K. Midden
standsbond Boxtel; half 9 gef. gez. jrgt.
voor de over!. fam. v. Lieshout; z. a. gel.
H. Mis voor Henriëtte Witteveen·
Schöne·; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Hendrica v. d. Ven-v. d. Ven als over!.
lid van de Bond van het H. Hart.
WOENSDAG: kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Petrus de Werd; z. a. gel.
mndst. voor Jan Strik; H. Hartaltaar gel.
H. Mis ter ere van het H. Bloed voor
een bijzondere intentie; half 8 gel. H. 
Mis voor Maria Francisca Raaijmakers
Stans; z.a. gel. mndst. voor Theodora 
v. Dongen; half 9 gef. gez. jrgt. voor
Anna Margaretha de Werd-de Leijer;
z. a. gel. H. Mis voor Helena Kweens;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Hendrica
v. d. Ven-v. d. Ven.
DONDERDAG: kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Theodorus Peeters; z. a. gel.
mndst. voor Gerardus v. d. Loo; H.
Hartaltaar gel. mndst. voor Theodorus
v. Dam; half 8 gel. jrgt. voor Johannes
v. d. Pas; z. a. gel. mndst. voor Petra-

nella v. d. Boogaard-Smulders; half 9 
gez. mndst. voor Adriana v. Gestel; z. a. 
gel. jrgt. voor Adrianus v. d. Ven. 
VRIJDAG: Feestdag van St. Marcus. 
Vóór de H. Mis bidprocessie -door het 
park om half 7 voor de vruchten der 
aarde; kwart voor 7 gez. mndst. voor 
Hendrica v. Laarhoven; z. a. gel. H. Mis 
voor een bijzondere intentie; half 8 gel. 
H. Mis voor Martinus Voets en Petro
nella Karssemakers v.w. de kinderen;
half 9 gez. H. Mis bij gelegenheid van
het afscheid v. emigranten; z. a. gel.
jrrgt voor Alphon-s v. v1crken; H. Hart
altaar gel. jrgt. voor Francisca v. d. Ven
v. d. ·Langenberg; H. Bloedkapel gel. H.
Mis voor Bernard Verheijx;leo v.w. R.K.
Middenstandsbond Boxtel.
ZATERDAG: kwart voor 7 gez. mndst.
voor Johannes Joseph Hern1ans; z. a. gel.
H. Mis voor l{endrica v. Laarhoven; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Johannes v.
d. Hoven; half 8 gel. jrgt. voor Johanna
Bogaers-v. d. Meerendonk; z. a. gel. jrgt.
voor Johannes v. Rooij; half 9 gel. H.
Mis voor een bijzondere intentie tot een
zalige dood; z. a. gel. H. Mis voor Fran
cina v. d. Laar-v. Liempd; half 10· gez.
Huwelijksmis.
Het H. Sacrament van het Huwelijk wen
sen te ontvang.en: 
Johannes Josephus van Dinther, geb. te 
St. Oedenrode en won. te St. Michiels
Gestel (Gemonde) en Maria Johanna 
Troeyen, geb. par. H. Hart en won. in 
deze parochie, waarvan heden de lste 
afkondiging geschiedt. 
Franciscus Lambertus Alphonsus van 
Heesch, geb. en won. te Boxtel (H. Hart) 
en Johanna Philomina Alberts, geb. en 
won. in deze parochie; Lambertus van 
der Sloot geb. en won. te Gemonde en 
Martina Veldpaus, geb. te Hoensbroek 
en won. in deze parochie - Petrus Cor
nelius van der Pasch en Henrica Maria 
Dollevoet, beiden geb. en won. in deze 
parochie, waarvan heden de 2de afkon
diging geschiedt. 
Teunis Cornelis Lambertus Vonk, geb. 
en won. te Eindhoven (Fellenoord) en 
Maria Petronela Timmers, geb. en won.· 
in deze parochie, waarvan heden de 3de 
afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet is 
gedispenseerd, ten spoedigste aan de pas
toor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

Beloken Pasen. 20 April 1952. 

Vandaag gaat de eerste schaal voor de 
R.K. Militaire Verenigingen; de tweede 
gaät 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 van 
onze parochie. 
De Hoogmis is vandaag met Volkszang. 
Des avonds is het om 7 uur Lof met 
Rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het. behoud van 
de vrede. 
Maand� wordt gevierd de feestdag van 

de H. Liduina van Schiedam, verplaatst 
van 14 April. 
Woensdag is het de Feestdag van St. 
Joris, Patroon van de Verkenners en 
Welpen. Voor hen is het des morgens 
om half 7 Groepsmis in de Burcht-kapel. 
Vrijdag: Feestdag van St. Marcus Evan
gelist. Na de H.H. Missen wordt de Li
tanie van Alle Heiligen gebeden voor de 
vruchten der aarde. 
Zij die het ZUIVELGELD nog niet be
taald hebben, kunnen dit nog doen in 
de daarvoor aangewezen offerblok ach
ter in de kerk. 
In de loop van deze maand zal de St. 
Pieterspenning worden opgehaald. 
We willen bij deze uw aandacht vragen 
voor de Conferentieweken, welke voor 
onze Ouders zullen worden gehouden in 
de a.s. Meimaand. Pater Dr. Odulf zal 
over enkele actuele onderwerpen spre
ken: n.l. over hedendaagse moeilijkheden 
in het huwelijk, voorlichting der kinde
ren enz. Deze cpnferenties worden in de 
avond gegeven in de Kerk en in de 
Burcht-kapel voor de verschillende wij
ken. De Vrouwelijke Kath. Actie zal met 
huisbezoek de circulaires verspreiden, 
welke alle gegevens omtrent deze confe
rentie-weken bevatten. 
ZONDAG: in de kerk.: 6 uur I. d. tot 
bijzondere intentie uit dankbaarheid (v. 
S.); 7 uur 1. d. voor het geestelijk en tij
delijk welzijn der parochianen; 8 uur 1. d. 
ter ere van Henri Belletable en Catharinç1 
Laboré; kwart over 9 1. d. ter ere van 
St. Eloy; half 11 Hoogmis voor een over
leden broer (v. d. St.). 
in de Burcht-kapel: kwart over 7 I. d. 
ter ere van 0. L. Vrouw uit dankbaar
heid; half 9 1. d. voor de levende leden 
v. d. Broederschap van St. Willibrord';
kwart voor 10 1. d. voor Wilhelmus v.
Eijndhoven-Kruijssen v.w. de buurt.
MAANDAG: 7 uur gez_. jrgt. voor Theo
dorus v. d. \'v'eijst; zijaltaar 1. mndst. v.
Maria v. d. Louw-v. Schijndel; kwart
voor 8 l.d. voor Maria Roeien par. St.
Petrus overleden; zijaltaar l.d. voor- over
leden familie Aarssen; half 9 l.d. voor
Cornelia v. d. Sande-Couwenberg.
DINSDAG: 7 uur l.d. voor Petrus Voets
en Francyna Karssemakers z.e.; zijaltaar
l.i. voor Johannes v. d. Meijden; kwart
voor 8 l.d. voor Willibrordus v. Zee
land, Johanna Boeren z.e. en Jacobus
de zoon; zijaltaar I.d. voor Emerentia
v. d. Broek-v. d. Langenberg; half 9 l.j.
voor Petrus Voets en Francyna Kàrsse
makers z.e.
WOENSDAG: 7 uur l.d. voor Jan v. d.
Nostrum; zijaltaar l.d. voor Johan v. d.
Ven-v. Esch; kwart voor 8 1. mndst. v.
Johanna Swin��Is-Nouwens; • half 9 1.
mndst. voor Maria Sars-van Eijndhoven;
half 10 Gezongen Huwelijksmis.
IN BURCHT-KAPEL:
half 7 l.d. ter ere van St. Joris, patroon
van Verkenners en Welpen; half 8 1.
mndst. voor Nicolaas v. d. Horst-Li
brechts.
DONDERDAG: 7 uur l.d. voor overle
den Ouders de Leijer-Fick; zijaltaar I.
mndst. voor Johanna Maria v. Zeeland
Boeren; kwart voor 8 1. mndst. voor

• 

• 



Theodorus v. d. Steen; zijaltaar 1. mndst. 
voor Henricus v. Meersbergen-v. d. 
Schoot; half 9 1. mndst. voor Cornelia 
v. d. Sande-Couwenberg; half 10 Ge
zongen Huwelijksmis. 
VRIJDAG: 7 uur gez. jrgt. voor Hen
riëtte Strijbosch; zijaltaar 1. mndst. voor 
Andreas Jurriëns-Rullen; kwart voor 8 
l.d. voor Willem v. d. Langenberg en
Adriana de dochter; zijaltaar 1. mndst.
voor Maria Kerkhofs-v. d. Boer; half 9
1. mndst. voor Gerdina Withoos-v. d.
Steen. 
ZATERDAG: 7 uur Ld. voor Mathilda 
Schepens-Hoenselaars; zijaltaar 1. mndst. 
voor Woutrina v. d. Broek-v. Run; kw. 
voor 8 l.i. voor Franciscus Baaijens en 
Johanna v. Kempen z.e.; zijaltaar 1. 
mndst. voor Lambertus Cuijten-v. Eert; 
half 9 gez. dienst uit dankbaarheid. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

Beloken Pasen. 20 April 1952. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Ma
ria hsvr. van Joannes Steenbakkers. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Anna Rek
kers. -
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Joanna v. 

d. Tillaart.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Maria
Wagenaars.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Catha
rina v. d. Besselaar.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Wouter
Timmermans.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Theodora
hsvr. van Wouter Timmermans.

Deze week zullen geschieden: 
Zondag mndst. voor Wilhelmus v. Kes
sel. Maandag H. Mis voor TheodQrus 
v. d. Velden Broederschap H. Willibror
dus. Dinsdag H. Mis. voor Theodora v. 

d. Velden Broederschap Gelovige Zielen.
Woensdag H. Mis voor Joannes v. Kas
teren Broederschap H. Theresia. Don
derdag H. Mis voor Joannes v. Kasteren
v.w. een vriend. Vrijdag H. Mis voor
Wilhelmus v. Kessel vanwege de oude
buurt. Zaterdag H. Mis voor Wilhelmus
v. Kessel vanwege de buurt.

Nog zullen deze week geschieden :
Zondag tot Zaterdag H. Mis voor Hen
ricus v. Riisingen, als zevende. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Zondag 20 April, Beloken Pasen: 

Om 7 uur H. Mis voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; om 
half 9 H. Mis voor Johanna Kruysen-van 
Erp vanwege de kleinkinderen; om 10 
uur de Hoogmis voor Gerardus Leyten. 
De open schaal is vandaag voor de Ka
tholieke Militaire Tehuizen in Neder
land - de tweede schaal voor de Bij
zondere Noden. 
Na de Hoog'inis vergadering van Vin-
centius in Orion. 
Des middags om half 3 Vesperlof. 
MAANDAG: om 8 uur het jrgt. voor 
Joannes Maas. Des avonds om 8 uur ver
gadering voor het bestuur v. d. St. Eli
sabethvereniging in de pastorie. 

DINSDAG: om 8 uur H. Mis voor Jo
hanna Renders-v. d. Moosdijk. 
WOENSDAG: om 8 uur H. Mis voor 
Maria de Punder-Huige. 
DONDERDAG om 8 uur H. Mis voor 
Berta v. d. Schoot-Spijkerboer, vanwege 
de Verz. Mij. St. Willibrord. 
VRIJDAG 25 April, feestdag v. d. H. 
Marcus: vóór de H. Mis wordt de Lita
nie van Alle Heiligen gebeden. Om 8 uur 
de H. Mis voor Johannes Klerx te Vlij
men overleden. 
ZATERDAG: om 8 uur het jrgt. voor 
Henricus v. d. Biggelaar en Maria Ca
tharina Vogels de hsvr. 

Gelegenheid tot biechten: 
Dagelijks vóór de H. Missen en Zater
dagniiddag van 6-7 uur. 

A.s. Zon�:
worden speldjes verkocht ten bate van 
de Arme Blinden. 

PAR. ST. JANS ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Beloken Pasen (20 April 1952). 

ZONDAG: half 7 l.m_. tot welzijn der 
par.; 8 uur 1. mndst. voor Hendricus 
Putmans; 10 uur z.j. voor Everardus v. 
de Sande; 3 uur Lof, daarna meisjes
congregatie. 
Na de Hoogmis korte algem. Vergade
ring van de Boerenbond in het parochie
huis. In alle HH. Missen de 1e schaal 
voor R.K. Militairen- en Matrozen-ver
enigingen in Nederland. 
MAANDAG, aanbiddingsdag voor onze 
parochie v.w. de diocesane altijdduren
de aanbidding: 6 uur uitstelling van het 
Allerheiligste; half 7 1. mndst. voor An
dries Arts; 8 uur 1. mndst. voor Marinus 
Thomassen; 10 uur z.j. voor Johannes 
v. d. Sande-Mulders; half 7 plechtig
Lof met "Te Deum" tot sluiting der
aanbidding.
De leden der Erewacht zullen hun aan
biddingstijd vermeld vinden op de lijst
achter in de kerk.
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Maria Jan
Maas; half 8 1. mndst. voor Maria Ge
rardus Spikmans; 8 uur l.i. voor Petrus
v. Alphen.
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Wouterus
Avendonks; half 8 l.j. voor Wilhelmina
Petrus v. Alphen; 8 uur l.i. voor Johan
nes Paulus Koppens en Anna Maria
hsvr.
DONDERDAG: 7 uur z.j. voor Gerar
dina Wouterus Avendonks; half 8 l.i.
voor Antonius v. Alphen; 8 uur l.j. voor
Adrianus v. d. Koevering.
VRIJDAG, feestdag van St. Marcus: 7
uur z.m. voor de vruchten der aarde
v.w. Hezelaar; voor deze H. Mis zal
de Litanie- van Alleheiligen gezongen
worden te beginnen 20 minuten vóór 7,
tot diezelfde intentie; half 8 l.j. voor Jo
hanna Adrianus v. d. Koevering; 8 uur
1. mndst. voor Helena Joha11!11es van
Houtum.
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Antonius
v. Laarhoven; half 8 l.j. voor Eerw. Zr.
Sylvestra v. d. Koevering; 8 uur 1. j. 
voor Wilhelmina Marinus Merloc. 
ZONDAG: half 7 l.j. voor Gerdina v. 

de Koevering; 8 uur I.m. tot welz. der 
par.; 10 uur z.j. voor Augustinus Lode
wijks en Maria hsvr. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. voor Jan Maas; 
Dinsdag 7 uur I.m. voor Theo v. Hal; 
Woensdag 7 uur I.m. voor Adrianus v. 

Hastenberg; Donderdag 7 uur I.m. voor 
Cor Saris; Vrijdag 7 uur I.m. voor Nico
lasina Pijnenburg als overleden weid. 
der armen; Zaterdag 7 uur I.m. voor 
Madnus Thomassen v .w. de familie; 
Zondag 7 uur I.m. voor de leden der 
proc. van Hakendover. 
30e Henricus v. Rijsingen overleden te 
Gemonde. 
GEDOOPT: Leonardus C. J. zoon van 
Marinus v. de Laar-Raaymakers. 

PAR. H. WILLIBRORPUS, ESCH. 
Beloken Pasen. 20 April 1952. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor de militaire tehuizen; 
derde voor Bijz. Noden Episcopaat. Na 
de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje; na het Lof een lied. 
De Zelatricen van de St. Pieterspenning 
en de Retraitepenning worden verzocht 
de gelden spoedig af te dragen. 

Uiterlijk vandaag is er nog gelegenheid 
het zuivelgeld te storten in de daarvoor 
bestemde bus achter in de kerk. 
Vrijdag is 't feest van de H. Marcus. Na 
de H.H. Missen Litanie van alle Heili
gen voor de vruchten der aarde. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mus van de Langenberg en Cornelia 
Schuurmans de hsvr.; half 9 H. Mis voor 
de gelovige Zielen; 10 uur Hoogmis 
voor de parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Eme
rentia v. d. Broek-v. d. Langenberg te 
Boxtel overleden; 8 uur H. Mis voor 
Mei. Maria Emerantia Banens. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor de Eerw. 
Moeder Cortilia; 8 uur H. Mis voor 
Emerentia v. d. Broek-v. d. Langenberg 
te Boxtel overleden. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Marga
retha v. d. Langenberg-Habraken; 8 uur 
H. Mis voor de Gelovige Zielen.
DONDERDAG: 7 uur irgt. voor Adria
na van de Langen berg-Kooien; 8 uur
H. Mis voor de Gelovige Zielen.
VRIJDAG: 7 uur mndst. voor Martinus 
van der Pas; 8 uur jrgt. voor Gerardus 
van de Langenberg. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis ter ere van 
de H. Antonius uit dankbaarheid; 8 uur 

Avonturen van BIM 

VERDIENDE STRAF. 

,,Wat hebben jullie daar in die zak?" 
vraagt Jumbo. Bim en Bam geven geen 
antwoord, want ze hebben beloofd hem 
weg te brengen voor mevrouw Nijlpaard, 
die niet zal dulden, dat Jumbo zijn 
neus (slurf) in haar zaken steekt. Jumbo 

is echter een eigenwijze dikkerd, die 
kost wat kost zijn zin wil doordrijven. 
Hii pakt de zak dan ook af van Bim en 
Bam, die moeten toezien, dat Jumbo de 
zak open maakt. Maar oei, oei, dat had 
hij niet moeten doen. De zak zit vol 
peper en die vliegt in Jumbo's slurf en 
prikkelt hem ontzettend. Hij niest al 

jrgt. voor Josephus v. d. Zanden. 
Elders: H. Mis voor Gerardus· Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 20 April. Zondag Beloken Pasen. 
Deze middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. 
Donderdag om 8 uur Lof. 
Vrijdag: Feest van de H. Marcus, Evan
gelist. De Litanie van Alle Heiligen zal 
gebeden worden voor de H. Mis van 7 
uur. 's Avonds om 8 uur Lof. 
Zaterdag: om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Cor
nelis van den Broek. 
MAANDAG: om half 9 tot bijzondere 
intentie. 
WOENSDAG: om half-8 voor Doctor 
Theodorus Strengers. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitaluitend Yoor spoedgevallen. 

ZONDAG 20 AP'RIL 

Dokter Margry 
Clarlssenstraat 20 Telefoon 212 

en BAM 

maar door en de tranen lopen hem ten
slotte over de wangen. Nu heeft hij er 
veel spijt van, dat hij zich zo brutaal 
gedragen heeft tegenover Bim en Bam. 
Deze twee schavuiten lachen zich intus
sen eel) kriek. Ook mevrouw Nijlpaard 
zal het wel een kostelijke straf vinden. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

30 April Koninginnedag
De verjaardag der Koningin is en blijft 
de nationale feestdag bij uitnemendheid, 
want van H.M. dè Koningin kan gezegd 
worden wat van de laatste Britse koning 
getuigd werd: dat zij de draagster is der 
beste eigenschappen van haar volk. Een 
eenvoud en hartelijkheid straalt van haar 
af, die typisch Nederlands is. Maar deze 
landsmoeder, die dikwijls aanwezig is bij 
de eenvoudigste plechtigheden welke 
groepen u_it haar volk verenigen, zij ver• 
tegenwoordigt haar land met een indruk
wekkende .waardigheid in de internatio
nale centra, waar de aangelegenheden 
der wereld beslist moeten worden. 
Te Parijs was ieder vervuld van de gra
cie harer koninklijke verschijning, in Lon· 
den behoort zij tot de meest-gevierde 
buitenlandse gasten, Amerika bereidde 
haar een grote ontvangst. Zo draagt zij, 
terwijl zij ongedwongen en ongekunsteld 
omgaat te midden van het eigen volk, 
dat haar lief heeft om de menselijkheid 
van haar persoon, tevens bij aan de luis.
ter van de Nederlandse naam. 

-o-

Het is de Kroon, het is de Draagster der 
Kroon,· die de naam en de reputatie van 
ons land uitdraagt in de vreemde en ko
ningin Juliana doet dit op onovertroffen 
wijze. 
Men moet bewondering hebben voor 
deze koningin, die een duizendvoudig 
contact heeft met haar onderdanen en 
die tegelijkertijd de waarde van Neder· 
land overal in de wereld doet gelden.
Men duizelt, wanneer men zich reken· 
schap geeft van haar veel omvattende, 
van haar alles omvattende taak, die zij 
door haar milde bereidsvaardigheid zelve 
nog verzwaart. Eerbiedwekkend is de 
geestkracht en de levenskracht, welke 

Gouden Bruiloft 
Het was alles goud wat er vorige week 
Zaterdag in Boxtel blonk: een gouden 
zon, een gouden paar, een gouden 
feest! En wat voor een goud! Het echt
paar Voets-van der Steen zal gaarne ge
tuigen, dat de naglans van dit goud nim
mer meer zal verdwijnen. Want werke
lijk, het was een onvergetelijk feest, dat 
de 74-jarige Kees Voets en de 72-jarige 
Nelleke van der Steen op de Fellenoord 
bereid werd bij gelegenheid van hun 
gouden huwelijksfeest. Het begon 's mor
gens reeds met de plechtige gezongen 
H. Mis, die in de St. Petruskerk werd
opgedragen. En het kreeg 's middags een
hoogtepunt tijdens de receptie, toen het
gouden paar a.h.w. bedolven werd onder
de blijken van belangstelling. Terwijl een 
schat van bloemen de kamers vulde, kwa
men personen uit alle Boxtelse geledin
gen de jubilarissen van harte feliciteren. 

Wij zagen o.a. de pastoor en de kape• 
laans van de St. Petrusparochie, de heer 
en mevr. Margry, de vroegere werkge
vers, de familie Van der Eerden, en de 
collega's van de jubilaris, die zoals men 
wellicht weet, reeds gedurende 30 jaren 
als meesterknecht werkzaam is bij de 

in deze hoge vrouw aanwezig moet zijn. 
Zij wordt bij de zware taak, die zij te 
ver-richten heeft gesteund door een ge
lukkig gezinsleven, door een moeder
schap, dat haar verwarmt en verkwikt, 
door een echtgenoot, die hartelijk en 
eenvoudig is als zij en die op waardige 
wijze deelneemt aan de plichten der dy
nastie ten aanzien van het hooghouden 
van Neerlands naam in de vreemde. Wat 
de Prins der Nederlanden voor het be
lang van ons volk door zijn bezoeken 
in het buitenland heeft verricht is van 
een waarde, die niet hoog genoeg kan 
worden geschat. 

-o-

Dat wij een bloeiende dynastie bezitten, 
die ononderbroken over ons heeft ge
regeerd en die wij koesteren in onze 
genegenheid, het is een geluk, waarvoor 
wij zeer dankbaar móeten zijn. De tijden 
veranderen, de meningen der volksdelen 
verschillen, maar allen scharen wij ons 
om de troon van Oranje. Wij vinden 
daar de eenheid en eendracht van ons 
volk, niet alleen symbolisch, maar in de 
tastbare werkelijkheid van de toewijding 
der koninklijke familie aan het lands 
belang en in onze gemeenschappelijke 
liefde voor hen, die de dynastie dragen. 
En dat is dan op de eerste plaats onze 
koningin. Er is veel zorg en verdriet in 
ettelijke gemoederen, die door de tijd, 
waarin wij leven, worden verontrust en 
beklemd. Maar het is toch, wanneer wij 
de vlag uitsteken op de koninginnedag, 
of er een nieuwe verwachting in ons 
opengaat, of wij door een straal van 
hoop worden beschenen. Want wij den
ken aan het oude gezegde: ,,Nederland 
zal niet vergaan, zolang Oranje de 
Scepter voert!" 

Houthandel L. v. d. Eerden & Zn. Voorts 
waren daar nog vele vrienden en beken
den, alsmede de buurtbewoners, namens 
wie door de heer L. de Nijs onder pas· 
sende bewoordingen _een cadeau werd 
aangeboden. 
Was de belangstelling op de receptie 
reeds groot geweest, 's avonds werd deze 
bepaald overweldigend toen de beide 
Boxtelse harmonieën onder ideale 
weersomstandigheden het echtpaar 
een muzikale hulde kwamen brengen, 
voor welke sympathieke geste de oudste 
zoon van het gouden paar een hartelijk 
dankwoordje sprak. 
Zondagmiddag kreeg het gouden feest 
nog een verlengstuk van een bijzonder 
familiaal karakter. Het echtpaar, dat tot 
dan toe aan alle drukte van het feestbe
toon met opmerkelijke vitaliteit het 
hoofd had geboden, kreeg toen nog eens 
een speciale drukte te verwerken: men 
kreeg n.l. bezoek van een zevental 
broers en zusters van Nelleke van der 
Steen, die allemaal de 70 al gepasseerd 
waren, doch nog levenskrachtig genoeg 
waren om het "jonge" zusje en haar man 
te komen feliciteren. 
Met dit gezellige familiale onderonsje 
werd de gouden bruiloft ten slotte be
sloten. 

Plaatselijk Nieuws 
BLOEDTRANSFUSIEDIENST 
VAN HET NED. RODE KRUIS. 
Afname in Boxtel en Liempde. 
Op Maandag 19 Mei en Woensdag 28 
Mei zal in het St. Paulus Jeugdhuis 
bloed afgenomen worden voor de plas
ma-actie van de bloedtransfusiedienst. 
Wij roepen alle inwoners van Boxtel op 
zich te melden als donor. 
Ook de inwoners van Liempde roepen 
wij op. 
Op een nog nader vast te stellen plaats 
en tijd zal er in Liempde ook bloed wor
den afgenomen. Om als donor in aan· 
merking te komen, moet men: gezond 
zijn, leeftijd hebben van 18-60 jaar, en 
de laatste jaren geen geelzucht gehad 
hebben, omdat deze ziekte met het plas
ma overgebracht kan worden. Onder· 
zoek is niet nodig. Bloedgroepbepaling is 
ook niet nodig, aangezien bloedplasme 
aan iedereen gegeven kan worden. 
Aanstaande moeders moeten zich, zoals 
vanzelf spreekt, niet melden, hoe goed 
dit ook bedoeld is. 
De volgende week Zaterdag 3 Mei 
komen de leden van het Rode Kruis
korps en de E.H.B.O. U vragen als 
bloedgever. Weest edelmoedig en geeft 
U op. 
Geeft een half uur van Uw tijd en een 
halve liter van Uw bloed en U redt een 
mens het leven! 

RODE KRUIS ACTIE. 
In geheel Nederland is men weer bezig 
aan de voorbereiding van een groot· 
scheeps opgezette landelijk gecoördi
neerde en georganiseerde campagne van 
het Nederlandse Rode Kruis. Boxtel zal 
zich bij deze actie niet onbetuigd laten 
en ook in onze plaats gaat men een plan 
de campagne opstellen. 
Er is door het plaatselijk bestuur van het 
Rode Kruis een actie-comité , samenge
steld, dat Dinsdag 29 April a.s. in Hotel 
Riche bijeen zal komen om de plannen 
uit te stippelen. In dit comité hebben de 
volgende heren zitting: 
C. Aarsen, Th. v. d. Aker, C. v. Berkel,
L. Bogaerts, C. de Brouwer, Th. Cuyten,
W. v. Gent, P. v. Griensven, A. v. Ha
·mond, Mevr. v: Helvoort-Boers, F-. Hen
driks, J. Keunen, J. Knoops, J. de Ko
ning, A. Kuypers, R. de Laat, H. Loh
man, P. Prince, J. Peijnenburg, P. v. d.
Sande, J. Schellekens, P. Schobben, G.
v. Uden, J. Verwey, H. v. d. Vorst, A.
v. d. Weijst.

FEESTCOMITE 
vOOR MISSIEHUIS ST. THERESIA. 
Naar wij vernemen is er een comité uit 
cle Boxtelse burgerij gevormd met het 
cloel de Paters Assumptionisten bij gele
genheicl van het 25-jarig bestaan van het 
Missiehuis St. Theresia een feestgave 
van Boxtels bevolking aan te bieden voor 
het Kapelfonds. 

40-JARIG DIENSTJUBILEUM.
Op Zaterdag 26 April a.s. zal onze 
plaatsgenoot W. de Bresser bij de Hout· 
handel en Zagerij Louis van der Eerden 
zijn 40-jarig dienstjubileum vieren. Van
af 1912, toen hij in dienst trad bij de 
heer A. M. v. d. Eerden, heeft Willemke 
de Bresser met trouwe plichtsbetrachting 
en bijzondere toewijding het bijltje ge
zwaaid, zodat ontelbaar veel bomen 
mede cloor zijn toedoen tot bruikbaar 
hout konden worden omgezet. Geheel in 
de geest van zijn werk zou men van hem 
kunnen zeggen: hij was uit. het goede 
hout gesneden. Dat blijkt wel uit het feit, 
dat de jubilaris - ofschoon hij reeds 67 
jaren telt - nog vitaal genoeg is om 
aan zijn respectabele staat van dienst 
enkele arbeidsjaren toe te voegen. Wij 
hopen dan ook, dat hij nog lange tijd 
veel genoegen mag beleven aan zijn 
werk. En mocht hij er straks toch toe 
besluiten het bijltje er bij neer te leggen, 
dan hopen we voor hem, dat hij nog 
lang en in goede gezondheid van een 
welverdiende rust mag genieten. 

.BOXTELSE 
WINKELIERS VERENIGING. 
Dezer dagen werd door de Boxtelse 
Winkeliers Vereniging de jaarvergade· 
ring gehouden, welke door nagenoeg alle 
leden bezocht is geworden. De secretaris, 
de heer Link, die de vergadering leidde, 
memoreerde in zijn openingswoord het 
overleden bestuurslid A. van Kol, aan 
wie de B.W.V. een van haar beste krach-
ten heeft verloren. 
Bij de bestuursverkiezing werd het be
stuur aangevuld met de heer F. v. Vier• 
ken, die tot vice-voorzitter werd be
noemd. 
Zowel het verslag van de secretaris als 
van de penningmeester gaven een gunstig 
beeld van de gevoerde acties van het 
vorige jaar. De vergadering drong dan 
ook aan op een nieuwe actie, welke om
streeks Pinksteren gehouden zal worden. 
Een uitvoerige agenda met punten als 
zwarte lijst, winkelsluitingswet, spaar· 
zegels en PNEM-tarieven werd vlot af
gewerkt. 
Na een opwekkend woord voor een 
spontane deelname aan de te voeren 
actie, werd de vergadering gesloten. 

TENTOONSTELLING 
MISSIENAAIKRING "MIAD". 
Het staat nu definitief vast dat de ten· 
toonstelling van Oosterse en Westerse 
paramenten van de Missienaaikring 
,.Miad" zal gehouden worden van Zater
dag 17 Mei tot en met Dinsdag 20 Mei. 
Aan deze tentoonstelling zijn natuurlijk 
ook een loterij (waarvan de lotjes reeds 
in omloop zijn) en een grote fancy-fair 
of tombola verbonden, want de meer dan 
30 werkende leden van de Miad zijn vast 
besloten haar prachtig werk voort te 
zetten, zo mogelijk nog uit te breiden 
en de Missie en de Hereniging - heden 
ten dage door de gebeurtenissen onaf
scheidbaar verbonden - op nog krach
tiger en effectiever wijze te steunen. De 
nood is inderdaad bij beide nog schrij
nend groot. 
Wij twijfelen er dan ook geen ogenblik 
aan of het Boxtelse publiek zal naar ver· 
mogen mee willen helpen en wederom 
blijk geven van zijn bekende ruime mis· 
siegeest. 
Uit alle kanten van het land zijn prach
tige prijzen binnengestroomd - meer 
dan 1200 fluistert men, - zodat degenen 
(en dit zuller er ongetwijfeld velen zijn) 
die een of meer lotjes nemen of de 
fancy-fair bezoeken, waar zullen krijgen 
voor hun geld. 
Er is een uitgebreid comité van dames en 
heren opgericht, dat reeds heeft verga· 
derd om van deze tentoonstelling en 
fancy-fair een echt feest voor de missie 
hoopt te maken, waar gezond vermaak 
gepaard zullen gaan met een edelmoedig 
pogen de misionarissen en ploeteraars op 
de uitgestrekte velden van de missie en 
hereniging te steunen in hun moeizame 
arbeid. Over de plannen zal mededeling 
worden gedaan, zodra deze vaste vorm 
hebben gekregen. 

OPENSTELLING POSTKANTOOR 
OP A.S. FEESTDAGEN. 
Het Postkantoor is op Koninginnedag 
(30 April) voor de postdienst geopend 
tot 10 uur voor de verkoop van zegels en 
aanneming van p·ostpakketten. 
Voor telegraaf en telefoon geopend tot 
12 uur. 
Op de Nationale Feestdag (5 Mei) is de 
Post·, Telegraaf- en Telefoondienst ge• 
opend tot 13 uur. 

BOXTELS HARMONIE. 
Solisten successen 1 
Op het te Engelen gehouden solistencon
cours werden door enkele leden van 
Boxtels Harmonie fraaie successen ge
boekt. Terwijl de heer Jos. v. Eyndho
ven een tweede prijs met 39 punten ver
wierf, behaalde de jeugdige dilettant C.

v. Hamond een eerste prijs met 40 pun·
ten. Het eveneens jeugdige lid van Box
tels Harmonie, M. v. Hamond, behaalde
- met bijzondere lof der jury - zelfs
een eerste prijs met 48 punten, het hoog• 
ste aantal punten, dat op dit concours be
haald werd. 
Voorwaar, lofwaardige prestaties van 
deze jonge veelbelovende dilettanten. 

CIRCUS BOL TIN! KOMT 1 
Ook wilde dieren in het programma. 
Op Zaterdag 26 en Zondag 27 April a.s. 
zal het bekende grote viermastencircus 
Boltini in Boxtel zijn kunnen tonen. De 
bezoekers zullen een programma voorge• 
schoteld krijgen, dat met het allerbeste 
wat op circusgebied wordt gebracht kan 
wedijveren. Circus Boltini is het echt 
romantische circus van de sportieve pres
taties, de perfecte dressuur en de gulle 
lach. Er zijn op de allereerste plaats uit· 
stekende paardendressures: het is onge
looflijk wat een gecompliceerde stunts 
de Arabische Volbloeds verrichten en 
wat een tiental pony's en enige andere 
dieren in 'n gezamenlijk optreden laten 
zien, onder toezicht van de heer Boltini 
en de vermaarde dresseurs Althof en 
Lyfering. Tenslotte zullen de bekende 
buitenlandse ruitergroep Bellini (uit 
Italië), met een zesvoudig jockey-num
mer, en de Pas-de-Deux, met acrobatiek 
en pyramiden te paard, de reputatie van 
Boltini's paardendressures zeer zeker 
weten te bevestigen. In het non-stop-pro• 
gramma met 25 nummers doet verder de 
man van de dodensprong, de Spanjaard 
Cubanes, van zich spreken. Captain 
Harry voert voorts huiveringwekkende 
toeren uit aan een tien meter hoge 
zwiepende stalen mast. Dan zijn daar 
ook enkele bruine beren, die zich echter 
van hun goedmoedigste zijde laten zien. 
Ze gaan in dit circusprogramma op hun 
eigen wijze "Naar de speeltuin", waarbij 
ze dan gezelschap hebben van een aan· 
tal aapjes en 'n drietal ponypaardjes. 

La ten we tenslotte de clowns niet verge
ten en evenmin de artisten, die de lucht
en parterre-acrobatiek, de komische 
fietsnummers en de merkwaardige muzi
kale attracties creëren. Men ziet: Circus 
Boltini biedt voor elck wat wils en dit 
bovendien van een sublieme kwaliteit. 
Voor de lezers van Brabants Centrum is 
aan het optreden van Circus Boltini een 
bijzondere verrassing verbonden. De 
directie van dit circus biedt n.l. de lezers 
van ons blad en hun kinderen een be
langrijke reductie op de entreeprijzen, 
een mooie gelegenheid dus om op voor
delige wijze deze circusvoorstelling bij 
te wonen. Men kan daartoe gebruik ma
ken van de in dit mnnmer opgenomen 
reductiebonnen_ 
Voor verdere bijzonderheden omtrent het 
optreden van Circus Boltini in Boxtel 
raadplege men de advertentie, elders in 
dit blad. 
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Gemeente Boxtel voor Economische Rechter 
Woningbouw op Kalksheuvel 
in het geding ! 

Op Maandag '.28 April a.s. 's voor
middags om 10 uur zal in het paleis 
van Justitie te 's Hertogenbosch voor 
de meervoudige Economische Kamer 
de gemeente Boxtel terecht moeten 
staan op beschuldiging van het "zwart 
bouwen" van de woningwetwoninllen, 
welke momenteel als premiebouwwo
ningen op Kalksheuvel in uitvoering 
zijn, maar waarvan de bouw gedu
rende de gehele romer 1951 is stop 
gelegd vanwege de "overtreding" van 
de gemeente Boxtel. 

Deze beschuldiging is merkwaardig wan
neer men weet: 
dat in Dec. 1950 officieel aan de ge
meente Boxtel is medegedeeld, dat in 
1951 45 woningen mochten worden ge· 
bouwd en dat op 25 Jan. 1951 officieel 
aan de gemeente Boxtel is medegedeeld, 
dat voor woningwetwoningen de z.g.
rijksgoedkeuring, gezien het officieel toe
gekende contingent, slechts een "admi· 
nistratief voorschrift" was geworden in 
het verdelingssysteem 1951. Waar de ge· 
meente Boxtel de bevoegdheid tot het 
afgeven van z.g. djksgoedkeuringen voor 
woningwetwoningen zelf kan uitoefenen,
ontstaat hier nu de merkwaardige figuur, 
dat de gemeente Boxtel wordt beschul
digd van iets bestaande uit het niet 
geven aan zich zelve van een goedkeu
ring, welke zij zich zelve kon geven naar
vrije keuze krachtens officiële machti
ging. 
Ook al zou het ontbreken dezer djks
goedkeuring, die Boxtel zich zelf kon 
verlenen, als allesbeheersend gezien wor
den, dan moge nog het volgende over· 
wogen worden : 
de gemeente wilde het toegekende 
woningbouwcontingent voor 42 wonin
gen verwezenlijken door de bouw van 

woningwetwoningen van geheel hetzelfde 
type, vonn en inhoud, als reeds enige 
maanden tevoren was gebouwd; dit type 
was dus nog zeer kort tevoren door alle 
officiële instanties aanvaard en goedge• 
keurd. De gemeente Boxtel heeft zich 
ten departemente bovendien overtuigd 
van cle te verwachten financiële bijdrage. 
Wat is dan meer voor de hand liggend 
dan dat men binnen het toegekende aan· 
tal woningen blijvende, en bouwende vol· 
gens een reeds goedgekeurd type, geen 
enkele moeilijkheid verwacht, maar ge
bruik maakt van een gunstige aanbieding 
en binnen eigen bevoegdheidssfeer de 
bouw doet aanvangen? 
Wel zou een gemeente duidelijk in con
tlict kunnen komen met het verbod om 
te bouwen zonder rijksgoedkeuring, b.v. 
wanneer zij, zonder daartoe het beno
digde bouwvolume te hebben verkregen, 
een gebouw van algemeen nut zou bou• 
wen. Maar men kan zich toch niet voor• 
stellen, dat een gemeente die niets anders 
doet dan het gedeetelijk bouwen van het 
door haar tevoren officieel toegekende 
aantal woningwetwoningen, daardoor een 
strafbaar feit zou plegen! 
In wezen schijnt hier een bestuurscon
flict aan de orde te zijn, waarbij de zelf
standigheid der gemeente in het gedrang 
wordt gebracht. Mogelijk ook heeft men 
deze aangelegenheid aangegrepen om 
een andere kwestie, die gerezen was 
tussen de gemeente en de betreffende in
stanties tot een dringende oplossing te 
brengen. Deze kwestie betrof echter een 
onderwerp van bestuursbeleid!?! 
Het zal menigeen benieuwen welke be
slissing de economische rechter a.s. 
Maandag zal nemen bij de behandeling 
van deze kwestie, waarvoor wij in dit 
artikel gaarne de speciale aandacht van 
onze lezers gevraagd hebben, let wel: in 
een vorm die correspondeert met het per• 
soonlijk inzicht van Boxtels burgemees
ter, gebaseerd op de feiten. 



De nieuwe Vestigingswet 
Er bereiken ons nogal eens vragen over 
de Vestigingswet welke is ingediend bij 
de Kamers. Iedereen die een zaak of be
drijf heeft of zelfstandig een beroep uit
oefent vraagt zich natuurlijk af, wat voor 
paperasserij en rompslomp en misschien 
wel moeilijkheden dit weer gaat mee
brengen voor de betrokkenen. Daarom is 
het nuttig een enigszins uitgebeid over
zicht te geven van deze op handen zijn
de wet. 
Op wie zal deze wet betrekking hebben? 
Op alle eigenaars en leiders van zelf
standige ondernemingen. Voor wat de 
eigenaars betreft is dit wel duidelijk. 
Voor wat de leiders betreft, zouden wij 
denken dat hieronder vallen, alle filiaal
houders en allen die een soortgelijke 
functie uitoefenen aan het hoofd van een 
zelfstandige, aparte onderneming. Hier
omtrent, zoals ook op vele andere pun
ten, zal de wet zelf, als die eenmaal klaar 
en aangenomen is, nog duidelijk moeten 
spreken. 
Op wat voor ondernemingen zal de wet 
betrekking hebben? 
Op alle zelfstandige zaken, bedrijven en 
beroepsuitoefeningen. Om iets te noe
men: onder de zaken vallen alle winkels; 
onder de bedrijven alle ambachtsuitoefe
ningen als timmennan, metselaar, lood
gieter, enz.; onder de beroepen ook de 
architecten, advocaten, enz. 
De wet zondert alleen uit: de landbouw-, 
visserij-, bank-, verzekering- en vervoer
bedrijven, omdat hiervoor aparte rege
lingen bestaan of in voorbereiding zijn. 
Wat is de bedoeling van de wet? 
Om al deze ondernemingen afhankelijk 
te stellen van vergunningen. Voor velen 
bestaat dit al krachtens een wet van 1937 
en een besluit van 1941, maar alles wordt 
dan nu nog eens bekeken, uitgebreid en 
hopelijk verbeterd afgekondigd. 
Als deze wet aangenomen wordt, is dan 
op dezelfde dag meteen voor al die on
dernemingen zo'n vergunning nodig? 
Nee - hier komt iets nieuws naar 
voren: hier worden n.l. de bedrijfschap
pen ingeschakeld, en voor bedrijven die 
nog geen "schap" hebben, worden de be
treffende verenigingen, dus de vakorga
nisaties er bij gehaald. De wet zal pas 
voor een groep gelden als de bedrijfs
schap of de vertegenwoordigende vereni
ging van een groep verzoeken om de 
wet op hen .toe te passen. 
\\'lat zal deze wet allemaal eisen? 
Twee soorten vergunningen: Een ver
gunning voor de inrichting en een ver
gunning voor de uitoefening van de on
derneming. De vergunning voor de in
richting heeft dan betrekking op het 
pand, de lokalen, in één woord de ruimte 
waar de onderneming wordt uitgeoefend. 
De vergunning voor de "uitoefening" 
heeft betrekking op de personen die de 
onderneming voeren. Aan dezen wor
den namelijk eisen gesteld, welke de 
wet noemt: credietwaardigheid, handels
kennis en vakbekwaamheid. Waar één 
persoon voor de onderneming staat is 
het duidelijk dat aan deze ene persoon 

deze drie eisen alle drie worden gesteld. 
Waar meerdere personen in de onder
neming samenwerken wordt de crediet
waardigheid geëist van de ondernemer 
of ondernemers, de handelskennis van de 
bedrijfsleider en de vakbekwaamheid van 
de beheerder (we zouden liever zeggen: 
de uitvoerder). 
Om hier even een sociaal puntje naar 
voren te brengen: het zou helemaal zo 
gek niet zijn als jonge mensen die ·huwe
lijksplannen hebben, de eisen onder 
elkaar verdeelden indien de onderneming 
zich hiervoor leent, en de vrouw een deel 
van de eisen op zich nam, bijvoorbeeld 
de vakbekwaamheid voor textielzaken, 
kruidenierswinkels en dergelijke. 
Zijn voor handelskennis en vakbekwaam
heid diploma's nodig? 
Ja zeker. En welke dat ziin kan iedereen 
aan de weet komen bij zijn eigen vak
organisaties of bij de Kamer van Koop
handel. 
Hoe zit het nu voor allen die al een 
zaak of bedrijf hebben of een beroep 
zelfstandig uitoefenen op het ogenblik 
dat de wet voor hun· groep in werking 
treedt? Hebben die ook dergelijke ver
gunningen nodig? 
Ja, allemaal. Voor alle bestaande onder
nemingen zullen de vergunningen geëist 
worden. Voor allen zal dus de crediet
waardigheid moeten vaststaan en allen 
zullen moeten voldoen aan de eisen van 
handelskennis en vakbekwaamheid, 
maar ...... schrik niet ...... de wet zegt: 
aan hen van wie redeli_jkerwijs niet kan 
worden geëist dat zij zich van de daarop 
betrekking hebbende diploma's voorzien 
(en dat zijn natuurlijk allen die hun on
derneming al lang naar behoren voeren) 
kan een verklaring van handelskennis of 
vakbekwaamheid worden afgegeven door 
de Soc. Econ. Raad of door hun eigen 
product- of bedrijfschap. Deze onderne
mers of bedrijfsleiders of beheerders kun
nen de vereiste vergunningen aanvragen 
binnen de 5 jaar na het inwerkingtreden 
van de wet. Dus dat valt nog mee. 
Voor een ding dient hierbij opgepast, n.l. 
dat men zijn bedrijf volledig opgeeft, zo
dat men achteraf niet ontdekt dat er on
derdelen van het bedrijf zijn waarvoor 
men eigenlijk geen vergunning heeft. 
Hoe komt nu voor ieder het gemakke
lijkst de hele zaak in orde? 
Die een onderneming op touw willen zet
ten, vragen hun vakorganisatie eens wat 
voor diploma's ze zoal nodig hebben, en 
die al een onderneming hebben, schrij
ven eens naar de Kamer van Koophan
del in 's Hertogenbosch, wat zij zoal 
in hun onderneming doen en wat ze hier
van allemaal moeten opgeven om de 
nodige vergunningen te kunnen krijgen. 
U krijgt dan wel antwoord en de rest 
loopt dan vanzelf, want wie eenmaal 
gegrepen is door onze bureaucratische 
machine, komt er ook niet meer van 
tussenuit als hij netjes doet uwat er dan 
van hem gevraagd wordt. Alles wordt dan 
voor de gewillige kinderen piekfijn gere
geld door moedertje Staat. 

T. 

Honderden wonderbare genezingen 
in Annaya in Libanon 

LICHAAM VAN MARONITISCHE 
MONNIK 52 JAAR NA STERVEN

NOG GAAF. 

Onder de titel "Pater Charbel Makhlouf, 
een Libanees wonderdoener", heeft het
officiële blad van het Latijnse Patriar
chaat van Jeruzalem, de "Moniteur
Diocesan", een uitvoerig artikel gewijd
aan de opzienbarende genezingen, die bij 
het graf van Pater Charbel in het Liba
nese bergklooster Annaya worden gecon
stateerd en die tienduizenden pelgrims
aantrekken. 

Youssef Antoun Zarour Makhlouf, aldus 
,Moniteur Diocesan" werd in 1828 in 

het Libanese dorp Kakafrah geboren, 
trad in het jaar 1851 in het klooster van 
de Congregatie der Marionistische mon
niken en nam daar de naam "Charbel" 
aan. Charbel is de naam van een der 
Syrische martelaren uit de tijd van Tra
janus. In 1859 werd hij priester gewijd. 
Vijftien jaar bracht pater Charbel in het 
Annaya-klooster door: toen trok hij zich 
in de bergen terug, waar hij drie en 
twintig jaar lang als een kluizenaar 
leefde. Zijn tijd besteedde hij uitsluitend 
aan gebed, eenmaal per dag onderbroken 
door een maaltijd. 
Reeds voor zijn dood op 16 December 
1898 sprak men over zijn heiligheid. 
Zijn medebroeders in Annaya • stelden 
daarom de begrafenis van zijn stoffelijk 
overschot enige maanden uit. Het lichaam 
bleef volkomen gaaf en toen het ten
slotte in een glazen kist werd gelegd, 
begon het een lichtrood gekleurde vloei
stof af te scheiden, zonder dat het 
lichaam tot ontbinding overging. Tot in 
het jaar 1925 verwisselden de monniken 
geregeld de doodskleren, die geheel door 
de rode vloeistof werden doordrenkt, 
zonder dat er overigens aan het lichaam· 
ontbindingsverschijnselen werden gecon
stateerd. 
In 1925 verzocht de generale overste 
van de Libanese congregatie der Maro
nitische monniken aan Rome het proces 
voor de zaligverklaring van Pater Char
bel in te leiden. In 1926 was het proces 
gunstig beëindigd en vertrok de Kerke
lijke Rechtbank naar Annaya, waar het 
lichaam aan een onderzoek werd onder
worpen. Bij dit onderzoek waren ver
scheidene medici aanwezig. Bij deze ge
legenheid werd officieel vastgesteld, dat 
het lichaam volkomen gaaf was gebleven 
en dat op onverklaarbare -wijze een 
roodachtige vloeistof het lichaam verliet. 
Teneinde echter een verering te verhin
deren, die op het proces zou vooruit
lopen, werd bevel tot begrafenis gegeven. 
Het lichaam werd daarop in een dubbele 
kist in een nis ingemetseld. 

Kort na de opening van het Heilig Jaar 
1950 begon dezelfde rode vloeistof -uit 
het graf te vloeien. De abt van het kloos
ter gaf op 25 Februari daaropvolgend de 
opdracht het graf te openen, waarbij 
werd ontdekt, dat de vloeistof uit de dub
bele kist kwam, die geheel met de rode 
vloeistof was gevuld. Het lichaam echter 
was nog steeds geheel eaaf. 
Terwijl de commissie deze onderzoekin
gen verrichtte, waren duizenden gelovi
gen in de tuin van het klooster samenge
stroomd. Meer dan 40.000 pelgrims heb
ben met Kerstmis het graf bezocht en 
de rode vloeistof aangeraakt. De kerke
liike autoriteiten, zo besluit de "Moni
teur Diocesan", hebben nog geen oordeel 
over de gebeurtenissen uitgesproken. 
Het klooster van Annaya echter is zon
der twijfel een centrum geworden van 
geestelijke vernieuwing onder de Maro-, 
nieten, die met ongeduld het oordeel van 
het Vaticaan afwachten. 

_Plaatselijk Nieuws 
MEDEDELING VAN HET
CONSULTATIEBUREAU. 

Op 28 April, 5 en 12 Mei houdt het con
sultatiebureau voor zuigelingen geen zit-· 
ting. Zij die nog in het bezit zijn van 
volgnummers gelieven deze bij de wijk
zusters in te leveren. 

KINDERVOORSTELLING 
IN ST. PAULUS JEUGDHUIS. 

De jeugd van Boxtel staat a.s. Zondag 
weer een genotvolle middag te wachten, 
want de sprookjesvertellende goochelaar 
Prof. Barno Jacovi zal in het St. Paulus 
Jeugdhuis in de Nieuwstraat alle belang
stellende kinderen weer eens komen ver
easten op een van zijn bekende voorstel
lingen. Natuurlijk brengt Prof. Jacovi 
ook zijn mooie poppentheater mee, waar
in zich een hele nieuwe serie avonturen
van Jan Klaassen zal afspelen . 
Het belooft een prettige en opvoedende 
middag voor de jeugd te worden. 
Aanvang der voorstelling 4 uur. 
Nadere bijzonderheden vindt men ver
meld in een advertentie elders in dit blad. 

. GESLAAGD. 
Bij het door de Stichting "Vakbekwaam
heid Bouwbedrijf" te 's Hertogenbosch 
afgenomen examen werd het Diploma 
Vakbekwaamheid Timmeren toegekend 
aan Th. A. M. Schut te Gemonde. 
Bij de door de Stichting Vakopleiding 
Bouwbedrijf te Tilburg gehouden exa
mens behaalde onze plaatsgenoot G. J. 
C. van Roy (Breukelsestraat 68) het leer
lingstelsel-diploma "Timmeren". 

,,HET GEVECHT MET DE ZOON". 
De K.A.J., afdeling Boxtel, maakt er 

degenen, die in het bezit zijn van een 
kaart voor de op Dinsdag 29 April a.s. 
door "Puck" te geven toneeluitvoering 
van "Het Gevecht met de Zoon", op 
attent dat a.s. Zaterdag 26 April van 
6 tot 7 uur en op Dinsdag 29 April van 
12 tot 1 uur en van half 8 tot 8 uur in 
,,De Ark" gelegenheid zal worden gege
ven tot plaatsbespreken. Men vergete 
hierbij vooral niet de genoemde kaart 
mede te brengen, want slechts tegen in
ruiling daarvan kan een toegangsbewijs 
worden verkregen. 
NED. KATH. METAALBEWERKERS
BOND "ST. ELOY", Afd. Boxtel. 

Viering gouden bondsjubileum. 
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 
van de Neder!. Kath. Metaalbewerkers
bond "St. Eloy", hield de afd. Boxtel op 
Zaterdag 19 April een herdenkingsbijeen
komst in het St. Paulus Jeugdhuis, waar
bij behalve de leden van de afdeling ook 
de echtgenoten en verloofden van de 
leden aanwezig waren. 
Op deze bijeenkomst sprak districtsbe
stuurder Verhoeven uit 's Hertogenbosch 
een herdenkingsrede uit over het wel en 
wee van de afgelopen 50 jaren in de 
metaalbewerkersorganisatie. 
Spreker wees o.a. op de in het verleden 
gevoerde en de in het heden te voeren 
strijd voor de verwezenlijking van het 
ideaal: een christelijke maatschappij. 
Na de herdenkingsbijeenkomst reikte de 
districtsbestuurder namens het hoofdbe
stuur het jubileumgeschenk aan de voor
zitter uit. Deze dankte hierop de heer 
Verhoeven voor de uitgesproken rede en 
het aangeboden geschenk. Namens de 
afdeling Boxtel bood de voorzitter uit 
dankbaarheid een inschrijfformulier aan, 
waarop vermeld stond het 130ste lid, dat 
tot de afd. Boxtel toe trad. Dit 130ste 
lid was tevens het 25ste lid, dat zich 
sinds de jaarvergadering in Februari j.1. 
achter het vaandel van St. Eloy 
schaarde. 
Hierna werd het jubileumgeschenk, een 
fraai uitgevoerde asbak met embleem, 
aan alle leden uitgereikt. 
Na de pauze brachten de Kajotters het 
toneelstukje "Van de duivel bezeten" 
voor het voetlicht, met welk komisch 
gegeven zij de lachspieren danig wisten 
op te wekken. Het was een welgeslaagde 
feestvergadering! 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: 
Maandag 28 April van 10-12 uur v.m. 
Donderdag 1 Mei van 10-12 uur v.m. 

R.K. BOERINNENBOND. 
Het Kringbestuur Tilburg organiseert 
op Donderdag 15 Mei een kring bede
vaart naar 0. L. Vrouw van Ommel, met 
als algemene intentie: ,,Het behoud van 
ons geloof in Brabant en geestelijke 
roepingen in onze boerenstand". De on
kosten voor de leden van de afdeling 
Boxtel komen op f 3,50. Het voorlopige 
programma luidt: 
pl.m. 10 uur aankomst en opstellen pro
cessie; half 11 H. Mis met assistentie 
waarna bloemenhulde; half 2 rozenkrans 
in de kerk; 3 uur kruisweg in 't park, 
waarna Lof met predicatie door Pater 
Henricus uit Helmond; pl.m. 5 uur ver 
trek. Men wordt verzocht zich vóór 
1 Mei bij de Secretaresse op te geven. 

* Het is telkens weer bar moeilijk om 
op de vroege Maandagmorgen op gang 
te komen voor die verschrikkelijke lange 
zesdaagse; we weten dat allemaal precies 
even goed! Daarbij baat geen hulp, dat 
hebben we j.l. Maandag in de prille 
ochtend nog gezien toen bij St. Charles 
op de Bosscheweg een uit de richting 
van de Hertogstad komende luxe wa
gen (gelukkig met een Zondags vaartje) 
op een stilstaande wagen vloog. De 
Maandagmorgen misére was plotseling 
nog triester, somberder, troostelozer. 
Daar helpt geen terloopse opmerking 
meer aan. Enfin, de goede dagen zijn 
weer in zicht .... .. * Een van die goede 
dagen is Koninginnedag op Woensdag 
30 April, de dag waarop de Boxtelse kei
stampers hun grote boodschap meekrij
gen van hun reusachtige voorganger Jas 
de Keistamper. Er schijnt deze Boxte
laar-van-formaat nog al wat op het hart 
te liggen dit keer, dus keistampers: zorgt 
dat ge Woensdagavond op de Markt 
bent, ,,Hij" is er ook! * Boxtel is een 
muziekminnend volk, dat hebben we al 
'ns ooit betoogd en om dat nóg eens te 
betogen maken we ons bij deze gaarne 
schuldig aan de journalistieke zonde van 
herhaling. Toen een van onze harmo
nieën vorige week Zaterdag op de Fel
lenoord n.l. een schetterende feestmars 
uit de toeters blies - ter ere van een 
gouden paar - gingen de honderden 
belangstellenden zó in de muziek op, 
dat zij geen oren hadden naar het sig
naal van de brandweer. Wat deze ook 
probeerde: men bleef staan waar men 
stond en het bleef branden waar het 
brandde. Toen de brandweer tenslotte 
toch bij het "fikje" belandde, bleek het 
een stevig vuurtje in een spoorsloot nabij 

de Oirschotseweg te zijn. De vlammen 
doofden, maar de muziek bleef ...... Nu
ja een volgende keer doen we het mis
schien andersom: de muziek verstomde, 
maar de vlammen bleven ...... * Terloops 
nog wat oud nieuws, dat echter zo oud
bakken nog niet is of het hoort onder 
deze wekelijkse sterrenregen thuis. Wel
nu de Rechterstraat - de veelbesproken 
Re�hterstraat - krijgt momenteel een 
opknappertje, waarv.an U straks versteld 
zult staan en waarvoor iedere Boxtelaar 
gerust even wat rechtop kan gaan lopen_ 
Het is wat men noemt: naar de eisen 
des tijds! * Het was een onvoordelige 
klant, die Rijwielhandelaar P. van Hou
turn in Lennisheuvel Maandagmorgen 
laat aan huis kreeg. De onverlaat pikte 
een (buiten staand) kindersportrijwiel 
mee maar ofschoon dit al een aanzien
lijke' schade inhoudt, mag men zich toch 
nog gelukkig prijzen, dat de zwijntjes
jager niet het grote jachtveld gekozen 
heeft. Het zij voor anderen een waar
schuwing om nimmer fietsen onbeheerd 
te laten staan! * ,,Boxtel knooppunt 
van spoorwegen ...  herinnert ge het U 
nog van de Aardrijkskundeles?" Zo, bes
te lezers, luidt de aanhef van de keurige 
Gids voor Boxtel, die de plaatselijke af
deling van de V.V.V. dezer dagen van 
de persen zal doen lopen. Zowaar een 
uitnemend initiatief en een puik stukje 
werk dat niet na zal laten Boxtel als va
canti�centrum meer bekendheid en meer 
geliefdheid te geven. * De wijsheid van 
de week: ,,De zwaarste en best verdra
gen beproevingen zijn die, welke nooit 
worden opgetekend in enig aards ge
schiedboek en die elke dag worden ge
leden." (Dickens). 

Werelddag H._ Kindsheid 
Het is de wens van de Paus, dat er een 
Werelddag voor de H. Kindsheid wordt 
gehouden. Gehoor gevend aan deze 
wens hebben de Nederlandse bisschop
pen bepaald, dat in Nederland de We
relddag der H. Kindsheid op 17 Mei zal 
worden gevierd. 
Op deze dag zullen de kinderen de spe
ciale spaar-enveloppe voor de missie, die 
zii aan het begin der Vasten hebben ge
kregen, aanbieden voor het werk der H. 
Kindsheid. Dank zij het werk der H. 
Kindsheid kunnen nu ieder jaar reeds 
meer dan 600.000 kinderen worden ge
doopt en meer dan een millioen kinderen 
worden gekleed, gevoed en grootgebracht 
in de kindertehuizen, weeshuizen en 
scholen van de Katholieke missies. 

27 APRIL Deze actie is in Nederland reeds met 
succes gevoerd en op de dag van de In
ternationale K.A.J. hoopt de Kajotters
beweging in Nederland een ruim bedrag 
af te dragen voor het hierboven omschre
ven doel, waarvoor behalve de finan
ciële steun van de leden echter zeer 
zeker ook de geestelijke steun nodig is 
van alle niet georganiseerde jonge arbei
ders of arbeidsters. MQgen deze laatsten 
juist op de dag van 4e Internationale 
K.A.J. hun daadwerkélijke belangstelling 
voor dit schone apostolaatswerk eens 
tonen door zich zelf bij de Kajotters
rijen aan te sluiten. Dat zou een reus
achtige winst betekenen voor hen zelf 
en voor de K.A.J. 1 

Dag van de Internationale K.A.J. 
IN HET TEKEN VAN 

INTERNATIONALE 

VERBONDENHEID 

Ieder jaar verlaten over, de gehele we
reld 200.000.000 jongens en meisjes hun 
ouderlijk huis om voor de eerste maal in 
hun leven te gaan werken. Denkt U zich 
dat eens goed in: twee honderd millioen
jonge mensen (kinderen nog) die plotse
ling het volle leven ingaan I En hoe 1? 1 
Velen van hen kunnen lezen noch schrij
ven, moeten leven en werken onder de 
slechtste omstandigheden, hebben altijd 
geleerd zich aan God noch gebod te 
storen, hokken op weerzinwekkende 
wijze samen in vuile en slechte woon
krotten, worden zonder beroepsvoorlich
ting misbruikt door de industrie .... 

Aanvankelijk zullen deze jonge mensen 
berusten, maar langzaam maar zeker zal 
in hen het verzet gaan groeien en dan ... 
ja dán worden zij in vele gevallen een 
dankbaar object voor het communisme, 
dat zijn werk doorgaans - vooral bij 
jonge mensen - grondig pleegt te doen. 
Dit constateert Monseigneur Cardijn, de 
oprichter van de Internationale Kajot
tersbeweging, de man die op een goede 
dag op zijn eentje is gaan vechten voor 
het wereldvraagstuk van de jonge arbei
ders, doch die spoedig honderdduizenden 
naast zich had staan, die met hem mee
vochten en -vechten. 
Meevechten in de strijd, waarbij hij zegt, 
dat het noodzakelijk is, dat de buiten
wereld het arbeidersprobleem leert ken
nen en begrijpen, dat de arbeidersjeugd 
gaat weten dat ook zij mensen zijn met 
een eeuwige bestemming met recht op 
menswaardige behandeling, recht op 
menswaardige behandeling, recht op 
menswaardige arbeid. ,,Voor hen", zegt 
Monseigneur Cardijn, ,,wil de K.A.J. zijn 
een school, een school voor het leven". 

Maar om deze school overal ter wereld 
te vestigen is veel nodig. Reeds in 52 
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landen is de K.A.J nu gevestigd en in 
10 andere landen is de oprichting in 
voorbereiding. Omdat millioenen jon,ze 
arbeiders en arbeidsters wachten op hulp 
wo::dt op Zondag 27 April de dag van 
de Internationale K.A.J gehouden, wel
ke dag, in alle lande11 waar de K.A.J. 
en V.K.A.]. gevestigd is, in het teken 
zal staan van de internationale verbon
denheid, waarbij van allen een speciaal 
offer gevraagd wordt. 
De internationale K.A.J. vraagt van haar 
leden n.l. een bedrag, dat gelijk is aan 
één uur van het loon. Door deze bijdrage 
van Kajotters en Kajotsters in de gehele 
wereld, is het mogelijk: 

VIERING VAN DE DAG 
NATIONAAL EN PLAATSELIJK. 

Bij gelegenheid van de dag der Interna
tionale K.A.J zullen in nationaal en 
plaatselijk verband natuurlijk verschil
lende herdenkingen e.d. worden gehou
den. Zo zal de K.R.O. Dinsdagavond een 
speciale Kajottersuitzending, d.w.z. een 
internationaal programma, samengesteld 
door Tom Bouws, lanceren. Van 19.15 
tot 19.40 uur. 

10 

Om de internationale K.A.J. te ver
sterken in een wereld die bedreigd 
wordt door grote gevaren, die de ar
beidersjeugd opnieuw slachtoffer 
dreigen te maken van een heidense 
slavernij. 
Om de landen te helpen, waar de 
K.A.J. en V.K.A.]. kampen met grote 
moeilijkheden, omdat daar de arbei
dersjeugd te arm is om hun beweging 
zelf te financieren. 
Om leiders en leidsters uit te zenden 
naar de landen waar de K.A.J. en 
V.K.A.]. pas is opgericht of nog moet
beginnen. 
Om de internationale vertegenwoordi
gingen bij de U.N.O. - UNESCO 
- de Internationale Arbeidsconfe
rentie en vele andere belangen van 
de arbeidersjeugd te waarborgen. 
Om vooral de millioenen jonge arbei
ders en -arbeidsters te redden, die 
honger en gebrek lijden, misbruikt 
worden in een onmenswaardig ar
beidsleven, die niet lezen of schrij
ven kunnen, om allen te helpen, om
dat zij onze broeders en zusters zijn. 
Om de arbeidersjeugd te redden voor 
Christus, als kinderen van éénzelfde 
Vader, met een Eeuwig einddoel, dat 
geen macht der wereld hen kan ont
nemen. 

Il 
Doorlopend 

Diezelfde avond zal in Boxtel, onder aus
piciën van de plaatselijke K.A.J,-afdeling, 
het beroepstoneelgezelschap "Puck" het 
bekende en eertijds speciaal voor de 
K.A.J. geschreven toneelspel "Gevecht 
met de Zoon" opvoeren in De Ark 
A.s. Zondag wordt in St. Oedenrode ter 
viering van de dag der Internationale 
K.A.J. een Districtsdag gehouden, waar
bij 's morgens een Plechtige Hoogmis zal 
worden opgedragen, waarna een grote 
meeting het eerste deel van de dag zal 
besluiten, terwijl na de middag wedstrij
den zullen worden gehouden in toneel, 
zang, muziek en sport. 

Ook de afdeling Boxtel zal aan deze 
Districtsdag deelnemen. Op dezelfde dag 
zal in Boxtel in de Wijkkapel De Burcht 
om kwart over 7 's morgens een H. Mis 
worden opgedragen tot intentie van de 
K.A.J. en V.K.A.]. 

Kruiswoord raad set 
HORIZONTAA.L: 1. Hoge stoep; plaats in Drenthe. 2 .. Zilverpopulier; 
voorkomend. 3. Grondsoort; hemellichaam; metaal; 4. Opstel in een 
krant; derhalve. 5. Cijfer uit een reeks; Europeaan; muzieknoot.6. Op
schik; smalle strook; broeibak. 7. Voorzetsel; vrucht; vochtig. 8. Troef
kaart; plaats in N. Brabant; bot. 9. Uitgestrekt; middel van het lichaam. 
to. Loot; ginds; vracht. 11. Loterijbriefje; naam voor rustoorden; ad
vies. 12. Eerste toon der natuurlijke toonschaal; zwemvogel; planeet. 
13. Boterton; uitgestrekt; deel van een huis. 

... 

VERTICAAL: 1. Weegschaal; ramp. 2. Eerste kellner; ooievaar; reke
ning. 3. Smalle opening; gemalen graan; Marterachtig roofdier. 4. 
Kledingstuk; titel; kleur; lidwoord. 5. Boom; Bedehuis; dierenverblijf
plaats; namelijk. 6. Bosgod; droogoven; Opera van Verdi. 7. Werk
plaats; plaaggeest; echtgenoot. 8. Smalle lijn; rustig; spinneweefsel. 
9. Deel van een tennispartij; regelingsreglement (afk.); veldvrucht; 
karakter. 10. Uniek; venster; den lezer heil; Gravin van Holland. 11. 
Deel v. d. Bijbel; ijverig; hoofddeksel;· deel van een schip. 

Oplo••ing vorige puzzle. 
HORIZONTAAL: t. mier. 4. riet. 7. ka. 8. motor. 10 ik. 12. ark 
14. bot. 15. zee. 16. neef. 18. pont. 19. gat. 21. t.a.t. 22. na. 24. tabak,
26. in. 27. Ia. 28. Lek. 29. de. 30. op. 31. Polen. 33. P.G. 35. kin.
36. les. 38. dril. 41. slap. 43. Eem. 44. Rus. 46. ade. 47. re. 48. negen.
50. er. 51. tank. 52. toer.
VERTICAAL: 1. mare. 2. Em. 3. rob. 4. rot. 5. Ir. 6. tien. 7. kanon. 
9. ton. 11. keten 13. keg. 15. zot. 17. fat. 18. pak. 20. talon. 21. takel.
23. alp. 25. bel. 26. iep. 30. onder. 31. pil. 32. nes. 34. g�per. 35. kim.
37. sla 39. reet. 40. rug. 42. ader. 44. rek. 45 set. 48. n.n. 49. N.O. 

• 

~ 
1 

. 



WITTEVEEN'S MODESHOW. 
PARADE ZOMERMODELLEN 1952. 

Dát is nu Madame Mode: Nauwelijks 
heeft het voorjaar zijn intocht gemaakt 
met een paar 1-ieerlijke zomerse dagen 
of die machtige "zij" plaatst zich al in 
het centrum aller Eva's belangstelling 
met de prachtigste zomercreaties in wel 
duizend kleurenthema's, die het midden 
houden tussen helle zomer- of tere pas
teltinten. Op slag is de vrouw weg van 
deze weelde; zij droomt nog slechts van 
een garderobe vol bekoorlijke zomer
toiletjes als luchtige japonnetjes met 
bloemenpatronen, moesjes, strepen of 
ruiten, als frisse, vrolijk bedrukte st1·and
pakjes, als schattige deux-pièces in een 
fleurig dessin, als lichtgetinte modellen 
van het klassieke mantelpak, of als de 
oh zo gemakkelijke toppers, en niet te 
vergeten als de zomers getroffen swag
gers, mantels of regenjassen. 
De fa. F. J. Witteveen uit Boxtel kent 
die onweerstaanbare verlangens als geen 
ander, getuige de modeshow die Woens
dagavond gehouden werd in de foyer 
van De Ark, welke voor deze gelegen
heid van Bloemenmagazijn "De Anjer" 

• een zomerse "opsmuk" had gekregen.
Het was er werkelijk gezellig toeven voor
de vele belangstellenden, die enkele uren
lang geboeid hebben toegezien naar die
met charme gebrachte parade van zomer
modellen. Het was teveel om op te
noemen, het ene bleek al mooier dan het
andere en het zal voor de aanwezige
dames moeilijk zijn geweest het model
harer keuze te bepalen. Was het nu dat
eenvoudige jurkje met de hooggesloten
"kraag en de ingezette mouw, of dat
schattige modelletje met die leuke op
schik en die rijke shawlkraag? Moest
men nu die mantel met die gedistingeer
de )ijnen of die elegant te dragen swag
ger nemen? Was nu die exclusieve ge
nopte topper echt te prefereren boven
dat model met die moderne coupe? Won
het dat chique mantelpak met dat stem
mige changeant effect nu werke)ijk van
dat geheel Amerikaans gestyleerde cos-

tuum? En wat charmeerde nu het meest, 
dat aantrekkelijk gegarneerde deux-pièce 
of dat hoogzomerse trois-pièce? Dit zijn 
nog slechts enkele voorbeelden van het
geen Woensdagavond - in een rijke 
variatie en alles met een eigen allure -
getoond werd, dit zijn ook nog slechts 
enkele (onbeantwoorde) vragen die bij 
de bezoekers van deze geslaagde mode
show ongetwijfeld zijn opgekomen. Eén 
vraag is zeker beantwoord en nog wel in 
bevestigende zin. Dat is deze: Heeft de 
fa. Witteveen de vrouw voor de a.s. 
zomer iets te bieden? Ons dunkt: <lat 
zegt genoeg! 

We mogen deze beschouwing echter niet 
besluiten alvorens de lezers met nadruk 
verzekerd te hebben, dat op deze mode
show de (bijpassende) werkelijk unieke 
hoedjes, de zeer zeker schattige tasjes en 
de hoogst decoratieve byouterieën niet 
ontbraken. Zij waren resp. van de fa. 
Joh. 111ijs-v. d. Brandt, van de fa. C. 
Steinmann en van de fa. A. van Vlerken. 

. 1Z1h Jaar Boxtel's Toneel. 
Dezer dagen waren de spelers van de 
toneelgroep Boxtels Toneel weer eens 
allemaal bijeen, thans niet in de "werk
sfeer" van schmii1k, pruiken en coulissen, 
maar nu in de "feestsfeer" van ...... het 
12½-jarig bestaan. Boxtels Toneel be-
staat 12½ jaar ...... Rekent U maar na: 
op 18 October 1939 werd de toneelgroep 
op initiatief van Kapelaan J. v. cl. Rijdt 
opgericht. En de vereniging werd ten 
doop gehouden bij gelegenheid van de 
uitvoering van " De familie Lobergh", ge
regisseerd door Kees Spierings. Daarna 
heeft regisseur Joh. van Erp de hand in 
het spel gehad. Herinnert U het zich 
nog: Amor in de Pastorie - Kinderen 
van ons Volk, om alleen de voornaamste 
uitvoeringen nog maar te noemen. Ver
volgens kwam de bezetting en daarmee 
ook de Kultuurkamer, Toen heeft men 

(op één enkele ontduiking na) slechts 
"stommetje" gespeeld. Echter maar tot 
1945, toen men opnieuw startte onder de 
bezielende leiding van de heer P. Prince, 
onder wiens regie o.a. stukken gebracht 
werden als: Leontientje, De rechte lijn, 
Water in de Woestijn en Harten op hol. 
Sinds 1950 berust de spelleiding bij de 
heer Willem Hart, wiens regie-talenten 
men terug heeft kunnen vinden in de 
opvoeringen De Vreemde Bezoeker, In 't 
Witte Paard, Schorpioenen en Millioc
nen, !è.a. 
Dit alle" overziende dan mag van Box
tels Toneel met reden gezegd worden, 
dat door deze een culturele prestatie is 
verricht, die de oprechte bewondering en 
waardering verdient van de gehele Box
telse gemeenschap, voor wie men mag 
hopen, dat Boxtels Toneel het niet zal 
laten bij dit koperen jubileum en zich 
levenskrachtig genoeg zal tonen om aan 
deze reeks van jaren een nieuwe jubi
leumreeks toe te voegen. Zo zij het! 

-0-

Bij dit 12½-jarig bestaan werd tevens 
het lidmaatschapsjubileum gevierd van 
de volgende drie leden, die vanaf de op
richting Boxtels Toneel gediend hebben, 
t.w. de heren: J. v. Nistelrooy, P. Raay
makers en J. de Koning, welke laatste
ook reeds 12½ jaar de voorzittershamer
heeft gehanteerd. Proficiat!

SPORT-NIEUWS 
STAND DER DERDE KLASSERS. 

Eindstand Afd. A. 

Schijndel 22 17 4 1 38 66-24 
Taxandria 22 16 3 3 35 80-28 
V.S.V. 22 12 8 2 32 51-25 
w.v.v.z. 22 9 5 8 23 38-34 
Boxtel 22 9 2 11 20 44-43 
Deurne 22 9 2 11 20 49-54 
St. M. Gestel 22 8 3 11 19 30-40 
.Tongelre 22 7 4 11 18 46-48 
Blauw Geel 22 7 4 11 18 44-63 
S.C.B. 22 8 1 13 17 37-52 
Geldrop 22 7 2 13 16 40-57 
Budel Sch. 22 3 2 17 8 26-63 

Stand Afd. B. 
Baardwijk 21 15 
O.D.C. 21 14 
Reusel Sp. 22 12 
Dongen 21 10 
Oss 21 8 

Bladella 22 9 
Conc. S.V.D. 21 7 
W.S.C. 22 5 
Heusden 22 6 
Gudok 22 7 
O.].C. 21 4 
Korvel 21 4 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 

Boxtel 2 kampioen 1 

2 4 
3 4 
7 3 
2 9 
6 7 
2 11 
5 9 
8 9 
6 10 
3 12 
6 11 
4 13 

32 42-25 
31 70-23 
31 71-35 
22 52-42 
22 38-46 
20 51-45 
19 38-45 
18 39-46 
18 27-43 
17 30-45 
14 33-49 
12 31-52 

Eindelijk is het dan zover: Boxtel 2 is 
afdelingskampioen geworden in de Ie 
klasse van de Noord Brabantse Voetbal
bond. 
Zondag j.l. werd in de wedstrijd Con
cordia S.V.D. 3-Boxtel 2 een klinkende 
5-1 zege behaald en dat bracht de
reserves definitief op het fluweel. Geen
van de rivalen kan nu nog het aantal
winstpunten behalen, dat het tweede elf
tal van de R.K.S.V. ,,Boxtel" in deze
competitie wist te vergaren.
Op onbetwistbaar superieuze wijze heeft
Boxtel 2 beslag gelegd op het kampioen
schap, waarvoor men echter lang heeft
moeten strijden, vooral omdat de compe
titie zo'n onregelmatig verloop kreeg en
de meeste tegenstanders (nu nog) een
grote wedstrijdachterstand te verwerken
hadden. Boxtel 2 moest volledig op eigen
kracht op het kampioenschap afkoersen,
maar geen nood, want de reserves wisten
op 'n uitmuntende manier te bewijzen
het verlies van anderen niet van node te
hebben bij het veroveren van de ere
palm. De ene ploeg na de andere werd
op <le knieën gedwongen, welk succes
we zeer zeker op de eerste plaats dienen
toe te schrijven aan de sublieme team
geest die er steeds onder de reserves
heeft geheerst. Het is deze geest ge
weest, die in het tweede elftal van Box
tel de volharding heeft verwekt, die no
dig was om alle belagers van zich af te
schudden en als sterkste te eindigen.
Misschien zal het straks ook deze geest

blijken te zijn, die Boxtel 2 de kracht 
geeft om de promotiewedstrijden zo 
sterk te spelen, dat men een plaatsje in 
de reserve derde klasse K.N.V.B. ver-
overt ...... Laten we hopen, dat ook dit 
bereikt wordt en dat de roodwitte kleu
ren straks nog hoger in top kunnen 
gaan! 

-o-

Over de prestaties van de overige elf
tallen tenslotte het volgende: 
Het eerste elftal van "Boxtel" slaagde er 
ook in het nederlaagtournooi van Rhode 
niet in de oude vorm terug te vinden. In 
een zeer matige wedstrijd - rijk aan 
voetbal-armoede - dolf men met 3-2 
het onderspit. 
Het derde elftal behield zijn theoretische 
kampioenskansen door koploper Avanti 
met de kous op de kop huiswaarts te 
sturen. Met 4-3 bleven de jongens van 
het derde baas in eigen huis. 
Het vierde elftal rekende met 3-0 af 
met het bezoekende Avanti 4, hetgeen 
ook een uitstekende prestatie genoemd 
mag worden. 

Programma voor a.s. Zondag: 

Vl. Boys 2-Boxtel 2 2.30 uur 
Boxtel 4-Rhode 3 12 uur 

Zaterdagmiddag 5 uur: 
Oisterwijk 1-Boxtel 1 ( vriendsch.) 

R.K.S.V. ,,O.D.C." 
Programma voor a.s. Zondag: 
Dongen 1-O.D.C. 1 2.30 uur 
O.D.C. 4-R.K.S.V.A. 3 2 uur 
O.D.C. 2-O.D.C. A 12 uur 

O.D.C.-Junioren.
Zaterdag: 

3 uur: O.D.C. 10-B.V.V. 13 
Zondag: 

12 uur: Tico 5-O.D.C. 6 
12 uur Wilhelmina 9-O.D.C. 7 

Aan het jeugdtournooi op Hemelvaarts
dag, 22 Mei, nemen de A-elftallen deel 
van de volgende verenigingen: Brabantia, 
B.V.V., Longa, De Valk, Wilhelmina,
R.K.C., O.S.S. en O.D.C.

D
iep getroffen door het hartelijk bewijs van mede
leven, hetwelk wij ook van U mochten ontvangen 

bij het overlijden van onze lieve Man en Vader, be
tuigen wij U onze oprechte dank. 

Stoom wasserij 

Voor actieve mensen 
TOELATINGSEXAMEN R.K. H.B.S. BOXTEL

Th. Verheijden-Heiligers 
Jet 
Jan 
Margriet 

Gaarne bevelen wij de dierbare overledene in Uw 
gebeden aan. 
Boxtel, April 1952. 

Hartelijk Dank 
namens onze Ouders voor de talrijke cadeaux in 
allerlei vorm, aan familie, buurtgenoten, vrienden 
-en kennissen, verder H.H. Geestelijken, familie v. 
d. Eerden, de firma v. d. Hagen, beide muziek
corpsen en allen die het Gouden Feest voor hen
tot een onvergetelijke dag gemaakt hebben.

Op 20 April overleed zacht 
en kalm, onze lieve zorg-
zame Man, Vader, Behuwd-
en Grootvader 
WOUTER DE JONGH 

in de ouderdom van 61 jaar 

P. de Jongh-Van der Wal
W. E. G. H. Duiverman-

De Jongh 
B. Duiverman
Bennie.

Lekkerkerk, 20 April 1952. 
Schoolweg 2. 

De Teraardebestelling heeft 
plaats gehad op Woensdag 
23 April i.l. 

Nog gelegenheid tot het in-
-scharen van enige weibeesten.
Bevragen Molenstraat 19.
-

Twee R.K. Heren zoeken voor
geruime tijd een gemeubileer-
de ruime zitkamer en slaapka-
mer en volledig pension. Liefst
omgeving station. Brieven met
l)rijsopgaaf te richten onder
66, bureau van dit blad.

Te koop: 16 m2 hardboardpla-
ten. Mijlstraat 32. 

Te koop: een partij beste eet-
aardappelen en 'n best zwart
vaarskalf, vier weken oud.
J. v. Grinsven, Munsel 11.

Te koop: 2 drachtige zeugen, 
N.L., 14 weken drachtig. C.
Schoenmakers, Roond 2.

Pick-up met platen te koop of 
te ruil. Baroniestraat 17. 

Meisje gevraagd voor dag en 
nacht, in jong gezin met 4 kin-
<leren te Maastricht. Inlichtin-
:gen Mgr. Wilmerstraat 14, 
Boxtel. 

Te koop: een in goede staat 
verkerend sloopwagentje met 
gloednieuwe banden, vier 
handwagens, twee splinter-
nieuwe bakken van handwa-
gens, een damesfiets in 
goede staat. Maastrichtse-
straat 68. - -

·- -
'Jonge· hanen te koop bij A.

_Verhoeven, Mijlstraat 30. 

Te koop:· een toom beste big-
gen bij J. J. v. d. Sande, Kalks-
heuvel 56. 

KINDEREN VOETS 
en Kleinkinderen. 

Te koop: Herenfiets, in goede 
staat. Baroniestraat 23, Boxtel. 

Soephanen f 1,- per pond. 
Koks, Molenstraat 37, Boxtel. 

Te koop : een toom zware 
N.L. biggen. Joh. van Rosma
len, Kasteren, Liempde.

TE KOOP 

twee burgerwoonhuizen 
in de Baroniestraat 

te Boxtel. 
Te bevragen Molenstraat 41. 

NOTARIS P. MERTENS 
te BOXTEL 

zal voor de heer W. A. v. 
Oosterhout te Liempde, in het 
café van de heer C. v. d. Vel
den aldaar, voor Toewijzing 
op MAANDAG 28 April 1952, 
nam. 5 uur, wegens vertrek, 

PUBLIEK VERKOPEN: 
Het huis met smederij, erf en 
tuin te Liempde A 9, kadaster 
sectie E nr. 2185 gedeeltelijk, 
groot circa 8.25 aren. 
Ingezet op f 2500, - . 
Aanvaardin11 bij de betalin,g 

der koopsom, welke betaling 

moet geschieden uiterlijk 28 
Juni 1952. Lasten voor koper 
vanaf 1 Januari 1952. 

NOTARIS P. MERTENS 
te BOXTEL 

zal aldaar op DINSDAG 29 
April 1952 voorm. 10 uur, voor 
en ten huize van de heer J. 
Kroot, Nergena 5, wegens be
eindiging van bedrijf, om 
contant geld, 

PUBLIEK VERKOPEN: 
Nieuwe wagen op luchtbanden 
met reservewiel, ingericht voor 
veewagen (Merk de Meeuw), 
hoge en lage kar, cultivator, 
zaaimachine, dorsmachine, 
sorteermolen, hakselmachine, 
cirkelzaag, 1- en 2-scharige 
ploegen (1 paards) merk Veld
koning, egge, gierpomp, boom
ket�en, paardentuig, melk
bussen, kippenhok, waakhond, 
leggende kippen, kabinet, da
mes- en herenrijwiel, tafel, 
stoelen, keu,lse potten, canada
spaanders enz. 
BezichtiJl;i11R 1 uur voor het be
gin der verkoping. 

,,De Smalle Stroom" 

vraagt nette Meisjes is er, indien zij willen aanpakken en talenten voor de handel 

Aanmr-ldenZandvliet 1, Boxtel bezitten, 

NOTARIS P. MERTENS 
te BOXTEL 

zal aldaar voor de Fam. v. d. 
Ven-v. d. Ven, voor INZET 
op DINSDAG 6 MEI 1952 in 
café De Ketting van de heer 
C. v. d. Aker, en voor TOE
wijzing op DINSDAG 13 MEI
1952 in café De Ketting van
de heer P. v. d. Meijden, tel
kens nam. 5 uur,

PUBLIEK VERKOPEN: 
Onder Boxtel 

Koop 1. Het pe�ceel grond 
langs de Rijksweg en Munsel, 
groot circa 28 aren, kadaster 
ged. van sectie B nr. 1738. 
Koop 2. De twee woningen 
met tuin Munsel 2 en 3 groot 
circa 8 aren, kad. middendeel 
van sectie B nr. 1738, verhuurd 
resp. voor f 22,42 per maand 
en f 4,88 per week. 
Koop 3. De twee woningen 
met tuin, Munsel 4 en 5 groot 
circa 24,75 aren, kad. Ooste
lijk deel van sectie B nr. 1738, 
elk verhuurd voor f 4,88 per 
week. 
Koop 4. Massa van de kopen 
1 en 2. 
Koop 5. Massa van de kopen 
1, 2 en 3. 
Huren voor koper vanaf te 
dag de.:- week volgend op be
taaldag der kooppenningen. Be
taling koopsommen uiterlijk 
13 Augustus 1952. Lasten voor 
kopers vanaf 1 Januari 1952. 
Bezichtiging Donderdag van 
2- 4 uur nam.
Aanvaarding koop 1, oogst
stoppelbloot 1952.

NOTARIS P. MERTENS 
te BOXTEL 

zal aldaar, voor Inzet op 
WOENSDAG 7 MEI 1952 in 
het café v. d. Wassenberg, Fel
lenoord, en voor TOEWIJ
ZING op WOENSDAG 14 
MEI in het café v. d. Meijden, 
Fellenoord, telkens nam. 5 uur, 

PUBLIEK VERKOPEN: 
I. Voor de erven van Mej.
Th. v. Dongen:
Koop 1. Het huis met tuin te
Boxtel, Fellenoord 25, kadas
ter sectie K nr. 1314, groot
2.35 aren.
II. Voor Ant Snellaars en
Familie: 
Koop 2. Het huis met tuin en 
bergplaats, te Boxtel, Nieuw
straat 140 kadaster sectie D 
nrs. 2195 en 2199 groot 10,89 
aren en de helft in nr. 2197 
geheel groot 1.25 aren, ver
huurd aan A. Snellaars voor 
f 3,50 per week. 
Aanvaarding van koop 1 bij 
betaling der koopsom. Huur 
van koop 2 voor koper vanaf 
te dag der week volgend op 
betaling koopsom. Betaliruz 
kooppenningen uiterlijk 14 
Augustus 1952. Lasten voor 
kopers vanaf 1 Januari 1952. 
Voor bezichtiging van koop 1, 
kan men zich vervoegen bij 
Fam. v. Do11Ren, Rechter
straat 58. 

Geld te verdienen 
Een bekende fabriek in Pluimvee, en Veegeneesmiddelen en 
in Bestrijdingsmiddelen kan verschillende van die krachten 
gebruiken voor de verkoop. Voorlopig uitsluitend op provisie. 
De goederen worden voor eigen rekening gekocht en niet in 
depöt gegeven. 
Brieven met vol!. inl. onder no. 55, Bureau van dit Blad. 

R.K. LAGERE TECHN. SCHOOL "PIUS X", BOXTEL
Pr. Bernhardstraat 18. 

AAN MELDEN van Leerlingen 
Voor de cursus 1952-1953 kan geschieden vanaf Donderdag 
1 Mei tot Zaterdag 10 Mei a.s. in het schoolgebouw Prins 
Bernhardstraat 18 te Boxtel, van 9-12 en van 13.30-16.30. 
Donderdag 1 en 8 Mei ook van 19.00-20.00. Op de Zater, 
dagen alleen van 9.00-12.00 uur. 

Eisen van toelating zijn dit jaar: Op 1 Augustus a.s. min, 
stens 6 klassen der lagere school doorlopen, bij een minimum 
leeftijd van 12 jaar en 8 maanden. 

Opleiding voor: Timmeren, Meubelmaken, Metselen, Stuca, 
doren, Smeden, en Machinebankwerken. 
Op aanvraag worden ook aanmeldingsformulieren toe, 
gezonden. 

De Directeur der school, 
J. v. ESCH.

Grote Kinder- en Familievoorstelling 
Zondag 27 April 1952, aanvang 4 uur, komt er weer 
een prachtige Kindervoorstelling in  

ST. PAULUS JEUGDHUIS, T E  BOXTEL. 

Jan Klaassen met geheel nieuwe avonturen 
i n  het mooie poppenkasteeltje van de kekende 

Prof. Barno Jacovi 
de Goochelende sprookjes verteller 

Dat wordt dus weer een middag van lachen, gieren, 
brullen in een beschaafd programma. 
1 e Rang 50 et. 2e Rang 30 et. ook kleuter• 

P•aatsbespreken op de dag der uitvoering 
à 1 0 et p.p. aan de zaal vanaf 1 uur. 

De Boxtelse Winkeliers=Vereniging 
heeft in haar op 21 April gehouden 
vergadering besloten over te gaan tot 
absolute invoering van 

Contante betaling 
en diegenen, welke zich hieraan op 
een of ander wijze moedwillig ont• 
trekken op een zwarte lijst te plaatsen, 
die eventueel in de zaken zal worden 
gepubliceerd. 

Het Bestuur. 

DANSEN • DANSEN 
Zaterdag, Zondag en Woensdag 

DANSEN te Boxtel in

Paashuis, Dancing 
staanplaats Ho.utwerf 

Rijwiel11talling aan de tent. 
Beleefd aanbevelend. 

Aanmelding voor de lste, 2de, 3de en 4de klas op 
Zaterdag 10 Mei van 4-7 uur en op Maandag 
12 Mei van 7-9 uur in het schoolgebouw, Her
man Brandtstraat 3. 

Drs. J. VAN DER LIGT, Directeur. 

Bent U NAAR DE SPEELTUIN geweest? 

en zien Uw Kinderen er uit .als 
een . ... , Was ze dan met een 
stuk GEURIGE VÉGÉ TOILET• 
ZEEP, en geef ze een heerlijk 
en verfrissend glas Végé-limo• 

nade. 

Végé,artikelen (er zijn er 80) 
koopt U steeds voordelig door 
de 100/o korting in waardezegels 
welke U hierbij gratis ontvangt. 

ANTOON JANSSEN, Mijlstraat 41

/''' 

PAKJE 
dat hem stààt ! 

SCHILLERPAKJE 

met das en zijden piquévest 
en kraagje, zuiver wol 
verkrijgbaar in div. tinten 

28.75 vanaf 

MOLENSTRAAT • BOXTEL 



Voor reparaties onder garantie 
aan SIERADEN BRILLEN UURWERKEN j Goed afgewerkt 

Voordelig in prijs 

Snel gereed ZONNEBRILLEN met echte glazen een n,eldaad voor uw oog f 

BRILLEN met Ziekenfondskorting
p

a A. v. Vlerken, Kruis:sir. /0

Sensationeel Internationaal programma. WIide 

dieren, Dodensprong, Buitenlandse Artisten, 

3ût ecAt tomwdisdte 

pa� 

CIRCUS BOLTINI 
BOXTEL HOUTWERF Zaterdag 26 April 8 uur Zondag 27 April 3 en 8 uur's Middags volledig avondprogramma Prijzen f 1,50 tot 4,-Kinderen Zondagmiddag 3 uur halve prijs Vóórverkoorp vanaf 10 uur aan de circuscassa 

Brengen wij U 
voor de a.s Zomer Solide tuinstoel met sterke loper 7,95 Prima tuinstoel beukenhout , gelakt • 9,95 Zware tuinstoel met brede armliggcrs Klap f auteuil1 14,75 

zeer solide, prima afgewerkt 1 7,95 
ROT AN-MEUBELEN een sieraad voor SERRE en TUIN. 

Bijzondere modellen In grote collectie voorradig Prijzen vanaf f 3 7 ,50 Tuin tafelkleedje leuk blok dessin 3,95 Tuin tafelkleedje kleur en lichtecht 5,95 Aardige frisse cretonne voor kussens en kleedjes 3,45 Zware kwaliteit markiezen doek 
140 cm breed p. m. 7,45Alles geëtaleerd. 
'T IS WEER 

IN DEN OOIEVAAR 

êll.P.u.d8oomm.&m 

BOXTE.L 

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

.� PROFITEER! �
1 § 

§ 
Rookvlees 100 gram 41 et.

1Rumbonen 100 gram 29 et. 
1 1Limonadesiroop 
'2 grote fles 89 et. 1 1 Doperwten per literblik 

1vanaf 73 et. 
� 

JA IK WIL 
wel een bruidsfoto maar danvan Atelier "JANSSEN". Daar krijgen wc keurig werk tegen billijke prijs. Keuze uit diverse achtergronden, en op verzoek reportage,foto's van de bruidsstoet 

Foto-Atelier "J A N S S E N" - Boxtel. 

PARADEPAARD 
UIT VAN BOXTEL's 
"MAGNEET"-PARADE 
Elk Magneet-rijwiel is als een 

paradepaard. Uitmuntend verzorgd, fraai opge
tuigd, sierlijk, snel en vederlicht. Ook dit 
zwartgelakte, populaire toer-rijwiel bezit alle 
onvolprezen MAGNEET-eigenschappen. Het is 
dus ook VOLKOMEN ROESTVRIJ, dank zij het 
Amerikaanse anti-corrosion-procédé. 

Koop Uw MAGNEET bij VAN BOXTEL. Dan 
bent U bovendien verzekerd van Van Boxtel's 
unieke service. Reeds voor f 129,75 kunt U zo'n 
prachtige "MAGNEET" bezitten. 
(Desgewenst op gemakkelijke betalingsvoor
waarden zelfs zonder aanbetaling.) 

VAN BOXTEL 
CLARISSEHSTRAAT _l BOXTEL TELEFOON 4 7 9 

::: 

BRILLEN * 

In montuurs en glazen hebben 
wij voor U 'n zeer ruime keuze 

F. P. V. LANGEN Stationstraat 62 
Ziekenfondsleden ontvangen nog steeds korting In optisch zuivere 

ZONNEBRILLEN 
hebben wij een groot sortiment. 

Pracht wit lederen 

Zomerschoenen slechts f 8.25 
• 

Prima Sandalen vanaf f 4.95 
1f 

Witte en zwarte 

Gym.-Schoenen vanaf f 2.95 

J. A. GEMEN SCHOEN- EN SPORTHANDEL Stationstraat 14, Boxtel. Tel. 296 
EET NU BACON! 
Vrijdag en Zaterdag 40 et. per 100 gr. 

Extra aanbieding Varkensvlees Varkensvlees z. b. f 2.00 per 500 gr. Coteletten m. b. f 1.80 - f 1.75 per 500 gr. 
Rundvlees Poulet . . . . . vanaf f 1.25 per 500 gr. Braadvlees . . . vanaf f 1.80 per 500 gr. Onze Gelderse gekookte Worst is niet te evenaren ! (t 1.50 per 500 gr.) 

fa Jan v.d. Lievenoogen 
FELLENOORD 2 Tel. 372 BOXTEL 

Keltutn Pleet en 
Zilfa Pleet 

Juweliers Pleet het volmaakte tafelgerei. 

Alle modellen voorradig. - Gaarne tonen 
wij U onze prachtige collectie. 

Fa A. v. Vlerken, ·Boxtel
Juwelier• Horloger• Opticien - Kruisstraat 10 

Magazijn ,,DE BIJENKORF" 
BOXTEL Fa. A. van Kol SCHIJNDEL 
Stationstraat 55 
Markt 14 

Hoofdstraat 141 

SCHOONMAAK??? 
Dan een nieuw Wasstel 1 ! 1 

GROTER SORTERING ZAG U NIMMER. 
KEUZE UIT MEER DAN 12 VERSCHILLENDE SOORTEN. 
WASSTELLEN Crème 11,95, 11,25, 

Gebloemd, 25,45, 24,50, 
Goudlijn, pracht kwaliteit 

NESTEN SCHALEN, 6-delig, crème 

8,95, 
15,50, 

6-delig, gebloemd 5,50, . 4,95, 
KOP EN SCHOTELS, 90 verschillende soorten, vanaf 
LOSSE KOFFIE KOPPEN, 5 verschillende soorten 

Crème Broodschalen Vleesschaaltjes, Botervloten, 
Thee- en Koffiepotten - Melkkannen - Suikerpotten 
Dekschalen - Sauskommen - Puddingvormen - Diepe-, 
Platte- en Ontbijtbordjes, enz. enz. enz. 

7,45 
10,95 
29,55 
; 3,50 
4,50 

·o,49
0,29

BIERGLAZEN ZEER STERK 14 CENT� 

KOFFIE-, THEE- EN ONTBIJTSERVIEZEN 
in porselein, plateel en aardewerk. 
Meer dan 50 verschillende soorten. 

KASTPAPIER, Rood, groen en blauw ruitje, per rol 22 et. 
EMAILLE: TOILETEMMERS, porselein model 7,50 

OPWASBAKJES, zonder naad 2,75 
NACHTPO'S, grote maten . 1,95, 1,60 
SOEP-, SCHUIM- EN SAUSLEPELS 
EMMERS, reseda en wit 2,70 

OPVOUWBARE BROODTROMMELTJES 1,95 

Het is altijd weer, DE BIJENKORF heeft meer! 

Opa legt een kaartje 
erbij 

Zoon student, studeert 
erbij 

Vader rookt een sigaartje 
erbij 

Ma schenkt in en zwéért 
erbij ... 

Voor halve prijs naar circus Boltini ! 
Lezers van Brabants Centrum genieten op vertoon van 
onderstaande bonnen een belangrijke reductie op de 
entreeprijzen van Circus Boltini, dat Zaterdag 26 en 
Zondag 27 April in Boxtel voorstellingen komt geven. Uitknippen 

Uitnodiging circus Boltinl Voor één persoon TEGEN HALVE PRIJS OP EERSTE RANG OF LOGE-PLAATSEN. Geldig voor de voorstellingen van a.s. Zaterdag 26 en a.s. Zondag 27 April. Ongevraagd te tonen aan de cassa, circusingangen en aan de plaatsen,, aanwijzers. 

Uitknippen 
Kinderkaart circus Boltlnl Geldig voor 1 tot 5 kinderen. De kinderen, die in het gelukkige bezit :z:ijn van deze bon behoeven SLECHTS 50 CENT BIJ TE BETALEN per persoon voor de MIDDAGVOORSTELLING van Zondag 27 April, aanvang 3 uur. Profiteert van de:z:e gelegenheid! 

1 
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Viering Koninginnedag Boxtel 
Schoolwisselbekerwedstrijden, 
Concert, Jas de Kdstamper 

De gehele Nederlandse bevolking 
maakt zich op om Woensdag, 30 
April ee. stkomende, de verjaardag 
te vieren van haar Vorstin: Konin
gin Juliana. 
De vlaggen en oranje wimpels worden 
gewassen en gestreken, de vlagge
masten geverfd, de vlaggenbevesti
gers getest op hun degelijkheid. 
Nederland maakt zich op om de ver
jaardag te vieren van Haar, die het 
symbool vormt van Nederlands een
heid. 
Nauwelijks is de jubel, die Haar op 
haar triomftocht door Amerika en 
Canada vergezelde, verklanken, of 
Haar eigen volk treedt naar voren 
om, ter ge�egenheid van Haar ver
jaardag, zijn grote aanhankelijkheid 
te tonen. 

Zoals al zo vele jaren het geval is, zal 
ook dit jaar "Boxtel Vooruit" de orga
nisatie van de feestelijkheden, voor wat 
Boxtel betreft, ter hand nemen. 
Wij schreven reeds eerder, dat de 
samenstelling van de te houden festivi
teiten weinig afwijkt van die op vorige 
jaren. 
Wij hebben ook de oorzaken hiervan 
genoemd: de noodzakelijkheid voor 

"Boxtel Vooruit" om haar aandacht dit 
jaar vooral te concentreren op een ander 

. belangrijk onderdeel van haar taak: be
vordering vreemdelingen-verkeer. 
Men heeft intussen reeds het voornemen 
gemaakt volgend jaar, met behoud van
zelfsprekend van voor de viering van 
deze dag traditionele gebeurtenissen, een 
programma samen te stellen, dat geheel 
afwijkt van dat van heden. 
De mogelijkheid daartoe zal echter al
leen bestaan, indien de financiële 
kant van een en ander in gunstige zin is 
op te lossen. Het is niet moeilijk te zeg
gen wat en hoe men dat "wat" wil, doch 
men mag daarbij niet vergeten, dat dit 
financieel mogelijk moet zijn. 
Het zou ons thans te ver voeren hier 
dieper op in te gaan. Wij willen alleen 
maar dit opmerken: blijft nuchter en 
weet te waarderen wat anderen, geheel 
belangeloos, op een dag als Koninginne
dag voor U en Uw kinderen doen. 
Als het weer zich maar gedraagt over
eenkomstig het feestelijke van de dag, 
dan gaan de Boxtelse kinderen, maar 
evenzeer Boxtels ouderen een genoege
lijke dag tegemoet. 

HET PROGRAMMA. 

Voor de Kerkdiensten raadplege men de
in dit ,!:>laci 'opgenomen Kerkberichten. 

Schoolwisselbekerwedstrijden. 

Des namiddags twee uur zal de Markt 
omzoomd zijn door duizenden, ouders 
en kinderen, om voor de derde maal in 
successie te genieten van de prestaties 
van de leerlingen der scholen in de strijd 

om de eer van de school: de School-wis
selbeker. 
De spanning is thans ten top gestegen. 
De School Duinendaal en de St. Fran
ciscusschool zullen trachten de wisselbe
kers dit jaar definitief in hun bezit te 

krijgen. 
Maar: de andere scholen staan gereed 

DE BELOFTE! 

Denkt U nog wel eer:s aan de mannen 
die in de bezettingsjaren in handen van 
de vijand vielen en naar de gevangenen
kampen werden overgebracht om er 
nooit meer van terug te keren? 
Zij hebben hun verzet tegen de Duitsers 
met de dood bekocht, hun leven gege
ven om dat van anderen te redden. 
Wat door die dapperen zoal werd ge
daan? Is het nog wel nodig hierover uit 
te wijden? 
Iedereen weet toch nog hoe onze onder
duikers geholpen moesten worden aan 
vervalste persoonsbewijzen om aan de 

,,Arbeitseinsatz" te ontkomen. 
Hoe hen levensmiddelenbonnen bezorgd 

moesten worden. 
W'e herinnert zich niet de overvallen 
op de distributiekantoren, waarbij de 
papieren voor de onderduikers geroofd 
moesten worden. 
En hoe dikwijls bestormden de mannen 
van het verzet de gevangenissen om 
hun kameraden met levensgevaar te 
redden. 
Zij waagden hun leven en velen zijn 
daarbij in 's vijands handen gevallen, om 
hun opofferende .daden met de dood 

gestratt te krijgen. 
Denken wij nog aan hen, aan hun ge
zinnen, die onverzorgd achterbleven? 
Onverzorgd, ook al hadden zij als ka
meraden elkander beloofd: ,,Als je iets 
"over½omt, z��gen wij voor je vrouw
,,en kinderen. 
Toch is hun vertrouwen niet ijdel ge
bleven, want met de bevrijding kwam 
ook de hulp voor de nabestaanden. 
Het was de Stichting 1940-1945 die 

zich hun lot aantrok. 
Jaarlijks worden door haar ongeveer 
5000 gezinnen geholpen met een gere
gelde maandelijkse uitkering. 
Met negen m'illioen gulden van het rijk 
werd nog twee en een half millioen gul
den uitgekeerd. 
Dit belangrijk aanvullend bedrag moet 
de Stichting 1940-1945 jaarlijks bijeen
krijgen van het Nederlandse volk. 
De inzamelingsactie moet nu binnenkort 
weer worden gehouden, nl. van 28 April 
tot 11 Mei. 
Hoe zal hiervan in 1952 het resultaat 
zijn? 
Hopenlijk beter dan het vorig jaar, toen 

om hun dit bezit in een sportieve strijd 

te betwisten. 
"Boxtel Vooruit" wenst de besten de 
overwinning vanzelfsprekend, doch hoopt 
heel stilletjes de mooie bekers nog een 
volgend jaar te kunnen doen betwisten. 
Hoe het zij: er zal om gestreden moeten 
worden. 
De verschillende wedstrijden worden per 
microfoon bekend gemaakt, terwijl de 
kinderen op de scholen daarover worden 
ingelicht. 
Deze bijzondere opmerking nog: kinde
ren, zorgt vooral, dat ge goed luistert 
naar de gegeven aanwijzingen. Ouders 
en niet-deelnemende kinderen, maakt het 
de Politie gemakkelijk en voldoet onmid
dellijk aan haar bevelen, zoals het nu 
eenmaal altijd behoort. 

Concert. 

Des avonds om 8 uur concert op de 

kicisk op de Markt, door Boxtels Har
monie, o.l.v. de Heer Molenschot. 
Eenieder houde zich aan de vóór het 
concert te geven aanwijzingen, opdat be
reikt kan worden, dat de uitvoerende 
musici zonder enige hinder kunnen mu
siceren en de bezoekers ongestoord en 
met volle teugen van het concert zullen 
kunnen genieten. 
Het door Boxtels Harmonie uit te voe
ren programma luidt: 
1. Wilhelmus.
2. The mad Major, Mars K. J. Alford.
3. Le Retour au Pays. F. Mendelsohn
4. Valse Triste, Jean Sibelius 
5. T schaikowski-Heri nneringen,

Arr. Alb. Meijns Wzn. 
6. Dolorès, Wals E. Waldteuffel

Arr. G. Wittmann) 
7. Caesar en Cleopatra. G. Boedijn
8. Brabantia, Mars A. Molenschot
Men vergete niet, dat de uitvoering,
d.w.z. een goede uitvoering, van boven
staand programma alleen mogelijk is,
wanneer orde en rust gewaarborgd zijn.
Nogmaals: werkt allen mede opdat zulks
bereikt kan worden.
De Directeur, de musici en evenzeer de 

luisteraars, zullen U er dankbaar voor
zijn.

Jas de Keistamper. 

Na afloop van het Concert door Boxtels 
Harmonie, als alle Boxtelse inwoners, 
alle Keistampers en Keistamperkes, in 
een wijde boog voor het Gemeentehuis 
verzameld zullen zijn, dan zal er weer 
een siddering door de donkere avond
lucht gaan en uit het Rijk der Reuzen 
zal "onzen eigen Jás" na een vol jaar 
van afwezigheid weer voor ons verschi_j
nen. Wat zal hii ons te zeggen hebben? 
Weet U het? Wij ook niet! Bent U er 
ook? Wij ook! 
Medede'ingen over de Nationale Her
denking en Viering Nationale Bevrijding 
verschijnen in ons blad van komende 
week. 

WAARSCHUWING ! 

Wij willen tenslotte een ernstige waar
schuwing richten aan het adres van de 
jonf:!elui. die zich bij gelegenheid van de 
oo handen zijnde festiviteiten willen be
dienen van voetzoekers, donderslagen, 
zevenklappers, enz. De politie zal er n.l. 
streng op toe21ien, dat deze rustversto
ring of straatschennerii dit jaar niet 
niet plaats vindt. Men zij gewaarschuwd ! 

de opbrengst f 1.300.000 was, slechts 
de helft van hetgeen in 1948 werd bij
eengebracht. 
Met reden wordt dan ook gevraagd 
"denkt U nog wel eens aan de mannen 
die hun leven gaven." 
Met de actie 1952 beoogt de Stichting 
1940- 1945 de werving van contribuan
ten, op de eerste plaats, omdat die bron 
van inkomsten meer stabiliteit geeft aan 
haar ondersteuningswerk. 
Doch ook de col'.ecte-giften moeten een 
belangrijk bedrag opleveren, opdat de 
hulp kan worden verstrekt aan de vele 
nagelaten betrekkingen. 
Laten we daarom van 28 April tot 11 
Mei, als een bei oep op ons wordt ge
daan, meehelpen om "de belofte" na 
te komen, en een bijdrage te doen voor 
de Stichting 1940 - 1945 ten behoeve 
van de families van onze mannen uit het 
verzet! 

_ Huisvesting� 
Het huisvestingsprobleem bij de vo
gels is niet van vandaag of gisteren, 
het is ook niet van morgen of over
morgen: het is er altijd . geweest en 
het zal er wel altijd blijven. Zo wei
nig zorgen als de natuur de vogels 
baart waar het op ruimte aankomt, zo 
veel moeilijkheden rijzen er wanneer 
het gaat om het zoeken van een rus
tig en beschut plekje om een vogel
gezin te stichten. De Boxtelse Vogel
vereniging "Vogelvreugd" kent dit 
vogelprobleem en heeft er vol!edig 
begrip voor getoond door dezer da
gen in Boxtel op een 20-tal plaatsen 
nestkasti,es in de bomen te hangen 
om de vogelparcn zodoende een goed 
onderkomen te verschaffen als ze 
"grote" plannen koeste:en. Het is 
misschien wat laat, maar met het oog 
op de toekomst gericht hoeft de vo
gelvreugde er niet minder om te zijn. 
We zouden tot de Boxtelse mensen 
althans willen zeggen: Ga s.v.pl. eens 
na of U d!t mooie initiatief van 
,,Vogelvreugd" niet kunt volgen .... 
Er zijn nog altijd dierenvrienden te 
weinig! 

,,Gevecht met de Zoon" Wil je FIT blijven 
Op Zaterdag 26 April a.s. zal in De Ark 's avonds van lopen, laat dan regel-
6 tot 7 uur alsnog EENIEDER de gelegenheid worden gebo, matig je VOETEN 
den PLAATSEN TE BESPREKEN voor de toneeluitvoe, 
ring "Gevecht met de Zoon", welke uitvoering - onder .,, verzorgen door

auspiciën van de K.A.J. en V.K.A.J. uit Boxtel_ op Dinsdag 

I
Pedicure 

29 April a.s. in De Ark gegeven zal worden. 
W I ES GE M EN 

Donderdag 1 Mei ----------:
, Stationstraat 14

wordt de J·aarliJ'kse 
Wasdag, zware dag.... Boxtel - Tel. 296Welnee! 

Varkensfokdag 
Een Hoover 

gehouden op het terrein 
wasmachine 

bij H. MEGEN S verlicht die dag! 
opening 9 uur, 160 in, Wij demonstreren graag bij 

U aan huis. 
zendingen. Officieel Hoover=Dealer 

Het Bestuur. 

C. ES HUIS
BEEDIGD MAKELAAR 

EN TAXATEUR 
LEENHOFLAAN 6 BOXTEL 
ALL!; VER Z EKE RINGEN 

'n Advertentie in 

Brabants Centrum 

heaft altijd succes. 

WIM v. DONGEN 
v. Leeuwenstraat 11 en 5
BOXTEL - Tel. 515

Dagelijks verkrijgbaar: 
Fijne krullen en schaafsel 
van hout. • Eventueel ook 

te pachten. 
Te bevragen bij: 

N.V. HOUTHANDEL
vlh N, J. LANGENHUYSEN 
Van Salmstraat 5a, BOXTEL. 

Tel. No. 488 

Zojuist is bij ons de intekening opengesteld 
op een zeer belangrijk werk 

.,rn vrijheid herbo ren" 
Katholiek Nederland van 1853 tot 1953 
door Prof. Dr. L.J. Rogier en Rector N. de Rooij 

Dit werk verschijnt in zes afleveringen, 
prijs voor het hele werk bij intekening 
f 45,•, luxe editie f 65,-. 

Ook staat bij ons de intekening open op 

,,De Memoires van Kapt. westerling" 
Prijs f 7,90. Verzekert U van een 
exemplaar door direct in te tekenen. 

Vraagt inlichtingen b1J: 

�oekhandel Tielen 
STA TIONSTRAAT 28 BOXTEL 

Bij uw Zomercostuum 
een nieuwe R I E M 
een schitterende 

I vanaf 
sorterin

:it
ndt U 

f 1 _ 9 S 

HEIJMANS 
Breukelsestraat 63 

1 4711 E,u.de-Cologne v.a. 1.75 
4711 Tosca oude Parfum 

v.a. 550
4711 Tosca Eau-de-Cologne 

4711 Tosca Créme 
4711 Gold Crème 

v.a. 130
1.75
1.6J

4711 Brillantine, stijf en
vloeibaar 1 90

4711 Tandpasta 0.75
4711 Terci G ezichtswaler 2.00

Parfumerie 1
Bert v. d. Braak 
Baroniestraat 73 • Tel. 450 

KIPPENGAAS 
180 cm hoog, per 50 m f 38,-
150 cm hoog per 50 m f 31,50 
100 cm hoog, per 50 m f 21,-
60 cm hoog, per 50 m f 14,

KUIKENGAAS 
100 cm hoog, per 50 m f 36,-

45 cm hoog, per 50 m f 18,-
VOGELGAAS 

200 cm hoog, per meter f 3,-
180 cm hoog, per meter f 2,65 
150 cm hoog, per roder f 2,25 
120 cm hoog, per meter f 1,75 
100 cm hoog, per meter f 1,45 
90 cm hoog, per meter f 1,30 
75 _cm hoog, per meter f 1,15 
60 cm hoog, per meter f 0,95 
45 cm hoog, per meter f 0,80 

ISOLATOREN 
met spijker en leertje 12 cent 

H. Hazenberg
EINDHOVENSEWEG 43 

3 v�n de 142 

U vernieuwt 
met de schoonmaak 
graag het een en ander! 

Zoekt U dan 'n doelmatige, 
gezellige verlichting voor 
salon, huiskamer, slaapka, 
mer, keuken, gang, etc. 

Wij ontvingen heden 
een mooie collectie 
KROONLAMPEN 
KAPPEN 
SCHEMERLAMPJES 
en diverse andere ver, 
lichtingen, 
* 

Ook voor 

EEN STOFZUIGER 

hebt U de gewenste keuze. 
HOOVER, div. modellen, 
RUTON, 
ELECTROLUX, 
EXCELSIOR, 
HOLLAND-ELECTRO, 
RAPID, 
RITSEMA. 

i( 

STRAALKACHELS 
verschillende modellen. 

STRIJKIJZERS 
regelbare, automatische e.a. 

WASMACHINES 
de goede bekende merken: 
HOOVER - MIELE 
H.W.F. - EMAILLE en 
HOUTEN, 

WRINGERS 

ACME - FRESCO 
MIELE - EXCELSIOR 
* 

W eideafrastering apparaten 
in verschillende merken, 
alsmede Isolatoren en 
Poortgrepen. 

il 

Voor kuikenopfok de be
kende warmtelampen. 

WIM v. DONGEN 
v. LEEUWENSTR. 11 en 5 

BOXTEL - TEL. 515
Landelijk erkend installateur

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v, Summeren 
MARKT15 
Medisch Gedipl. Yoelverzorgster 

Ook aan huis te ontbieden 

lente-verrassingen van De Spar. 

Heerlijke drups 23 en 18 cent. 

Appelmoes 

Limonade 

85 cent. 

140 en 120 cent 

De strijd tegen de thrombose. genomen I De huisdokter, die zelf niet 
over de mogelijkheden van het vereiste 
bloedonderzoek beschikt, - wordt na
melijk gedurende de behandeling voort
durend ter zijde gestaan door de spe
ciaal geschoolde krachten in het labora
torium der te hulp geroepen thrombose
dienst. 

De plotselinge dood van de Engelse 
koning, die enige tijd geleden overleed 
door verstopping van de hartslagader, 
heeft onze gedachten doen gaan naar die 
talloze andere mensen, die op uiterst 
onverwachte wijze de dood kunnen vin
den na een operatie of na een bevalling. 
Ook in die gevallen heeft zich ergens 
in het bloedvatenstelsel, al dan niet be
merkt, een stolsel gevormd en van dat 
stolsel heeft een stukje losgelaten, dat 
met de bloedstroom werd meegevoerd 
en elders in het lichaam, in een nauwer 
bloedvat bleef hangen 
De gevolgen van zulk een bloedvaataf
sluiting zijn verschillend al naar de 

plaats waar zulks geschiedt: het kan met 
zeer weinig of geen ziektesymptomen 
gepaard gaan, maar het kan ook de dood 

veroorzaken, doordat een voor het 
leven onmisbaar orgaan, zoals b.v. het 
hart, op die wijze var\ de absoluut nood
zakelijke toevoer van voedend bloed 
verstoken raakt. Bijzonder tragisch is 
zulk een dodelijke afloop wel als het 
jonge mensen betreft, bij wie de toe
stand na het doorstaan van een lichte 
chirurgische ingreep of na de geboorte 
van een baby in het gehi;_el niet zorg-
wekkend scheen. - -· 

GENEESMIDDELEN 

TEGEN BLOEDSTOLLING 

Men noemt het verstopt worden van een 
bloedvat door een losgelaten stukie van 
een stolsel embolie; het stukje zelf 
wordt embolus genoemd, terwijl het oor
spronkelijke grotere stolsel, dat zich in 
een ader vormde, een thrombus heet. 
Zonder de aanwezigheid van een 
thrombus is het ontstaan voor embolie 

niet mogelijk. Het hoeft geen betoog, dat 
het streven van de geneeskundigen er al 
heel lang op gericht was de vorming 
van stolsels in bloedvaten na operatie's 
e.d. te vermijden. Vandaar dat vele
medici voorstanders zijn van vroegtijdig
in bewegingkomen van de patiënten, na

bevallingen en chirurgische ingrepen, 
want_ vooral bij langdurig rusthouden bij 
horizontale ligging dreigt het gevaar 

van een dusdanige verlangzaming van de 
bloedstroom, dat de bloedlichaampjes 
ergens in een ader van het been of in 
de buikorganen gaan samenklonteren. 
Toch is wel duidelijk geworden, dat 
"thrombose" niet alleen afhankelijk is 
van de snelheid waarmee het bloed zich 
door de bloedvaten voortbeweegt, maar 
dat er ook nog andere invloeden in het 
spel zijn. In de laatste tijd wordt, in ver
band meet de hierover gedane onder
zoekingen, vooral getracht de stolbaar
heid van het bloed te verminderen. Ame
rikaanse militaire chirurgen b.v. heb-
• ben in de Koreaanse oorlog op ruime
schaal gebruik gemaakt van geneesmid
delen, die de stolling van het bloed bij
de gewonden tegengaan. Zulke midde
lenn zijn o.a. heparine, dicumarol en
dicumacyl.

UTRECHTSE 

THROMBOSEDIENST. 

Ook ons land is niet achtergebleven in 
de strijd tegen de thrombose. Zo werd 

_twee jaar geleden in Utrecht een bui
tengewoon zegenrijk werkende organi
satie, de "thrombosedienst", opgericht. 
Men heeft hier reeds grote ervaring op
gedaan met het toedienen van stolling
werende middelen bij die patiënten, die 

gevaar lopen embolie als gevolg van 
thrombose te krijgen. Zulks vereist gro
te voorzichtigheid en nauwgezette con
trole, want toediening van heparine, e.d. 
zou bij onoordeelkundige toepassing het 
tegengestelde euvel, namelijk het optre
den van grote niet te stelpen bloedingen 
kunnen veroorzaken, wat natuurlijk ge
vaarlijk is. 
Het mooie van de Utrechtse dienst nu 

is, dat de patiënten, ondanks de nood

zaak van nauwkeurige controle, niet in 

een ziekenhuis behoeven te worden op-

Burgerlijke Stand 

der Gemeente Boxtel 

van 15 April tot en met 21 April 1952. 

GEBOREN: Yvonne M. B. dochter van 
M. v. Hees en van M. K. J. Dekkers, 
Doornakkerlaan 38 - Johannes C. P. 
zoon van ]. van Weert en van L. V .
Maas, Parallelweg-Zuid 29 - Adriana
E. J. dochter van L. v. d. Besselaar en
van J. A. v. d. Heijden, Maastrichtsestr.
7 - Wilhelmus G. zoon van W. Tinne
broek en van C. Herwig, van Salmstr. 8
- Johannes M. zoon van M. v. Houtum
en van W. M. Boeren, Mijlstr. 31 -
Petronella J. dochter van J. W. v. d. 
Steen en van J. M. v. d. Langenberg, 
Maastrichtsestr. 11. 
ONDERTROUWD: Johannes van den 
Besselaar en Cornelia 1-1. Leermakers -
Hubertus C. van de Loo en Petronella 
Kerssemakers - Marinus J. Verhagen 
en Maria Chr. Th. Versantvoort - Go
defridus van de Pas en Antonia Daim 
- Johannes J. van Dinther en Maria
]. Troeijen - Hendrikus Schellekens en
Rosalie A. Kurstjens.
GEHUWD: Johannes E. van de Ven 
en Maria A. Pijnenborg - Aart Dave
laar en Johanna: C. van den Ham. 

U BENT GEEN HELD ? ... 
toch kunt U mensenlevens redden. 

Bloedtransfusiedienst 
van het Nederl. Rode Kruis. 
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Langzaam inwerkend vergi- !
De mens kan zich onbewust vergiftigen. 
Met op de lichaamsorganen inwerkend 
vergif en met gif dat de geest ver
troebelt. 
Een vreselijker langzaam inwerkend ver
gif dat "geestelijke" stoornis kan veroor
zaken is slechte lectuur! Dat is een ver
gif, waarmee men zich zelfs totaal kan 
ruïneren. 
Slechte lectuur kan de geest zo sterk 
aantasten, dat het gehele leven er door 
kan worden verwoest. Onherstelbaar! 
Het is dan ook ter beveiliging van het 
volk tegen dat soort bederf, dat lees
bibliotheken in de grote steden worden 
gesubsidieerd door de staat. 
Deze bescherming is evenwel slechts 
heel betrekkelijk, doch van kerkelijke 
zijde wordt meer positief gewerkt. 
Er is welhaast geen dorp waar niet door 
een tot de parochie behorende instelling 
een bibliotheek wordt geëxploiteerd, 
waarin allerlei gecontroleerde lectuur be
schikbaar is. Boeken voor iedereen wor
den dan tegen vergoeding van enkele 
centen uitgeleend. 
In Boxtel hebben wij 'n katholieke uit
leenbibliotheek die zulk een uitgebreide 
collectie boeken bezit in een op iedere 
graad van ontwikkeling en naar allerlei 
smaak gerichte verscheidenheid, dat geen 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

2e Zondag na Pasen, 
27 Ap.il 1952. 

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 een bizondere 
intentie; de H. Mis van kwart voor 8 
voor de Parochie; z.a. gel. H. Mis voor 
een bizondere intentie; H. Hart-altaar 
gel. H. Mis voor een bizondere intentie; 
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Cornelis 
v. Rumund v. w. zijn kaartvrienden; 
de H. Mis van 9 uur gel. jrgt. voor Ka
rel van Rooy; z.a. gel. H. Mis voor
Constant v .d. Broek v.w. vrouw en kin
deren; H. Hárt-altaar gel. H. Mis voor
Cornelis v. Rumund; half 11 de Hoog
mis gez. H. Mis voor een bizondere in
tentie.
Vandaag wordt de Paastijd gesloten. 
Voor zieken duurt de Paastijd tot en met 
Drievuldigheids-Zondag 8 Juni. 
Vandaag gaat de eerste schaal voor de 
Kerk, welke bizonder wordt aanbevolen 
tot bestrijding van de onkosten van het 
verlichte torenuurwerk. 
Vandaag gaat in alle HH. Missen de 
2e schaal voor de bizondere noden van 
het Episcopaat, welke bizonder in de 
milddadigheid van de gelovigen wordt
aanbevolen. Na de Hoogmis Mariagarde. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
Vandaag is het de laatste dag waarop
gelegenheid bestaat het zuivelgeld te be
talen in de bekende offerbus achter in de
Kerk. 
A.s. Woensdag is het de feestdag van
St. Jozef. Des avonds om 7 uur Lof met 
rozenhoedje en gebed tot St. Jozef en 
opening v. d. Meimaand. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje.
Vrijdagavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje v.w. de maand Mei; om 8 uur 
vergadering van de H. Familie. 
Zaterdagavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten 
van 3 tot 4 uur en van 6 uur tot half 8. 
Vrijdag is het eerste Vrijdag v. d. maand, 
om half 8 alg. H. Communie voor de
leden v. d. Bond v. h. H. Hart. 
Gedurende de maand Mei zal het iedere 
avond om 7 uur Lof zijn met rozen
hoedje. 
MAANDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Jacobus de Pijper v.w. de Br. tot
lafenis der Gelovige zielen; z.a. gel. H.
Mis voor Hendrina v. d .Loo-v. Oor
schot; half 8 gef. gel. jrgt. voor Agnes 
Moors-v. d. Broek; z.a. gel. H. Mis v.
Marinus v. d. Sande; half 9 gel. jrgt. v. 
Hendricus v. Eyck. 
DINSDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Jacobus Adrianus Dalmans; z.a. gel. 
H. Mis voor Hendrica v. Laarhoven; 
half 8 gef. gel. jrgt. voor Willem van 
Gemert; z.a. gel. H. Mis voor Marinus 
v. d. Sande; H. Hart-altaar gel. mndst. 
voor Theodora v. Don11en; half 9 gel. 
H. Mis voor Hendrica v. d. Ven-v. d.
Ven.
WOENSDAG: Plechtige viering van het
St. Jozeffeest, Koninginnedag: kwart v.
7 gef. gez. jrgt. voor Anna Maria van 
Lieshout; z.a. gel. mndst. voor Lam
berta Smits-v. Kempen; half 8 gef. gel. 
'jrgt. voor Jan v. Moors; z.a. gel. jrgt.
voor Martina Johanna Drijvers; half 9 
gel. H. Mis voor een bizondere intentie. 
Hedenavond om 7 uur plechtig Lof ter 
ere van St. Jozef en tot opening van de
maand Mei. 
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Johannes v .Oirschot; half 8 
gel. H. Mis voor Wilhelmina v. d. An
ker;Brands en Adrianus de hsvr.; z.a. 
gel. H. Mis voor Maria Loerakker-van 
Geel; H. Hart-altaar gel. H. Mis v. d.
fam. Prick-Op de Laak; half 9 gel. 
mndst. voor Constant v. d. Broek; z.a. 
gel. H. Mis voor Hendricus v. d. Langen
berg; half 10 gez. Huwelijksmis. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje v.w. de Meimaand. 
Hedenavond gelegenheid om te 'biechten 
tot 8 uur v.w. de te Vrijdag van de
maand. 
VRIJDAG, Eerste Vrijdag van de maand: 
kwart voor 7 gel. mndst. voor Hendrina 
v. d. Loo-v. Oorschot; z.a. gel. mndst. 
voor Gerardus v. d. Loo; half 8 gel. H.
Mis ter ere van het Goddelijk Hart, 
waaronder algemene H .Communie voor
de leden v. d. Bond v. h. H. Hart; z.a.
gel. H. Mis voor Sebastianus v. Duren; 
H. Hart-altaar gel. H. Mis voor Petra-

leesliefhebber naar iets anders behoeft 
te zoeken dan hetgeen in de bibliotheek 
te krijgen is. 
Voor een luttele tien cent krijgt men bij 
onze Boxtelse bibliotheek alle denkbare 
lectuur. 
Voor tien cent een week lang leesgenot, 
zonder gevaar te lopen zijn geest te ver
troebelen. 
Waarom wij hier eens speciaal de aan
dacht op vestigen? 
Ter waarschuwing tegen "het vuil", dat 
bij herhaling langs de huizen wordt ge
colporteerd. ,,Vuil" dat bovendien hoog 
in prijs is! 
Want men colporteert voor in weke
lijkse afleveringen te . brengen lectuur, 
waarvan de sensationele inhoud over zo
véle afleveringen wordt uitgewerkt, dat 
ieder "boek" wel vijf à zesmaal zo duur 
wordt dan welk in één band uitgegeven 
boek ook. 

·van Noord en Zuid komen de colpor
teurs om onze gemeenten en volksbuur
ten te bewerken. Uitgezonden als zij zijn 
door profiteurs, die uitsluitend uit zijn
op winstbejag, zonder ook maar het min
ste f(reintje verantwoordelijkheidsgevoel. 
Wij menen ons volk hiertegen te moe
ten waarschuwen en bevelen meteen 
onze eigen Katholieke Leesbibliotheek 
aan. 

nella Voets-Karssemakers als over!. lid 
van de Bond v. h. H. Hart; half 9 gez. 
mndst. voor Johanna v. Erp. 
ZATERDAG, Eerste Zaterd<!J( van de 
maand en Priester-Zaterdag: om kwart
voor 7 gez. H. Mis voor Elisabeth T raa
Verhoeven; z.a. gel. jrgt. voor Maria 
Johanna v. d. Sloot•v. d. Langenberg; 
half 8 gel. H. Mis ter ere van het On
bevlekt Hart van Maria tot bekering 
van de zondaars; z.a. gel. H .Mis voor 
Marinus v. d. Sande; half 9 !lel. H. Mis 
voor Francina v. d. Laar•v. d. Liempd. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Martinus Maria 
Bakx geb. te Oirschot en won. in deze 
par. en Johanna Wilhelmina van Rure
mond, weduwe van Henricus van Onr• 
schot, geb. te Liempde en won. te Ge
monde; Adrianus Josephus Maria van 
Moorsel, geb. te Delft (H. Hippolytus) 
en won. te Boxtel (H. Hart) en Gerarda 
Leocadie Maria van Boeckel, geb. par. 
H. Hart en won. in deze par. waarvan 
heden de 1ste afkondiging geschiedt. 
Johannes Josephus van Dinther geb. te 
St. Oedenrode en won. te St. Mich.
Gestel (Gemonde) en Maria Johanna 
Troeyen geb. par. H. Hart en won. in 
deze parochie; Johannes v. den Besselaar 
geb. en won. in deze parochie en Cor
nelia Hendrica Leermakers, geb. te
's Bosch en won. in deze parochie, waar
van heden de 2de afkondiging geschiedt. 
Franciscus Lambertus Alphonsus van 
Heesch geb. en won. te Boxtel (H. Hart) 
en Johanna Philomina Alberts geb. en
won. in deze parochie; Lambertus van
der Sloot geb. en won. te Ge-monrle eri
Martina Veldpaus geb. te Hoensbroek 
en won. in deze parochie; Petrus Carne· 
lius van der Pasch en Henrica Maria 
Dollevoet beide geb. en won. in rleze 
parochie, waarvan heden de 3de afkon-
diging geschiedt. • 
De gelovigen zijn verolicht de hun be
kende huwe1iiksbeletselen. waarin niet is
gedispenseerd ten snnedigste aan de 
pastoor bekend te maken. 

VOOR DE MISSIE: 
Üogehaald bij de gouden Bruiloft van 
Kees Voets·v. d. Steen voor de Missie 
f 10,27. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

Tweede Zondag na Pasen. 
27 April 1952. 

Vandaag gaat de ee-rstP srhaal "rl" stni
versschaal" voor de kerk; de tweede gaat 
voor de Biizondere Noden. 
Onmiddelliik na de Hooqmis is het Santa 
Teresa in de kanel der Eerw. Zusters Ur
sulinen en om kwart voor twaalf is het 
H. Familie voor iongens in de Burcht
kapel. Ook de nieuwelingen welke dit
iaar hun plechtige H. Communie deden 
worden verwacht. 
Des av�nds is het om 7 uur Lof met
rozenhoedie voor onze narorhianeri in 
het buitenland en voor het behoud van
rle vrede.
De speldiesdag voor de thuiswerkende 
h1inden zal vandaal! worden gehouden. 
Deze cnllerte wordt bijzonder in uwe 
vriioevinheid aanbevolen. 
Woensdag - Bescherp,fePst van St. Jo
zef. Patroon der H. Kerk. Sneciaal de 
leden der H. Familie worden die- ,la<> in 
de H. Mis verwacht. Des avonds is het
om half 8 1 OF TOT OPENING VAN
DE MAAND MEI. 
Verder is het gedurende de Meimaand 
iPrlere avond om half 8 Lof. Maandag, 
Woensdag en VrijdaQ P1et volkszarig. Pn
elke keer wordt na afloop P.ezamenlijk 
een Maria-lied Pezonge-n. Men verP.ete 
dus zijn parorh,,,h,rndel niet. Moge 
avond na avond blijken dat de Maria
.-1Pvotie onder or,s leeft. 
Donde·dag - des morgens onder de
H.H. Diensten gelegenheid om te biech
ten en des avonds· van 6-7 uur, van•
weqe de Eerste VriiilaP.. Des mi.-ldags 
is het 0P1 .-lrie uur H. Familie voor Moe
.-lers en Gehuwde Vrouwen. 
Vrijdag - Eerste Vriidag der maand. 
Om kwart voor 7 plechtig Pezon'!en H.
Mis voor de leden van de B•oederschao 
van het H. Hart. Na de mirldan 01'1 half 
vier is het Lof voor de srhoolkinrleren. 
DPs avonds is het om half 8 Lof met 
nPfening van eerherstel. 
Zaterda0 is het Priester-Zaterdag, waar
op uw !lebeden worden gevraagd voor de
priesters en toekomstige priesters. 
A.s. Zondag zal in de kerk in alle H.H. 
Missen °eprP"kt wn•rlPn door de 7Per
F.erw. Heer Dr. Od11lnh. over de Con
f"rpn••P·"'"ken voor Vaders en Moeders. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. tot 
Biizonrlere intentie uit dankhaarheirl (S), 
7 uur 1. d. voor het !leesteliik en tiideliik 
welzijn der parochianen; 8 uur 1. d. voor 

een overleden Broer (v. d. St.); kwart 
over 9 1. d. tot intentie van de bond 
van H. K. W.; half 11 Hoogmis voor 
Arnoldus v. Kol v. w. het gezamenlijk 
personeel. 
In de Burcht-kapel: kwart over 7 1. d, 
tot intentie van de K.A.J.; half 9 1. d. 
voor Cornelia v. d. Sande als lid van de 
Antonius broederschap; kwart voor 10 1. 
d. voor overleden echtgenoot (de R.) 
MAANDAG: 7 uur 1. j. voor Willi
brord van Zeeland; zijaltaar 1. d. voor 
Henricus van Meers bergen; kwart voor 
8 1. i. voor Henricus van Kasteren en
Johanna v. d. Brugge z.e.; zijaltaar 1.
mndst. voor Hubertha Bontje-Verdegaal; • 
half 9 1. mndst. voor Maria Sars v. Eijnd· 
hoven. 
DINSDAG: 7 uur 1. d. voor Willibord v.
Zeeland, Johanna Boeren z.e. en Jaco
bus de zoon; zijaltaar 1. i. voor Johanna 
v. d. Meijden•v. d. Berk; kwart voor 8 
1. j. voor Francisca Pijnenburg-Dieden; 
zijaltaar 1. mndst. voor Wilhelmus v. 
Eijndhoven; half 9 1. d. voor Emerentia 
v. d. Broek-v. d. Langenberg. 
WOENSDAG: 7 uur 1. mndst. voor Cor• 
nelia Goossens-Bekkers; kwart voor 8
1. d. voor over!. ouders fam. Jansens; zij
altaar 1. d. ter ere van de H. Jozef; half 
9 1. d. voor Jan Verhoeven. In de Burcht
kapel: half 8 1. mndst. voor Jans Steen· 
bakkers-Corsten. 
DONDERDAG: 7 uur 1. j. voor Gerar
dus Elissen; kwart voor 8 1. j. voor Ma
rinus v. d. Horst, Petronella v. Ham 
z. e. en Cornelis cle zoon; zijaltaar 1. d. 
voor Petrus Smetsers, Antonia v. Over
beek z. e. en Maria de dochter; half 9 
1. j. voor Theodorus van Hal. 
VRIJDAG: kwart voor 7 pl. gez. dienst 
voor de leden van de broederschap van 
het H. Hart; zijaltaar 1. d. voor Willi
brord v. Zeeland en Johanna v. d. Boer 
z. e.; kwart voor 8 1. d. voor Gerardus 
Raaijmakers; zijaltaar 1. j. voor Nelly v.
d. Steen; half 9 1. d. voor Woutherus v.
Weert. 
ZATERDAG: 7 uur 1. d. voo� over!. 
familie v. d. Hout-Heerkens; kwart voor 
8 1. d. voor Adrianus en Franciscus Wa
genaars; zijaltaar 1. d. voor Petronella 
v. Oers; half 9 1. j. voor Helena v. Laar· 
hoven-de Wit;•half 10 pl. gez. dienst uit 
dankbaarheid (V). 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

Tweede Zondag na Pasen. 
27 April 1952. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Jo
sephus Mutsers. 
MAANDAG:, half 8 jrgt. voor Theodora 
Timmermans. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Lambertus 
v. d. Steen, Antoon v. d. Steen en Pe
tronella de hsvr.
WOENSDAG: half 8 jrgt. vo� Clasina 
v. Grinsven-v. Niel en. ,� î 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Joan
nes Beekmans en Petronella de hsvr.; 
half 10 Gez. huwelijksmis en Mis voor de 
overleden familie Kluytmans-Schellekens. 
VRIJDAG: eerste Vrijdag, half 8 jrgt. 
voor de Heer Adrianus Maas. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Mej. Lam
berdina Maas. 

Deze week zullen geschieden: 
Zondag, Maandag en Dinsdag H. Mis 
voor Theodorus Rijken vanwege de 
buurt. Woensdag H. Mis voor Theodo
rus v. d. Velden vanwege de Retraitepen
ning. Vrijdag H. Mis voor Theodorus 
v. d. Velden vanwege proc. Kevelaer. 
Zaterdag H. Mis voor Theodorus v. d. 
Velden vanwege proc. Roermond. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG 27 April, 2e Zondag na
Pasen: om 7 uur H. Mis tot zekere in
tentie; om half 9 H. Mis voor de over
leden familie Dekkers-van Helvoirt; 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 schaal voor de Bijzondere 
Noden. 
Vandaag worden speldjes verkocht ten 
bate van de Arme Blinden. 
Om half 3 Vesperlof. 
MAANDAG: om kwart voor 8 jrgt. v._ 
Adrianus Schellen. 
DINSDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Theodorus Huyberts; om half 10 
gez. Huwelijksmis. 

WOENSDAG 30 April: Beschermfeest
v. d. H. Joseph: om kwart voor 8 gez. 
H. Mis tot bijzondere intentie. 
Na de H. Mis wordt het TE DEUM ge
zongen vanwege de verjaardag van 
H.M. de Koningin. 
DONDERDAG 1 Mei: om kwart voor 
8 H. Mis voor de leden van de godvruch
tige vereniging ter ere van de H. The
resia. 
VRIJDAG, Eerste Vrijdag van de maand: 
om half 8 de plechtige gez. H. Mis ter
ere van het H. Hart van Jezus, als pl. 
gef. gez. jrgt. voor Adrianus Maria v. d.
Bree kei. 
Des avonds om half 8 Lof met oefening 
van Eerherstel. 
Na het Lof wordt gezongen lied nr. 42.
ZATERDAG: om kwart voor 8 jrgt. v.
Johannes Bekkers en Gertruda de hsvr. 

GELEGENHEID TOT BIECHTEN: 
Dagelijks vóór de HH. Missen en Zater
dagmiddag van 6 tot 7 uur. 
Katechismuslessen deze week op school: 

Klas A: les 44 en les 45. 
Klas B: les 44 en de vragen 377, 378 

en 379. 
Klas C: de vragen 379, 383 en 386. 

DE EERSTE H. COMMUNIE: 
Dit jaar op 's Heren Hemelvaartdag 
22 Mei. 

DE PLECHTIGE H. COMMUNIE: 
Dit jaar op Petrus en Paulusdag 29 Juni. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Tweede Zondag na Pasen. 
27 April 1952. 

ZONDAG: half 7 1. j. voor Gerardina v. 
d. Koevering; 8 uur 1. m. tot welzijn der 
parochie; 10 uur z. j. voor Augustinus 
Lodewijks en Maria de hsvr.; 3 uur Lof, 
daarna jongenscongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. j. voor Wout. 
Avendonks; half 8 1. j. voor Joh. Asveld; 
8 uur 1. j. voor Egidius v. d. Loo en Jo
hanna de hsvr .. 
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Gerardina 
Wout. Avendonks; half 8 1. j. voor 
Adriaan v. d. Sande; 8. uur 1. m. tot bijz. 
intentie. 
WOENSDAG: 7 z. j. voor Anna-Maria 
Welvaarts; half 8 1. j. Helena en Johan
na Adriaan v. d. Sande; 8 1. j. voor Jo
sina Mart. Kelders. 
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Chris
tina Welvaarts; half 8 1. j. voor Helena 
Leonardus v. Rooii; 8 uur 1. j. voor 
Lamb. Kelders. 
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 Johanna v. Rooij; 7 uur 
1. j. voor Catharina Lamb. Kelders; half 
8 z. mndst. voor de over!. familie van 
Boeckel v. Rumpt; deze H. Mis met uit· 
stelling enz. 
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Mart. v. d. 
Boer; half 8 1. j. voor Petrus Swinkels; 
8 uur 1. j. voor Joh. v. Kasteren. 
ZONDAG: half 7 1. m. voor de leden 
der K.A.B.; 8 uur 1. j. voor Johanna Pe
trus Swinkels; 10 uur de plechtige hoog
mis tot welzijn der parochie. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 1. m. voor Maria Ger. Spik
mans v.w. de kinderen. Dinsdag 7 1. m. 
voor Adr. v. Hastenberg. Woensdag 7 
uur 1. m. voor Cor Saris. Donderdag 7 
uur 1. m. voor Theo v. Hal. Vrijdag 7 uur 
1. m. voor Jos. v. d. Velden v.w. de kin
deren. Zaterdag 7 uur 1. m. voor Nico
lasina Pijnenburg als over!. weldoener 
der armen. Zondag 7 uur 1. m. voor He· 
lena Joh. v. Houtum v.w. de Spaarkas. 
30e Ant. Hendriks te Beugen overleden. 
Woensdagavond half 8 plechtig Lof tot 
ooening der maand Mei, toegewijd aan 
de verering der H. Maagd en Moeder 
Gods Maria. Na het Lof te zingen het 
lied: Gekomen is Uw lieve Mei. 
Donderdag- en Zaterdagavond om half 8 
insgelijks Lof ter ere van Maria; Donder
dag na het Lof te zingen lied no. 1, Za
terdag lied no. 2. 
Gedoopt: Antonia Helena Adriana Gem
ma dochter van Wilh. v. Aarie-Asveld. 

Avonturen v.an BIM 

STRIJD TEGEN KANNIBALEN. 

,,De negers komen! De negers komen!" 
schreeuwt het konijn, dat helemaal van 
streek is. En ja hoor, vlak bij een palm
boom zien ze twee afschuwelijke kanni
balen met lange speren; aan hun ge
zichten te zien zijn ze niet veel goeds 

,v<---
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van plan. ,,We moeten ze wegjagen" 
zegt Bim tegen Bam "en ik heb daarvoor 
een aardig plannetje". De slimme rak
ker gaat naar een grote palmboom, die 
hij tot de grond neerbuigt. Dan legt hij 
een bal op de top van de boom, die hij 
plotseling laat schieten. Met een reuze
vaart vliegt de bal in de richting van de 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Tweede Zondag na Pasen. 
27 April 1952. 

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 plechtigheid van de H. Joseph. 
De uiterlijke viering van dit feest wordt 
uitgesteld tot Zondag a.s. 
Woensdagavond om half 8 plechtig Lof 
tot opening van de Meimaand. Na het 
Lof een Marialied. Gedurende de Mei
maand iedere avond om half 8 Lof met 
Rozenhoedje en Marialied. 
Donderdagmorgen om half 10 zal in 
onze kerk met een plechtige H, Mis met 
assistentie de plechtige Inkleding en Pro
fessie plaats hebben van de Witte Zus
ters. De gezangen zullen worden uitge
voerd door het koor der Witte Zusters. 
Onze Parochianen worden uitgenodigd 
bij deze unieke plechtigheid aanwezig te 
zijn. Wel worden ze verzocht de zeven 
voorste banken vrij te laten voor de ge
nodigden. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6 tot half 8. Om 
half 8 oefening van het H. Uur. 
Vrijdag, Eerste Vrijdag der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van Jezus. Om 
half 7 uitstelling van het Allerheiligste 
en Communie uitreiken. Om 7 uur plech
tige H. Mis met uitstelling, waarna Lita
nie van het H. Hart en Oefening van 
Eerherstel. 's Avonds om half 8 Lof. Na 
het Lof een lied ter ere van het H. Hart. 
Zaterdag Priester-Zaterdag. Tevens feest 
van de H. Kruisvinding. Volle aflaat 
voor de leden van de Voortplanting des 
Geloofs. 
Zondag a.s. na de Hoogmis Te Deum 
v. w. de verjaardag van H. M. de Ko
ningin. Zondag a.s. tweede schaalcollec
te voor de versiering in de Meimaand. 
We bevelen deze collecte zeer in de
milddadigheid der gelovigen aan. 
ZONDAG: 7 uur mndst. voor de Eerw. 
Moeder Cortilia; half 9 H. Mis voor 
Wilhelmus Heymans te Vught overle
den; 10 uur Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: 7 uur mndst. voor Maria 
Spooren; 8 uur jrgt. voor Wilhelmus 
van Dongen. 
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Cornelia 
van Dongen-v. d. Boer; 8 uur H. Mis 
voor Jacobus van Zeeland. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Ma
ria Catharina van Zeeland·v. d. Meyden; 
8 uur jrgt. voor Henricus van de Ven. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Anna 
Maria van Dongen; 8 uur jrgt. voor Cor
nelia Couwenberg; half 10 gez. H. Mis 
met Assistentie v.w. de plechtige Inkle
ding en Professie van Witte Zusters. 
VRIJDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. voor Eli
sabeth v. d. Braak; 8 uur jrgt. voor Cor
nelis van Dongen. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Wilhel
mus van den Braak; 8 uur H. Mis voor 
Marinus van Eyndhoven en Johanna v. 
Erp hsvr. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
v. Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 27 April. 2de Zondag na Pasen. 
Deze middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. 
Woensdag: Beschermfeest van de H. Jo
seph. Om 8 uur Lof. 
Donderdag: Feestdag der H.H. Aposte
len Philippus en Jacobus. Om 8 uur Lof. 
Vrijdag: lste Vrijdag van de maand. Van 

"'"7 tot 8 uur: aanbidding van het H. Sa
crament, waaronder Lof met Rozen
hoedje. 
Zaterdag: Priesterzaterdag. Om 8 uur 
Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor de 
overleden leden der familie Janssens
Otterbeek. 
WOENSDAG: om 7 uur maandstond 
voor Johan van Eduardus Schaffer; om 
half 8 voor Doctor Theodorus Strengers. 
VRIJDAG: om half 8 voor de overleden 
mevrouw Henket=Windstosser. 
ZATERDAG: om half 8 tot bijzondere 
intentie. 

en BAM 

kannibalen. Als doe bal neerploft, rennen 
de negers weg, zo hard ze kunnen; ze 
laten al hun boze bedoelingen varen. 
Geen wonder, want die bal was een wes
pennest vol verstoorde wespen, die met 
uitgestoken angels op de kannibalen af 
vlogen. 

• 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

450 jaar St. Joris en St. Catharina. 

* 

In Gemonde gaan vroeger tijden herleven ..... 
OP 4 EN 11 MEI GILDEFEESTEN 1 

In het kerkdorp Gemonde - van oudsher behorende tot de gemeenten 
Boxtel, St. Michiels Gestel, Schijndel en St. Oedenrode - zal op de 
Zondagen 4 en 11 Mei a.s. hèt 450-jarige bestaansfeest van het schutters
gilde St. Joris en St. Catharina gevierd worden. Op Zondag 4 Mei a.s. 
zal dat op intieme wijze in eigen kring gebeuren, maar op Zondag 11 Mei 
a.s. zullen hon,derden gilde'broeders van de kring Maasland het gastvrije
Gemonde binnentrekken om aan dit wel zeer bijzondere feest de meest
�ijke luister bij te zetten.

Al of niet 450 jaar . . .. 
Bestaat het Gemondse gilde nu wel pre
cies 450 jaar? Dat is een veelbesproken 
(zo niet veelomstreden) vraag, waarop nu 
eenmaal geen definitief antwoord gege
ven kán worden, omdat "die charten hen 
dyer tijt bij den heere van Gestel ende 
Herlaer verleent, bij voorgaenden trou
blen ende inlantsche oirloghen waeren 
affhendigh gemaeckt". Wél blijkt uit de 
van 1614 daterende "reorganisatie"-per
kamenten, dat het gilde in ieder geval 
van veel oudere datum is dan 1614. 
Laten we maar eens zien naar de in
houd van de eerste bladzijde van het uit 

gen was, is natuurlijk zeer moeilijk te 
schatten, maar als we ze op zijn geringst 
twee generaties dat is ± 120 jaren 
nemen, komen we tot een oprichtings
jaar, dat ligt omstreeks 1500. Het is ech
ter zeer goed mogelijk, dat de oprichting 
reeds in de 12e of 13e eeuw heeft plaats 
gehad. Het oudste schild der gilde dat de 
gildebroeders van nu nog gekend hebben, 
maar dat voor enige jaren spoorloos ver
dwenen is, dateerde van 1535. 

Dragers van een schone 
over-oude traditie. 

Zoals U ziet zijn er aanwijzingen ge-
noeg om aan het leven 
van het Gemondse gilde nu 
eens eindelijk een indruk
wekkend eeuwfeest te ver
binden. Een eeuwfeest, dat 
in de komende dagen ge
vierd zal worden met een 
spontaniteit, die U er op zal 
wijzen dat het gildewezen 
in Gemonde nog bij lange 
niet beschouwd mag wor
den als een brok kunstma
ti_g ten leven gewekte fol
klore, doch veeleer gezien 
mag worden als een haard 
van een plaatselijk vereni
gingsvuur, waarvan de 
warmte het leven ter plaat
se reeds eeuwen lang ver
aangenaamd heeft. 

Dragers van een schone over•oude traditie. 
Graag citeren w'ë hiervoor 
Boxtels Buq;:emeester Drs. 
M. A. M. van Helvoort,

8 bladzijden bestaande "keur", waarvan 
het origineel is opgeborgen in 's Rijks 
Archief te 's-Hertogenbosch, maar waar
van aan het einde der vorige eeuw 
een gezegeld afschrift werd geschreven 
voor het gilde zelf, opdat de gildebroe
ders van tijd tot tijd hun huishoudelijk 
reglement en hun statuten zouden kun
nen raadplegen: 
,,Wij Hendrick, grave tot den Bergh, vrij
heer tot Hedel ende Bautersurn, heer tot 
St. Stephansweerdt, Spalbeek, Out-Her
laer, St. Michielsgestel, Opvelp etc. ko
n.iglicker maijt tot Hispanien ende der 
ertzhertoghen· tot Ostenrijck, hertogen in 
Brabant, kriegsraedt etc. 
Doen kondt eenen Vt!2'helichen, dat alzo 
onse goede !uyden innegezeetenen, die 
gildebroederen ende die vande schutte
rije vanden voetboghen van der heyligen 
maget Sinte Catharina Barbara, ende glo
riosen ridder St. Joris binnen onse heer
ligheit van St. Michielsgestel ende Her
laer, onder die parochy tot Gemonden, 
ons te kennen gegeven hebben, dat hen 
voorouderen ende zij nae opgericht heb
ben gehadt een gilde ende broederschap 
daeraff die charten den dyer tijt bij den 
h.eere van Gestel ende Herlaer verleent, 
bij desen voorgaenden troublen tijden 
ende innlantsche oirloghen waeren aff
hendig,he gemaeckt ende dat zij we
deromme hadden geraempt zeekere 
Ol'dinantien, J)Oi:n.ten ende articulen hier 
naer volghende". 

die in zijn voorwoord in de feestgids o.a.
schrift: ,,De oppervlakkigheid en de
onverschilligheid, die het moderne leven
zo zeer ontsieren, deden veelal de be
langstelling voor de gilden tanen en ook
bij degenen, die het beter weten moes
ten, was het juiste inzicht in de beteke
nis van het gildewezen soms ver te zoe
ken. Maar in Gemonde moeten er steeds
gildebroeders geweest zijn, die wisten
vast te houden en vol te houden, die zich
bij intuïtie de dragers voelden van een
schone over-oude traditie, de bewaarders
van een kostbaar goed, dat zij onverlet
wilden overdragen aan degenen die na
hen zouden komen".

Het programma der feestelijkbe.den. 
Dit alles maakt een klinkend gildefeest 
dubbel en dwars waard, moeten de man
nen van St. Joris en St. 
Catharina gedacht hebben 
(en daar hebben ze schoon 
gelijk aan gehad), want 
reeds enkele maanden lang 
is men druk in de weer 
geweest om de festiviteiten 
grondig voor te bereiden. 
Er werden allerhande com
missies in het leven geroe
pen: ere-commissies, werk
commissies, jurycommissies. 
Daannee zijF1 ook de plan
nen op tafel gekomen, de 
plannen voor het feestpro
gramma, waarvan wij in 
het kort het een en ander 
zullen onthullen: 

voor de overleden en levende leden van 
het feestvierende gilde. Om kwart voor 2 
's middags komen de leden van het gilde 
bijeen in het gildehuis "De Kaatse Hoe
ve", om van daar uit - begeleid door 
Fanfare St. Lambertus naar de kerk te 
trekken, waar om 2.30 uur een Plechtig 
Lof met processie zal plaats vinden. Tij
dens het Lof zal aan het Allerheiligste 
de vendelgroet worden gebracht. Om 
half 4 zal vervolgens de wijding plaats 
hebben van de nieuwe vendels, terwijl 
om half 5 in het gildehuis de aanbieding 
van gedenkschilden zal geschieden. 
ZONDAG 11 MEI: Op Zondag 11 Mei 
zal de bloem van de schuttersgilden uit 
de kring Maasland in lange, kleurige 
stoeten naar Gemonde trekken om daar 
de jaarlijkse kringdag te vieren. Gemon
de zal dan vol zijn van de Hoofdmannen, 
deKoningen, de Dekens, de Vaandrigs, 
de Standaardrijders, de Vendeliers, de 
Tambours en de Gildebroeders. Er zul
len er zijn in buizen van zwaar fluweel, 
in hozen en mantels naar Middeleeuwse 
snit, in de zwierige dracht van "gracie
leycker" tijden: Werkelijk: In Gemonde 
zullen voor enkele uren vroeger tijden 
gaan herleven! De vogel zal er gescho
ten worden, de vendels zullen er wap
peren, de erewijn zal er gedronken wor
den, kortom het zal een feest worden in 
Gemonde, waarbij Brabants grootste fol
kloristische rijkdom in overvloedige mate 
zal worden uitgestrooid over het heuge
lijke feit, dat de Gemondse gildebroeders 
hun verheven tradities zo lang en zo 
goed bewaard hebben. 
Om 1 uur zal de aankomst van de deel
nemende gildeJJ plaats vinden. Om half 
twee zal in de R.K Jongenschool daarna . 
de erewijn geschonken worden. Om 
kwart voor twee zal men daarna in op
tocht vanaf het voetbalterrein naar het 
feestterrein nabij het gildehuis trekken. 
Daar zullen om kwart over 3 de wedstrij
den aanvangen. Om 7 uur zullen de pdj
zen worden uitgereikt, die men geschon
ken heeft gekregen van aiie mogeliîke 
personen, veremgmgen, instellingen, 
zaken, etc. uit het gehele land. 

Tentoonstelling en Kermis. 
Het is onmogelijk om de lezers in het 
kort een volledige beschrijving te geven 
van hetgeen er in Gemonde zal gebeu: 
ren bij gelegenheid van dit grote gilde
feest. Om van alles op de hoogte te ko
men zal men de festiviteiten werkelijk 
zelf moeten bijwonen. Welnu, U bent 
van harte welkom ! 
Als U op Zondag 11 Mei in Gemonde 
bent, moogt U echter vooral niet verge
ten in het gildehuis (café Schellekens, de 
tentoonstelling van gildezilver, perkamen
ten, vaandels, standaarden en trommen, 
te bezoeken. Voorts kunt U zich ter af
wisseling ook nog even storten in het 
plezier van de Vlaamse Kermis, die er 
gehouden zal worden. 
Op naar Gemonde! 

Dit werd geschreven in 1614. Zeer dui
delijk staat erin vermeld, dat dit niet de 
kaart is van de oprichting van het gilde 
want die was reeds samengesteld door 
"de heere van Gestel ende Herlaer" toen 
,,hen voorouderen" leefden en die ver
loren was gegaan tengevolge van bin
nenlandse oorlogen en voorafgaande 
,,troublen". De tijd' die hier tussen gele-

ZONDAG 4 MEI: Op 
Zondag 4 Mei a.s. zullen 
de feestelijkheden naar 
christelijke gewoonte wor
ien ingezet met 'n plechtige 
Hoogmis, op te dragen 

In lange, kleurige stoeten zullen ze naar 

Weer een Romeins graf 
blootgelegd 

•

tn Esch 

Het laboratorium-onderzoek van het in 
de tweede week van April gevonden 
romeins graf was no.g niet geëindigd, toen 
de Rijksdienst voor Oudheidkundig 
Onderzoek weer werd geattendeerd op 
de- ffl02'e)ijk1heid van een nieuwe ontdek
k-ing op "D'n Berg", de akker van de 
Esscihe landbouwer Jan Ruijs. 
Zijn zoontje en een vriendje, spelender
wiize op het land gravende, schampten 
op een hard voorwerp, dat bij onder
zoek de kraag van een amphora - een 
romeinse kan met twee oren - bleek 
te zijn. 
Van de vondst werd melding gemaakt 
en Maandagmorgen begon de Rijksdienst 
de uitgraving, waarvoor veel belangstel
ling was. Burgemeester Kamerbeek en 
vanzelfsprekend, de verpersoon(ijking' 

van "Brabants Heem", pastoor Binck, 
uit Alphen, en andere aan de heemkun
dige liefhebberij verknochten toefden 
de gehele dag "aan de rand van het 
graf"! 
Nu, wat in dit tweede graf gevonden 
werd en zoals alles werd aangetroffen, 
was werkelijk een interessant "stilleven" 
gelijk. Gewoonweg schilderachtig· in ver
scheidenheid, kleur en rangsehikking. 
Wij kunnen ons voorstellen dat onder 
oudheid- en heemkundigen het verlan
gen levendiger word·t om het gehele 
akkerland omgewoeld te zien, begerig 
als zij zijn nog veel meer te zien ont
dekken. 
Het schijnt wel in het plan van de Rijks
dienst te liggen het gehele veld te door
zoeken. Er is tenminste reeds een 

Gemonde komen. 

strook grond van 1 ½ x 15 m blootge
legd. Hierin werden grijze grondstroken 
ontdekt, die op regelmatige afstanden 
van elkaar lagen in donkerbruine grond. 
Verder zijn nog niet te definiëren grond
sporen gevonden. 
,,Wie weet," zo riep pastoor Binck en
thousiast uit, ,,wat een schatten nog in 
de Essche bodem verborgen liggen". 
Zeker is, dat de beide ontdekte Romeinse 
�rnee, met gEaJgiften uniek zijn voor 
Nederland. 
De e�enaar van "D'n Berg" heeft nu 
de afgraving gestaakt en het veld staat 
onder to.ezicht van de Rijksdienst voor 
Oudheidkund� bodei:nonderzoek. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: 
Maandag 5 Mei van to - 12 uur v.m. 
Donderdag 8 Mei van 10- 12 uur v.m. 

Zaterdag 3 Mei Nationale Herdenkingsavond 
NEEMT ALLEN DEEL AAN DE 

STILLE TOCHT 1 
Vanaf 20 uur 2 minuten stilte. 

Zaterdag 3 Mei a.s. zal wederom de 
Nationale Herdenkingsavond plaats vin
den 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, tel land, ter 
zee of in de lucht voor de vrijheid V.;!n 
het Koninkrijk zijn gevallen, dan wel als 
Nederlander tengevolge van tegen hen 
gerichte vijandelijke actie zijn omge
komen. 
Vanaf des avonds 18 uur zullen van alle 
openbare gebouwen en particuliere wo
ningen de vlaggen halfstok worden ge
hangen. 
Om 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, Baroniestraat, zal leiden naar 
de R.K Begraafplaats van de Parochie 
van het H. Hart. Wij verzoeken alle in
gezetenen aan deze tocht deel te nemen 
en daarbij volkomen stilzwijgen in acht 
te nemen. Wij verzoeken voorts degenen, 
die langs de weg de stoet gadeslaan, te 
willen bedenken, dat deze tocht bedoelt 

te zijn een laatste hulde aan on.ze geval
lenen, waarbij eenieder zich waardig be
hoort te gedragen. 
Van 19.45 uur tot even voor 20 uur zul
len de klokken van alle kerken lutden. 
Van preçies 20 uur af zal op het kerkhof 
gedurende twee minuten volkomen stilte 
in acht worden genomen. Eenieder wordt 
verzocht deze stilte - waar ook - in 
acht te willen nemen. 
Na het in acht nemen van deze stilte zul
len door het koor St. Petrus en St. Cae
cilia enige toepasselijke liederen worden 
gezongen, terwijl door de Burgemeester 
een krans zal worden gelegd op de gra
ven der aldaar nog rustende geallieerde 
militairen. Van gemeentewege zullen ook 
op de graven der Boxtelse gesneuvelden, 
begraven op de kerkhoven der Parochies 
St. Petnl'S en St. Lambertus, bl_oemen ge
legd worden). 
De familieleden van gesneuvelden wordt 
tenslotte nog medegedeeld, dat zij zich 
voor het deelnemen aan de Stille Tocht 
dienen te bevinden op he( trottoir vóór 
het Gemeentehuis. Zij zullen dan een 
bijzondere plaats aan het hoofd van de 
stoet kunnen innemen. 

-o-

Overeenkomstig het advies van de Be
drijfs Horeca zal van 7 tot 9 uur in 
café's en andere voor publiek toeganke
lijke lokaliteiten géén muziek ten gehore 
worden gebracht. 

Viering Nationale Feestdag 
KINDERZANGHULDE, POLITIEHONDENDEMONSTRA TIE, CONCERT 

EN MASTKLIMMEN. 

Terwijl we Zaterdag 3 Mei in piëteitvolle 
stilte allen zullen herdenken, die voor 
onze vrijheid vielen, zullen we Maandag 
5 Mei op feestelijke wijze de dag vieren, 
waarvoor de gevallenen het hoogste offer 
brachten, de Nationale Bevrijdingsdag. 
Boxtel Vooruit heeft daarvoor een pro
gramma samengesteld, waaraan we gaar
ne een beknopte beschouwing wijden: 
Maandagvoormiddag om half 11 bren
gen de kinderen van alle Boxtelse scho
len een lcinderzanghulde op de Markt, 
Moge de jeugd zich zoveel mogelijk • 
tooien met de nationale kleuren om aan 
deze inzet van de feestelijkheden een 
schoon en indrukwekkend cachet te 
geven. 
Des middags om 3 uur zal door de 
K.N.P.V., afd. Boxtel - voor het eerst 
in Boxtels geschiedenis - op de Markt 
een politiehondendemonstratie gegeven 
worden. 
Waar dit voor het volgen der oefenin
gen op zo'n uitermate geschikt terrein 
gebeurt, mag de inwon.ers van Boxtel ten 
zeerste aanbevolen worden deze demon
straties - die hoogst interessant belo
ven te worden - te gaan zien. 
Wij zullen hieronder even de meest bij
zondere programmapunten van deze 
demonstratie aanstippen, waaruit U zult 
kunnen afleiden, dat dit werkelijk een 
bezienswaardig sportevenement zal 
worden: 
l. Appèloefeningen, zoals links en rechts
volgen op commando, af-blijven-liggen
en voedsel weigeren.
2. Politieagent brengt dronken kerels op,
hetgeen gepaard gaat met verzet en
ruzie. Ze worden daarna opgebracht naar
het politiebureau.
3. Rijwielbewaking. Hierbij zal de hond
tonen, dat hij ook geschikt is voor bui:
gergebruik en tevens ,:al de hond laten
zien, dat hij voor mensen, die geen kwa
de bedoelingen hebben, ongevaarlijk is.
4. Uiteend'rijving van relletjes-veroor
zakende-lieden. Gedemonstreerd zal wor
den hoe een aantal oproerkraaiers, die
zich tijdens verkiezingen van hun las
tigste kant laten zien, door een politie
agent met behulp van een politiehond
uiteengedreven zal worden, terwijl ver
volgens een tweetal lieden, dat meent
zich niet te behoeven storen aan de be
velen van de politie, wordt "gesteld"
d0or de hond, om daarna naar het poli
tiebureau te worden opgebracht.
5. De vier deelnemende honden zullen
gesteld worden op stok, schot en rijwiel.
Bij deze demonstraties is het van belang,
dat alle belangstellenden zich nauwkeu
rig houden aan de te geven aanwijzin
gen en de eventuële orders van de poli
tie stipt opvolgen!
's Avonds om 8 uur zal Fanfare St. Lam
bertus. uit Gemonde op de kiosk een oon
cert geven o.l.v. de heer Jos. v. d. Braak 
uit Boxtel. 
in dit concert zullen worden uitgevoerd: 
Mars Roem en Eer (M. Schroder) 
Suite Kermesse (Gustave de Roeck) 

1. Cortege Parade
2. La Bonne Aventure
3. Les Gondoles
4. Le Manege ..

Ouverture Bona Fortuna (L. Canivez) 
Heinzelmannchens Wachtparade 

(Kurt Noach - arr. Adr. Maas). 
Valse Triste 

Uean Sibelius arr. Ger. Boedijn) 
Ouverture Joyeuse 

(Keler Bela - arr. M. Kessel) 
Finale. 

Onmiddellijk na het concert zal het mast
klimmen plaats vinden. Een wedstrijd, 
waarvoor in de vorige jaren steeds grote 
belangstelling werd getoond, niet alleen 
grote passieve belangstelling van de zijde 
van het publiek, maar vooral ook grote 
actieve belangstelling van de zijde der 
deelnemers aan deze wedstrijd. Ook nu 
weer verwacht men een flinke deelname, 
zodat het een spannende kamp kan wor
den om· de door Boxtel Vooruit uitge
loofde prijzen voor de beste prestatie. 
Opgave voor deeineming kan vóór <le 
wedstrijden geschieden. 
Zoals men ziet, beste keistampers, als 
het weer meewerkt zoals op Koninginne
dag, dan kan de viering van de Natio
nale Feestdag in Boxtel weer een succes 
worden! 

Burgerlijke Stand 
GEBOREN Maria P. J. dochter van W. 
N. van Esch en H. J. v. d. Berk, van
Ranststraat 12 - Johanna N. M. doch
ter van N. J. Th. Siemerink en B. van
Gaaien, van Salmstraat 17 - Martina P.
dochter van K. v. d. Laak en J. M. Vor
stenbosch, van Salmstraat 21 - Adriana
C. dochter van J. W. v. d. Bogaard en
Th. Hölzken, van Hornstraat 24 - Pau
lina H. H. dochter van M. J. J. van Hel
voirt en M. C. J. Willaert, van Ranst
straat 30 - Cornelia A. J. M. dochter
van M. J. v. cl. Sande en C. J. M. Mut
saards, Kalksheuvel 55 - Anna M. P. J.
dochter van J. Fr. v. d. Langenberg en
A. J. Karssemakers, Nieuwstraat 102 -
Elisabeth J. M. dochter van M. A. A.
van Pinxteren en W. G. van Roosmalen,
Tongersestraat 38 - Leonardus A. M.
A. zoon van H. M. M. van Erp en M. P.
van Geffen, Zandvliet 26 - Petronella
J. H. M. dochter van J. A. Hol en M.
Th. C. van der Heijden, Stationstraat 86
- Maria P. J. dochter van H. v. d. Ven
en A. C. Obbens, Fellenoord 14.
ONDERTROUWD': Johannes C. H. van
Wijk en Catharina P. Kuenen - Adria
nus J. M. van Moorsel en Gerarda L. M.
van Boeckd - Bernardus Fr. C. Nas en
Maria H. Dinnissen.
GElrIUWD: Arnoldus W. van de Laar
en Antonia C. Kunen - Wilhelmus A.
Poirters en Wilhelmina van den Braak -
Josephus P. Kluijtmans en Anna M.
SeheUekens - Paulus H. Hendriks en
Johanna Bek - Martinus A. Scheutjens
en Hendrika C. Huijberts.
OVERLEDEN: Johannes HobbeJ.en, oud
63 jaren, Maastrichtsestraat 33.

Inlichtingen 
betreffende Advertenties. 

Aangezien het herhaaldelijk voor
komt, dat reeds vóór het ver
schijnen van Brabants Centrum 
geïnformeerd wordt naar bepaal
de aanbiedingen in de adverten• 
tierubriek, stellen wij - om mis
bruik te voorkomen en ALLE 
abonné's gelijke kans te geven 
bij het reflecteren naar de in ons 
blad voorkomende aanbiedingen 

's Vrijdagsmorgens vanaf 7 
uur de gelegenheid open bij onze 
administratie, Molenstraat 19, 
informaties in te winnen. 

Administratie 
Brabants Centrum. 

-------



Gouden Huwelijksfeest 

Op Dinsdag 6 Mei hoopt het echtpaar 
Koolen-v. Kasteren (Breukelsestraat 46) 
ziin gouden huwelijksfeest te vieren. Het 
belooft voor het gouden paar een onver-

• geteliike dag te worden, want de buurt
bewoners zijn reeds verscheidene weken 
bezig aan de voorbereiding van het feest, 
dat door de oudjes gelukkig nog in goe
de gezondheid gevierd kan worden, al
zijn ze resp. reeds 81 en 78 jaar oud. 
Zo zal a.s. Dinsdag dan in aanwezigheid 
van de kinderen (zes kinderen waar-

onder een religieuse), kleinkinderen en 
familie en tevens onder de te verwachten 
grote belangstelling van de Boxtelse be
volking - door de krasse echtelieden de 
gouden kroon op het 50-jarige huwe
lijksleven geplaatst worden. 
Om half 10 zal in de parochiekerk van 
het H. Hart een Plechtige H. Mis - uit 
dankbaarheid - worden opgedragen. En 
's middags zal van 1 tot 2 uur de recep
tie worden gehouden. 

Gemeente Boxtel op het matje 

Strijd tegen "papierendom" 
woningkwestie 

• 

1n 

WAAR OM MAKKELIJK ALS HET 
MOEILIJK KAN. 

Maandag j.l. stond de gemeente Box
tel - in de vertegenwoordiging van 
burgemeester Drs. M. A. M. van 
Helvoort en de wethouders v. d. Laar 
en Valks - voor de meervoudige 
Economische Kamer te 's Hertogen
bosch terecht, omdat zij vorig jaar 
42 woningen had gebouwd zonder de 
vereiste z.g. ,,rijksgoedkeuring". 

Vorige week hebben wii in een artikel 
aangaande deze bouw (Kalksheuvel) de 
lezers reeds duidelijk gemaakt, dat de 
gemeente zelf de bevoegdheid had deze 
"riiksgoedkeuring" te verstrekken. In het 
onderhavige geval heeft de gemeente 
echter verzuimd onmiddellijk schriftelijk 
toestemming te geven, nadat in een ver
gadering van B. en W. mondeling beslo
ten was tot het verlenen van een bouw
vergunning voor de bouw van 42 wonin
gen in het kader van het richtingcontin
gent voor 1951, dat 45 wonin_gen inhield. 
Hier zit nu echter de knoop, die met een 
beetie goede wil al dadelijk -.bij het vast--. 
lopen van de bouw ontward had kunnen 
worden, doch die eerstens do9r een wrij
ving tussen de gemeente Boxtel en de 
Hoofdingenieur Directeur van de Weder
opbouw en Volkshuisvesting te 's Herto
genbosch, G. Bolsius, en nveedens door 
de reusachtige papieren -nasleep van het 
geval, van een Gordiaanse ingewikkeld
heid was geworden, zodat de Economi
sche Rechter er aan te pas moest komen 
om hem uiterst voorzichtig uiteen te 
doen. 
Dat de rechtszitting, die hiertoe diende, 
weinig prettige zijden zou hebben was te 
voorzien, maar dat de kwestie er zó door 
veronaangenaamd zou worden als nu het 
geval was, kon moeilijk voorspeld ziin 
geweest. Nu kwam eerst goed aan het 
licht, dat het ook hier een geval was ge
worden van: waarom makkelijk als het 
moeiliik kan. Het was voor de president 
Mr. J. Verlinden een allesbehalve ple
zierige taak om de "haarkloverii" te lei
den. Welke zijwegen hij ook in het taaie 
getuigenverhoor bewandelde om meer 
openingspunten te vinden, hij kwam 
steeds weer terug bij het trefpunt, er 
ontbrak alleen maar een schriftelijké 
riiksgoedkeuring toen met de bouw van 
de woningen was aangevangen! 

TREFPUNT 
MET ERNSTIG TINTJE ! 

Uit het getuigenverhoor nu was geble
ken, dat de richtlijnen en wensen van de 
minister de gemeenten niet altijd bereik
ten. Dat was belangrijk in deze zitting, 
omdat een van die ministeriële wensen 
in het kort hierop neerkwam ,dat de mi
nister liever niet had dat het niet ver
bruikte volume van een voorgaand jaar 
het volgend jaar ten nutte gemaakt werd. 
U moet n.l. weten, dat de gemeente 
Boxtel in 1951, vóór de bouw van de be
wuste 42 woningen, reeds gezorgd had 
voor de bouw van to woningwetwonin
gen, 4 herbouwplichtwoningen en 2 par
ticuliere woningen. Men beschouwde dit 
echter als een soupering van het niet 
verbruikte volume van vorige jaren, het
geen niet onredelijk te noemen was aan
gezien de gemeente onwetend was van - • 
de Haagse "richtlijnen en wensen". 
In dit onderdeel van het verhoor waren 
de getyi�nverklaringen van de ambte
naar aan het Departement van Weder
opbouw te Den Haag, mr. G. van Vlier 
en van ir. G. Bolsius even vaag als de 
verklaringen van de getuigen aannèmer 
Lodewijks, uitvoerder Delissen, ge
meente-opzichter Wilbers en economi
sche rechergeur v. d. Piil over de aanvang 
en uitvoering van de bouw in de eerste 
periode. , 
De officier van Justitie mr. Moons, moest 
zich dan ook tot het genoemde "tref
punt" bepalen, hetgeen hii in ziin 
requisitoir prompt deed, al gaf hij er een 
bijzonder ernstig tintje aan .... 
Hij beschuldigde de Gemeente Boxtel er 
n.l. van, dat zij opzettelijk de schrifte
lijke vergunning achterwege gelaten had_

om de Minister met "het vijfde exem
plaar" van deze rijksgoedkeuring niet 
wakker te maken of te herinneren aan de 
reeds gebouwde woningen, die in dat ge
val onherroepelijk van het toegewezen 
aantal van 45 afgetrokken zouden zijn 
geworden. Om deze "afroming" te voor
komen, aldus mr. Moons, had de Ge
meente Boxtel de heren in Den Haag zo 
spoedig mogelijk voor een voldongen 
feit willen stellen om zodoende boven 
het toegewezen aantal te komen. (Er was 
z.i. niet geremd door het gemeentebe
stuur). Hij achtte het ten laste gelegde
dan ook bewezen en eiste f 5000, -
boete.

VERDEDIGING EN PROTEST. 
De verdediger mr. G. Kolfschoten uit 
's Hertogenbosch zag in de wrijving tus
sen de Gemeente Boxtel en de Hoofd
ingenieur-Directeur van Wederopbouw 
en Volkshuisvesting de oorzaak van alle 
misère, al was deze wrijving een kwestie, 
die de kern van de zaak niet raakte en 
alleen maar betrof de plaats en de inrich
ting van de hui;zen. Ir. Bolsius zou zich 
hier hebben willen doen gelden, getuige 
het feit, dat Boxtel de eerste gemeente 
was die gegrepen werd, mede en vooral 
om het feit, dat men een bouwvolume 
uit een vorig jaar gesoupeerd had. Daar
van was de Gemeente Boxtel echter niet 
in kennis gesteld!!! Het enige foutje 
school z.i. in het vergeten van het op
schrift-stellen der rijksgoedkeuring. Hij 
vond het eenvoudig belachelijk, dat een 
gemeente (met een ijverig bestuurscol
lege). op zo'n grove wijze beboet werd 
voor de voortvarendheid in het betracl1-
ten van een spoedige leniging van de 
woningnood. Hij meende dat hier niet 
zuiver naar de letter der wet, maar veel 
meer naar de bedoeling der wet geoor
deeld moest worden. De raadsman eiste 
dan ook vrijspraak! 
Daarna nam de burgemeester het woord 
en tekende scherp protest aan tegen de 
aantijging, dat hier van opzet of kwader
trouw sprake was. Verontwaardigd nam 
hij ook stelling tegen de beschuldiging, 
dat men de minister voor een voldongen 
feit had willen stellen. De burgemeester 
wees de Officier er daarbij op, dat het 
door iedereen te begrijpen was, dat dit 
zeker niet het geval was, omdat men 
daarmee zichzelf de Rijkssubsidie zou 
ontnomen hebben, m.a.w. dat men daar
mee een financiële zelfmoord gepleegd 
zou hebben, terwijl men er dan tevoren 
toch ook zeker van kon zijn, dat het 
teveel gebouwde van de volgende toe
wijzing zou worden afgetrokken. Voorts 
verklaarde hij dat uit de trage gang van 
zaken wel af te leiden was, dat er danig 
geremd was. 
Hij noemde het bovendien zeer pijnlijk, 
dat men i!1 deze terechtstelling zo weinig 
oog toonde te bezitten voor de zorgen 
en moeilijkheden van de gemeent�n bij 
de woningnoodbeslommeringen. Zo 
noemde hii het bepaald krenkend, dat de 
gemeente ook w_erd aangevallen voor de 
10 in Februari gebouwde woningen, die 
(op verzoek van de minister) vrijwillig 
afgestaan waren voor gerepatrieerde Am
bonese gezinnen, hetgeen z.i. een be
langrijk offer van de g·emeente Boxtel 
betekende. 

NOG MEER BOETEN ! 
Hierna stonden. B. en W. van de ge
.inéente Boxtel opnieuw terecht, omdat 
zij als opdracihtgev.ers hadden gefun� 
geerd. De Directeur van - Gemeentewer
ken, de heer ·M. v .' Erp stond eveneens, 
terecht • omdat hij de lei<linR van dit 
,,clandestiene'' bouwen had gehad. 
Tegen de burgemeester werd f 300, -
boete geeist, tegen de wethouders v. d. 
Laar en Val:s resp. f 200, - en f 100, -
en tegen de heer v. Erp f 150, - boete. 
De advocaat bepleitte vrijspraak (of bij 
schuldigverklaring slechts een formele 
straf 1). 
De uitspraken zullen op Maandag 12 
Mei a.s. gedaan worden. 

Plaatselijk Nieuws 
WERKLOOSHEID IN BOXTEL. 
Specificatie van het werkloosheidsverloop 
in April (en Maart tussen haakjes) in de 
gemeente _Boxtel: 

Bouwvakken 
Houtbewerkingsbedrijven 
Schoen- en lederindustrie 
Voeding- en Genotm.bedr. 
Metaalbedriiven 
Textielfabrieken 
Landbouwbedriiven 
Handel en Kantoor 
Losse arbeiders 
Diversen 

April 
85 
11 
24 

5 
6 

27 
12 
14 
28 
15 

Maart 
(105) 
( 10) 
( 26) 
( 9) 
( 4) 
( 17) 
( 12) 
( 15) 
( 28) 
( 18) 

Totaal 227 (244) 
In dit totale aantal werklozen zijn ook 
begrepen 31 wachtgelders tegenover 21 
in de vorige maand (Schoen- en leder
industrie: 12. Textielfabrieken: 19). Te
vens is in dit totale aantal opgenomen de 
groep van 64 arbeiders, die bij de DUW 
te werk zijn gesteld, tegenover 76 in de 
maand Maart. 
Nadat het werkloosheidscijfer in het be
gin van de maand April met sprongen 
daalde, kwam de kentering medio April 
plotseling weer tot stilstand om daama 
zelfs over te gaan tot een nieuwe stijging 
van het werkloosheidsciifer. Een volledig 
gunstige wending schijnt het werkloos
heidsverloop in ons land (en in onze 
plaats in het bijzonder) dus nog niet ge
nomen te hebben! 
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EMIGRATIE. 
Vorige week Donderdagavond had in 
Hotel Van Vlerken een afscheidsavond 
plaats voor de geslaagde emigratie-cur
sisten en de vertrekkende emigranten. 
Door de Plaatselijke Emigratie Commis
sie werd aan alle aanwezigen, zowel emi
granten • als adspirant-emigranten, een 
herinneringsplaat - ontworpen door de 
Boxtelse tekenaar Toon Carpay - aan
geboden. 

In April zijn de volgende personen uit 
Boxtel naar hun nieuwe vaderland ver
trokken: 
Naar Canada: M. Janssens, Liempdse
weg 17. A. J. G. Voets, Boomstraat 34. 
A. J. v. Doremalén, p.a. Maastrichtse
straat 31a. L. C. J. v. d. Sloot, Bossche
weg 65. Chr. v. Alebeek (met gezin), 
Heult 2. 
Naar Australië: M. J. v. d. Biggelaar 
(met gezin), Markt 3. 

MIAD MISSIENAAIKRING 
TENTOONSTELLING. 
Wij vernemen, dat op de fancy-fair van 
de Missienaaikring Miad, van 17 tot 20 
Mei, de Eerwa;irde Paters Capucijnen 
uit Tilburg zullen komen met hun prach
tige poppententoonstelling, waarmee ze 
elders reeds zoveel succes hadden. Deze 
poppengroepen zullen zeer zeker voor 
klein en groot een heel bijzondere at
tractie zijn. Voorts kunnen wij nog be
richten, dat een groep vakkundigen zich 
bereid heeft verklaard het terrein naast 
de Ark een feestelijk aanzien te geven 
en 's avonds feeëriek te verlichten. 
Eenieder onthoude reeds de data: 17 tot 
en met 20 Mei! 

GESLAAGD. 
Onze plaatsgenote Mej. Ria v. d. Laak, 
Rechterstraat 67, is bij de dezer dagen 
te Utrecht gehouden examens geslaagd 

. voor apothekers-assistente. Wegens de 
jeugdige leeftijd zal haar de beroepseed 
eerst op 18-iarige leeftijd worden afge
pomen. 

BEQEV AART R.K. J. B. 
.A.s.. Zon�ag 4 Mei wordt. door de 
R':"1<.JB .. afd. Boxtel weer de jaarlijkse 
bedevaa'rt naar 0. • L. Vrouw van Oir
schot gehouden. 

• Vertrek 's morgens om 5 uur bij W. 
Berkelmans in Lennisheuvel. 
Grote deelname wordt verwacht! 

MISSIE-THUISFRONT.
Op de bruiloft van de familie Huyberts 
te Lennisheuvel werd door Jantje Goos
sens f 9,06 opgehaald voor de missie • 
van Pater Jan van de Laar. 
En op de bruiloft van de familie Van 
de Laar-Keunen f 15,50 voor dezelfde 
missie. 

Een grootse taak vraagt ee't-1 
moedig besluit 

Een keur van jonge meisjes 
gaat naar het missiefront. 

Het stQlld zo onopvallend vermeld: Don
derdagmorgen om half 10 zal in onze 
kerk te Esch de plechtige Inkle<linR en 
Professie plaats hebben van de Witte 
Zusters. 
In feite een onderdeel van een interna
tionale gebeurtenis, want in alle landen 
waar de Congregatie van de Zusters
Missionarissen van Afrika is gevestigd, 
heeft op dezelfde dag de Inkleding en 
Professie plaats van de moedigsten onder 
de vrouwen, die alles vaarwel zeggen 
om haar leven te gaan wijden aan de 
christelijke emancipatie der zwarte be
volking van Afrika. 
Door bijzondere omstandigheden ge
�c_:hiedde deze plechtigheid Donderdag 
1 Mei nu eens niet binnen de klooster
muren en kon iedere belangstellende er 
getuige van zijn hoe een aantal jonge 
vrouwen haar levensbesluit bevestigden. 
Wat gaan die meisjes tegemoet? Een toe
komst voor God, waarin zij zichzelf moe
ten verloochenen, want haar grote 
Meester, wiens bruid zij zijn geworden, 
heeft immers gezegd "wie Mij volgen 
wil verloochene zichzelf en neme alle 
dagen zijn kruis op". 
Daar gaan zij dan straks als "zusters" 
naar het missiefront, waar zii in scholen 
en internaten de zwarte jeugd zullen on
derwiizen. in ziekenhuizen zich toewijden 
aan de lijdenden en onder de bevolking 
zullen zii in alle omstandigheden haar 
hulp van naastenliefde geven. 

* Daar stond Boxtel nu, oog in oog met 
Vrouwe Justitia. ,,Daar komt brommen 
van", zei de ene man op de publieke tri
bune. ,,Daar zit een dikke vrijspraak in", 
wist de andere te voorspellen. Tussen 
deze twee polen werden de "suppor
ters" - zoals de Boxtelse belangstellen
den door de deurwaarder genoemd wer
den - een saaie dag lang heen en weer 
geslingerd. En nog is de balans van 
Vrouwe Justitia niet in de beslissende 
stand gekomen ...... * In de nacht van 
Zaterdag op Zondag had een Boxtelse 
iongeman de bijzondere "aardigheid" om 
in de ziistraten van de Mgr. Wilmer
straat mensen uit hun bed te bellen en 
dan plotseling tot de ontdekking te 
komen niet op het juiste adres te ziin. 
Tot hii op een gegeven moment meende 
wél aan de goedé deur te zijn. Hij was 
daarvan zó vast overtuigd, dat hij niet 
eens aanbelde. Hij koos de moeilijke weg 
van het tuimelraam en plofte zo naar 
binnen. Na de radio wat al te hardhan
dig geprobeerd te hebben, begaf hii zich 
naar boven, ging een der slaapkamers 
binnen, rommelde wat in de linnenkast 
en maakte toen aanstalten zich ter ruste 
te h�0ev0

• �(\°'P verscheen dp hewnnPr 
van l,:et Ï1uis ten. tonele: nog voordat de 
vreemde bezoeker tijd had zich te reali
seren, dat hij hier in een milieu verkeer
de waar hij niet thuis hoorde, daalde iets 
hards neer op het hoofd van de reeds 
op het bed gezeten indringer. Het was 
verder een kleine moeite om het verhaal 
op het politiebureau te laten eindigen. 
Daar trokken ook alle nevels op .... .....  
* De Essche luyden laten de heren van 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek niet 
met rust. Als de Rijksdienst niet naar 
Romeinse graven graaft, zal de jeugd dat 
wel doen. Zo werd vorige w�ek door de 

Op dat grote werk bereiden zij zich 
geesteliik en niet minder wetenschappe
lijk voor, want onder de ook in Afrika 
gewijzigde omstandigheden worden hoge 
eisen gesteld aan de bekwaamheid der 
missiezusters. 
Acht postulanten werden Donderdag in 
de kerk te Esch zogenaamd ingekleed 
en begonnen hiermee haar noyiciaat. Dat 
is een periode van anderhalf jaar, gedu
rende welke tiid zii zich onderwerpen 
op de beproeving der deugden, die van 
iedere missionaris geëist worden, en 
waarvan de gehoorzaamheid wel de spe
cifieke deugd is. 
Viif novicen werden geprofest en deden 
haar eerste tijdelijke gelofte van gehoor
zaamheid, armoede en zuiverheid. 
Voor en onder de H. Mis, door de Zeer, 
Eerw. Heer Pastoor Hackfoordt opge
dragen met assistentie, werd volgens het 
ceremonieel der Congregatie de . inkle
ding als novicen -verricht en de eerste 
tiideliike gelofte gedaan door de nieuwe 
zusters. 
Het was een plechtigheid met indruk
wekkende momenten, vooral toen de no
vicen haar kloosternaam ontvingen met 
het vermaan "gij zult uw naam en het 
huis van uw vader vergeten". 
Zoals in de congregatie van de Zusters 
Missionarissen van 0. L. Vrouw van 
Afrika gebruikeliik is, gaan de nieuwe 
zusters nu voor één jaar naar Noord
Afrika, waar de zusters van alle nationa
liteiten gczamenliik gevormd worden 
voor de missiearbeid. 

"hope van Esch" spelenderwijs weer een 
Romeinse vaas uit de 2e eeuw na Chris
tus ontdekt. Het spel is inmiddels ernst 
geworden en de vaas is de aanwijzing 
geworden voor het derde Romeinse graf, 
dat op "D'n Berg" in Esch is gelegen. 
* In Gemonde gooit men het over een 
andere boeg. Daar zullen de mannen van 
de "Guld" wat leven in de brouwerij 
gaan brengen. En Boxtel, St. Michiels 
Gestel, Schijndel en St. Oedenrode zul
len naast hun rechten op de Gemondse 
grond nu ook hun rechten op het Ge
mondse plezier doen. geldèn. Het Ge

. mondse plezier, dat er trouwens is voor 
iedereen, die het op echt Brabantse wijze 
kan genieten! * Deze maand plaatsen 
Boxtel en Liempde zich weer eens naar 
best vermogen achter de Bloedtransfusie
dienst van het Nederlandse Rode Kruis. 
Wist U dat ten behoeve van de Neder
landse gemeenschap jaarlijks 30.000 
bloedtransfusies kunnen worden verricht. 
Wist U dat in Boxtel vorig jaar 350 liter 
bloed werd afgestaan? En wist U, dat 
men dit jaar minstens op een zelfde hoe
veelheid rekent, let wel: minstens! *
Boxtels Toneel, dat vorige week heel in
tiem 't 12½-jarige comediale bestaan be
feestte, zal dit koperen jubileum in het 
volgende seizoen in het openbaar vieren 
met een jubileumuitvoering. Welk toneel
stok hiep1n�r 7è 1 dief'P.!) js DOP niet he- -
paald. * De Maand Mei is gekomen, 
hetgeen wil zeggen dat op de Zondagen 
't Brabantse volk weer langs alle wegen 
naar de genade-oorden van Maria zal
stoeten. Te voet, per fiets of ook wel 
met de hoog kar; 's morgens vroeg, als 
de zon zich nog een weg zoekt door de 
dichte nevels, gaan zij er heen, en 
's middags, als de zon haar goudgloeiend 
licht over het Brabantse land werpt, ke
ren zij er van terug.* De wijsheid van 
de week: ,,Het leven zou veel vrolijker 
kunnen zijn als de mensen het ernstiger 
wilden opnemen". (Sirius). 

25 Jaar Missiehuis St. Theresia 

Van kruiwagen tot kasteel 
Binnenkort, op 18 Mei, gaan de Pa
ters Asumptionisten 't 25-jarig be
staan vieren van Missiehuis St. The
resia. Boxtel zou op 't ogenblik niet 
meer volledig zijn zonder de figuur 
van deze paters, die met wijdwappe
rende togen door onze straten fietsen. 
Jubileums nodigen altijd uit om nog 
'ns even achterom te zien; en als je 
dan kunt zien dat er in 't afgesloten 
tijdperk vooruitgang te bespeuren is, 
dan kom je vanzelf in de nodige 
feeststemming. 

Welnu, die vooruitgang is hier wel heel 
duidelijk. 't Was maar 'n heel armzalig 
groepie dat zich, begin 1915 kwam vesti
gen op 't kasteel Stapelen: P. Louis An
toine Verhagen, twee Fraters en acht 
leerlingen, en samen vormden die 't klein 
Seminarie van de Paters Assumptionisten 
in Nederland. Nu, klein was 't inder
daad. En arm! Men vertelt. of 't hele
maal waar is weten we niet� dat ze heel 
hun bezit meebracht�n op 'n kruiwagen. 
Maar ja, P. Verhagen was een van die 
mensen die op God durven te vertrou
wen, en van dat soort is nog niemand 
bedrogen uitgekomen. Hij begon maar, 
zonder middelen, zonder mogeliikheid 
om· door 't Hoofdkwartier in Parijs ge
steund te. worden ~ 't was immers volop 
0.orlog t- Z'n enig bezit was die krui
wagen, 'n grote doortastendheid en 'n 
wankele gezondheid. En met dat kapitaal 
betrok hij 'n gedeelte van Kasteel Sta
pelen. Ja, dat was daar eigenlijk maar 
'n vreemde situatie. Aan de ene kant 
woonde Mevr. de Douairiere Mahie van 
Boxtel en Liempde, met haar gezin, en, 
omgeven door al de deftige statie van 
zo'n adelijk verbliif, bracht P. Verhagen 
met de zijnen aan de andere kant de 
kloosterliik� armoede in praktijk. Uiter
sten vinden elkaar zegt 'n spreek
woord - en ze slijpen elkaars scherpe 
kanten wat bij. Voo1· de Assumptionisten 
betekende dat in dit geval dat van de 

adelijke vleugel vele milde gaven hun 
weg vonden naar de kloosterliike, en dat 
door deze milddadigheid mogelijk ge
maakt werd wat. eigenlijk niet mogelijk 
was, dat n.l. deze mensen zonder inko
men konden bestaan en zelfs hun werk 
geleidelijk aan konden uitbreiden. En dat 
was niet alleen te danken aan de bewo
ners van 't Kasteel, er waren er zoveel in 
Boxtel die op alle mogelijke en onmoge
lijke manieren hulp boden. 't Kleine 
kloostertje werd opgenomen in de Box
telse gemeenschap en met echt Brabantse 
gulheid werd er eendrachtig gezorgd dat 
er geen honger geleden werd, en dat de . 
huisvesting langzaamaan • op peil kwam .• 
En onder al die bedrijven door groeide 
de zaak maar. Er kwamen steeds meer 
studenten, en toen, na de oorlog, de toe
stand wat regelmatiger werd en er weer 
contact mogelijk was met Frankrijk, was 
't ergste leed geleden. Er kwamen meer 
mensen, Paters en Fraters, en Franse 
Zusters die de keuken deden. Later 
kreeg men ook de beschikking over ·'f 
hele Kasteel. Maar de gang zat er toen 
eenmaal in en na enkele jaren zat 't oude 
Kasteeltje tot de nok toe vol. We kun
nen 't de Heren van Boxtel en Liempde 
niet kwalijk nemen dat ze bij de bouw· 
van hun huis geen rekening hielden met 
deze omstandigheden, maar 't feit lag er 
,,'t Kasteel puilde uit", om 't zo maar te 
zeggen. En de studenten stroomden maar 
steeds talrijker binnen. 
Er was maar één oplossing: bouwen! Er 
werden plannen ontworpen, en men be-' 
sloot op de binnenplaats van het Kasteel 
een nieuwe vleugel te bouwen, langs dat 
gedeelte van de gracht, dat evenwijdig 
loopt met de spoorlijn. Hoewel de plan
nen al in een vergevorderd stadium wa
ren, is men daar tenslotte toch maar van 
af14estapt; de kasteelruimte was erg be
perkt en 't groot aantal roepingen dat 
binnenstroomde deed voorzien dat dit 
maar 'n gebrekkige oplossing was. En 
daarom werd er besloten tot de bouw 
van 'n heel nieuw, groot Missiehuis. 

• Daarover 'n andere keer meer.

- - - - -- - - ---------



• Koning�nnedag in Boxtel
Meisjes: 
1. St. AngelaschooI A 
2. St. Angelaschool B 
3. Duinendaal A 
4. Theresia 
5. Duinendaal B 

CONCERT EN 

50 pnt. 
44 pnt. 
30 pnt. 
30 pnt. 
26 pnt. 

GESLAAGDE VIERING 1 
Woensdag 30 April: In het gehele land 
werd met grote spontaniteit de 43e ver
jaardag van H. M. Koningin Juliana ge
vierd. Boxtel bleef daarbij niet aohter, 
want aan het door Boxtel Vooruit 
samengestelde programma werd op alles
zins "passende" wijze uitvoering gege
ven. 

JAS DE KEISTAMPER 

Iets anders werd het toen hij kwam te 
spreken over Boxtel zelf. Heel waarde
rend sprak hij over de in de a.s. zomer 
te voeren acties en te houden festivitei
ten. Maar met verontwaardigde donder
stem hekelde hij de baldadigheid van de 
jeugd, die haar kattekwaad tot het "on
gerijmde" opvoerde. Daarna nam hij met 
een "kom houdoe" afscheid van de Box
telse keistampers, die allen met heel veel 
aandacht naar zijn woorden geluisterd 
hadden, en maakte tot besluit van zijn 

kort verblijf in de. wereld, van de mensen 
onder aanvoering van Boxtels Harmonie 
nog een gezellige wandeling door Box
tels straten. En daarna keerde Jás weer 
terug naar het land der reuzen om van
daar uit het Boxtelse leven weer_ een 
jaar lang met critische ogen gade te 
slaan. 
Hiermee W!lS ook het slot gekomen van 
de Boxtelse viering van Koninginnedag, 
welke uitstekend geslaagd mag heten 1 

omstreeks 25 September gaat de zang-
•• lij§tér wéi;i. "· •. ' • , ': • 

HOE ..... ? 

SCHOOL WISSELBEKER
WEDSTRIJDEN. 

Zo vonden 's middags op de Markt de 
schoolwisselbekerwedstrijäen plaats. Het 
enthousiasme van de jeugd was op deze 
,.zonovergoten" Koninginnedag zó groot, 
dat het de bestuursleden van Boxtel 
Vooruit (de organisatoren van deze wed
strijden) heel bijzondere moeite kostte 
om die geestdrift in het keurslijf van de 
grote schoolkamp te persen. Mét de hulp 
van de aanwezige onderwijze_rs, ouders 
en politieagenten, slaagde men er echter 
gelukkig in de wedstrijden binnen het 
gestelde tijdschema op regelmatige wijze 
af te werken. Aan spanning ontbrak het 
dit jaar natuurlijk helemaal niet, daar dit 
de derde schoolwisselbekerwedstijd was 
en de Meisjesschool Duinendaal en de 
Jongensschool St. Franciscus reeds twee
maal in successie winnaar waren geweest 
van deze kamp. De grote vraag of deze 
scholen er dit jaar in zouden slagen defi
nitief beslag te leggen op de wisselbeker 
zette de jeugd aan tot topprestaties. 

's Avonds kreeg de viering van Koningin
nedag een heel ander karakter, Toen 
voerde Boxtels Harmonie op de geïllumi
neerde kiosk een prachtig concert uit, 
dat veler oren bereikte en • bekoorde. 
Honderden waren op deze prachtige 
voorjaarsavond naar de Markt gekomen 
om te genieten van dat "weldadige" mu
siceren. In het slotnummer, de mars 
,,Brabantia", mocht de aankondiging be
luisterd worden van een groot Braban
der en een nog groter Boxtelaar Jás de 
Keistamper. 

Trekvogels ontvangen Radiozenders 

Er is in Nederland haast geen vogelsoort, 
die in het geheel niet trekt'. Hoe komt 
het nu dat al die dieren elk jaar derge
lijke afstanden reizen, niet de verkeerde 
kant uitgaan en de weg nog_ terugvinden 
ook? Men heeft daar tal van theorieën 
over opgesteld maar er zullen nog heel 
wat onderzoekingen moeten worden ver
richt voor alle raadsels rond de vogel
trek zijn ontsluierd. De dreigende voed
selnood in de winter zal er wel iets mee 
te maken hebben.- Want vogéls, wier 
voedselbron in gematigd Europa ook 
's winters te bereiken is- zoals de mee
weo - trekken niet ver weg. Terwijl 
vogels zoals de sterns, wier voedselbron 
's winters volkomen onbereikbaar wordt, 
naar de tropen emigreren. De directe 
oorzaak van de trek kan de voedselnood 
echter niet zijn. De ooievaar is eind 
Augustus verdwenen, terwijl er dan toch 
nog lekkere hapjes in de vorm van 
kevers, sprinkhanen, kikkers en vissen in 
overvloed beschikbaar zijn. 

Bij de meisjes wist de St. Jozelschool van 
Duinendaal de overwinning niet te pro
longeren, en aanvankelijk leek het er op 
of de St. Franciscusschool bij de jongens 
een zelfde lot zou ondergaan. In een 
fom1idabele eindspurt wist deze school 
de (grote) puntenachterstand echter te
niet te doen en zelfs nog een kleine 
voorsprong te boeken, waarmee het pleit 
op succesvolle wijze beslecht was. 
De uitslagen luiden: 
Jongens: 
1. St. Franciscusschool 
2. St. Aloysiusschool 
3. St. Theresiaschool 
4. St. Petrusschool 
5. St. Paulusschool 
6. Openbare school 

38 pnt. 
36 pnt. 
34 pnt. 
28 pnt. 
26 pnt. 
18 pnt. 

Toen de Markt rond 10 uur gevuld was 
met keistampers en keistamperkes, deed 
deze historische figuur - op verzoek 
van de Burgemeester, die met zijn echt
genote wederom ter verwelkoming aan
wezig was - zijn intrede in Boxtel. Voor 
een goed uur verliet Jàs het verblijf der 
reuzen om weer eens tesamen te zijn met 
al zijn Boxtelse nazaten. De Keistam
per, die dit keer uit de poort tussen Ho
tel v. d. Ven en de Edah kwam, zal al 
meteen op z'ne praatstoel (al stond hij 
dan op de keien van de mèrt). Hij begon 
al dadelijk over de rechtszitting in Den 
Bosch te bakkeleien, over welke zitting 
hij op zeer geestige en gekruide wijze 
uitweidde, om op het einde aan alle kei
stampers het laconieke voorstel te doen 
om de f 5000, - boete te verdienen door 
allemaal een "wijltje" te gaan "zitten" in 
Den Bosch. Ook over het Zwembad, dat 
eigenlijk helemaal geen Zwembad meer 
is, had Jás de Keistamper een hartig 
woordje te zeggen, speciaal tot de Ge
deputeerde Staten, die hij de wijze raad 
gaf spoedig voor een reuze oplossing te 
zorgen, anders zou hij hen meeteen op 
reuzen-wijze tot Gedupeerde Staten 
bombarderen. Ja, Jás zwaaide in het 
ambtenarendom vervaarlijk met z'n stam
per in 't rond. Ook over de afhandeling 
va1J de Zegelwetovertreding had hij de 
kwade dampen in gekregen .... . . 

NIEUW EXPERIMENT 
VAN NEDERLANDS 

VOGELTREKSTATION 1 
Op het vogeltrekstation Texel - dat niet 
op Texel maar te Leiden is gevestigd -
is men doende met plannen om dit voor
jaar een vrij groot aantal vogels op het 
nest te vangen. Men wil een klein zend
apparaatje aan de dieren bevestigen om 
ze daarna de vrijheid te hergeven. Het 
zendertje zendt een bepaald sein uit. 
Over het gehele land verspreid zal een 
net van helpers de uitgezonden seinen 
met ontvangapparaatjes opvangen. Op 
deze wijze hoopt men in grote lijnen de 
weg te bepalen die de vogels volgen bij 
begin van hun trek. 

Wie heeft nooit gedroomd die geheim
zinnige verre reis mee te mogen maken, 
gezeten op een reuzenvogel, in snelle 
vaart wiekend over bergen, zeeën en 
landen! 
Om nu te proberen of de reisweg wordt 
bepaald door het karakter van het land
schap, bracht men Oostpruisische ooie
vaars naar West-Duitsland om ze daar 
pas los te laten toen de anderen het 
land al hadden verlaten. Ze trokken ge
woon in Zuidoostelijke richting af, dus 
in de richting die ze hadden moeten in
slaan, als ze in hun geboortestreek wa
ren gestart. Men zou daaruit de gevolg
trekking mogen maken dat de vogels 
niet de trekweg zelf, maar de trekrich
ting is aangeboren. 

BANG VOOR WATER. 
t>e watervrees van de ooievaar bleek 
duidelijk bij een andere proef. Men ving 

23 jonge ooievaars en transporteerde die 
per vliegtuig naar Engeland, waar de 
vogel alleen maar bekend is uit sprook
jesboeken. Ze waren toen vijf weken 
oud. Men bracht ze in het vrije land
schap groot en wachtte vol spanning wat 
er zou gebeuren. Toen de vogels op de 
vleugels gingen, werden hun gangen zo 
nauwkeurig mogelijk nagegaan. 
Omstreeks midden Augustus - voor een 
ooievaar een normaal tijdstip van ver
trek - namen ze hun weg rechtstreeks 
naar het Zuiden. Daar stieten ze even
wel op het Kanaal. Daarna zochten ze 
een uitweg langs de kust naar het Oosten 
toe. Plotseling schenen ze een kloek be
sluit te nemen en vlogen naar zee, in de 
richting van Ostende. Doch de afstand 
leek hun blijkbaar te groot, ze keerden 
terug en overnachtten bij Dover. 
Deze aarzeling dreigde noodlottig te 
worden. Schijnbaar doelloos bleven ze 
rondzwerven, met een drang naar het 
Zuiden, doch steeds op de kust stotend 
als insecten die tegen het raam vliegen 
om de zon te kunnen bereiken. De groep 
raakte verdeeld. Veertien vogels gingen 
naar het eiland Wight en dwaalden van
daar het Engelse la1'dschap weer in An
deren kwamen terecht in Comwallis. Ein
delijk, begin October, verloor men de 
laatste ooievaars uit het oog. Zeven 
weken na het begin van de trek. 
De nachtegaal vertrekt tegen 1 Septem
ber, het kwikstaartje en de oeverzwaluw 
een dag of wat later, het blauwborstje 10 
September, de watersnip 11 September, 
tegen half September vergaderen de 
leeuwerikken en de huiszwaluwen en 

De vogelkundigen gaan met hun verkla
ringen terug tot in de ijstijd, toen de 
steeds verder voortschuivende ijskap de 
vogels terugdrong uit hun broedplaatsen 
in het poolgebied. Maar ook kooivogels 
in de kamer, die van honger en kou geen 
last hebben, tonen in de trektijd duide
lijk neigingen om hun gevangenis te ont
vluchten. Men meent te weten, dat men 
moet zoeken in de richting van de hor
monen. De afscheiding daarvan schijnt in 
direct verband te staan met het korten 
en lengen van de dagen, zoals is geble
ken toen men bij kooivogels de dagen 
kunstmatig langer en korter ging maken. 
Vast staat thans wel dat elke vogel een 
bepaald instinct heeft dat hem dwingt 
om in de herfst in zuidelijke richting te 
trekken. Zoals uit de proef met de ooie
vaars bleek, blijven de vogels in dezelfde 
richting trekken, ook als ze tevoren wer
den verplaatst, zodat ze in het zuiden 
op grote afstand van hun soortgenoten 
terecht kwamen. Vast staat ook wel dat 
de vogels in het algemeen - en dus niet 
alleen maar postduiven - in staat zijn 
een bepaalde plaats van verre afstand 
terug te vinden. Maar hoe dit alles in 
zijn werk gaat, daar weet men het fijne 
nog niet van. 

Met grote vreugde geven 
wij U kennis van de ge

boorte van ons dochtertje en 
zusje 

Plantentijd: Tomatenplanten 
met kluit à f 0, 10; alle Kool
soorten à f 0,80 per 100; 
Bloemplanten voor perk- en 
snijbloem. ,,Goede soorten en 
kwaliteit uit eigen Kwekerij". 
A. v. d. Vleuten, Dorp A 5, 
Liempde, Tel. no. 231. 

Autoverhuur zonder chauffeur. 
Billijk en betrouwbaar. J. J. 
Ketelaars, Liempde. Tel. 233. Hotel RICHE, Boxtel Dr. HOEK's-VERENIGING 

Afdeling WIT-GELE KRUIS 
Marlène 

dat bij het H. Doopsel de 
.namen ontving van 

Mathilda, Helena, 
Henriëtte, Andrea 
A. M. J. Creemers 
J. J. M. Creemers-Roos 
Carin, Walter, Jan 

Boxtel, 30 April '52. 
Leenhoflaan 5. 
••••••••••••••••••••••••••• 
♦ ♦ 
! Maandag 5 Mei hopen : 
:: onze dierbare Ouders : 

Te koop: zes goedleggende 
kippen met hok en ren. 

Markt 10. 

Te koop: 15 weken dragend 
varken N.L., rode eetaard
appelen en wilgen weidepalen. 
J. v. cl. Kerkhof, Tongeren 14. 

♦ ♦
: Ia o Be.r.gman. --:.. _illllg _ e..chtua...ac..wrukcki.nK.r.e. 
:: en : zoekt inwoning te Boxtel of 
: Marie Bergman-v. d. Linden: omgeving. Aanbieding onder 
: : nr 120 Molenstraat 19. 
! hun '.25-J_arig Huwelijks-:
:: feest te v1 eren. : 
♦ ♦ ·: Hunne dankbare Kinderen. : 
♦ ♦
: Esschebaan 13. : 
........................... 

•••••••••••••••••••••••••••
♦ • 
:: Op Zaterdag 10 Mei a.s. : 
! hopen onze geliefde ouders : 
• •

: FRANCISCUS VOETS ; 
: �Il : 
• •

: JOHANNA LEYTEN : 
! hun '.25-Jarig HuweliJ"ks- ! 
♦ • 
: feest te vieren. : 
♦ • 
: Hunne dankbare kinderen. : 
♦ • 
! v. Leeuwenstraat 23. : 
...........................

JO ALBERTS 
en 

FRANS VAN HEESCH 
hebben de eer U kennis te 
geven van hun voorgenomen 
Huwelijk, waarvan de plech
tige inzegening zal plaats vin
den op Dinsdag 6 Mei a.s. om 
kwart over 10 in de parochie
kerk van St. Petrus te Boxtel. 
Daarna zal een plechtige H. 
Mis tot hun intentie worden 
opgedragen. 
Boxtel, Mei 1952. 
Nieuwstraat 36. • 
Breukelsestraat 73. 

Gelegenheid tot feliciteren 
van 1.30-2.30 uur. 

Heb herenfiets laten staan. 
Wie inlichtingen kan verschaf
fen, vervoege zich Molenstr. 19 

Wegens vertrek te koop: Ma
honiehouten ledikant (twijfe
laar) met ressort Wastafel, 
nachtkastje en linnenkast. 

Markt 10, Boxtel. 

Te koop: benzinemotor 
,,Deutz" (ook op petroleum), 
cirkelzaag, lintzaag en hand
wagen. Zandvliet 8. 

Te koop: kloek met kuikens. 
Bevragen Rechterstraat 84. 

Gevraagd een werkster voor 
een der laatste dagen van de 
week. Adres bevragen Molen
straat 19. 

Te koop: 7-watt versterker 
met pic-up in koffer en platen. 
Van Hornstraat 7. 

Te koop: een toom biggen 
V.D.L. W. de Punder, Kin
derbos 1a. 

Te koop aangeboden: mooie 
grote spiegel, 160 cm lang, 
80 cm breed met eiken lijst. 
Bevragen Molenstraat 19. 

Te koop: prima eetaardappe
len. J. v. Mensvoort, Tongeren 
8, Boxtel. 

T9ek. adres: Nieuwstraat 36. Te koop: partij boonstaken. 
M. v. Laarhoven, Liempdse

Bij deze betuig ik mijn har-
telijke dank aan de fa

milies v. d. Eerden, alsmede 
aan het personeel van de fa 
L. v. d. Eerden & Zn voor de 
warme belangstelling en de 
stoffelijke blijken van waar• 
dering, welke ik bij gelegen
heid van mijn 40-jarig dienst
iubileu!D mocht ontvangen. 
Speciaal zeg ik nog dank voor 
de aangename geest van sa
menwerking, die ik in de afge
lopen 40 jaren van beide zij
den heb mogen ondervinden. 

W. DE BRESSER, 
Langenberg 16. 

Alle eerste klasse biggen, lo
pers en mestvarkens. H. v. 
Ingen, Vorst, Boxtel. 

Te koop een toom beste big
gen, tevens goede transport
fiets. M. Timmermans, Mun-

• se! 28. 

weg ,18, Boxtel. 

Te koop: nieuwe werkschoe
nen maat 42 en een paar 
pumps maat 37, alsmede een 
nieuwe bascule en twee span
zagen. A. Vogels, Pr. Hendrik
straat 23 (achterom). 

Te koop bij J. Waals, Café 
"Spoorzicht", een ! -persoons 
en een 2-persoons houten le
dikant, alsmede een 2-per
soons Engels ledikant met 
matras. 

Gevraagd: Meisje voor halve 
dagen. Adres: Stationstraat 
54; Boxtel. 

Ter overname: twee pendules, 
waarvan één met gongslag, een 
haard, keukenfornuis, kelder
trap. Voor billijk bod. Station
straat 38. 

Een toom beste biggen bij J. 
de Laat, Langen berg 15. 

Financiering Auto"s, Motoren 
en Machines, Solexrijwiclen, 
Schubert- Frank en 5inonisz. 
Prins Hendrikstraat 64, Box
tel. Telefoon 673. 

Te koop: Huis met tuin, groot 
34 are, bij C. A. Braken, 
Liempde, Kleinhoekje B 79 A. 
Te bezichtigen 's avonds na 
6 uur. 

Te koop tegen aannemelijk 
bod in goede staat verkerende 
crèmekleurige Deventer Kin-

e-, n tlr--Cii. 1ft bevragen Rijks
weg 2, Boxtel. 
'n Advertentie in 

Brabants Centrum 
heeft altijd succes. 

Zondag 4 Mei 
� 

Bevrijdingsbal 
}f-

van 7.30 tot 11.30 uur. 

Entrée f 1,50 per persoon. 

Iedere Dinsdag en Vrijdag Televisie. 

ALGEMENE VERGADERING 
WOE NSDAG 14 MEI 1952 
's avonds 8 uur in De Ark. 

Agenda: Opening; voorlezing notulen; jaarverslagen 
v.in Secretaris en Penningmeester over 1951; Bestuurs
verkiezing. Aan de beurt van aftreden zijn voorzitter 
C. Hoek, A. Witteveen en W. Weijers. Candidaten
door de leden te stellen kunnen schriftelijk worden
ingediend bij de Voorzitter, Clarissenstraat 20.

HET BESTUUR. 

Kan geplaatst worden 
■ 

NET MEISJE 
M 

·· 

voor de pers• en strijkafdeling. agaz1Jn DE BIJENKORF 
CHEMISC�7[(

��J�E!1JoxrE�,� 
DRIES" 

BOXTE L fa A. VAN KOL SCHIJNDEL
Stationstraat 55, Markt 14. Hoofdstraat 141 

■ 

De huisvrouYt'. laaft haar man 
ermee 

'n Mens komt boven Jan 
ermee 11 MEI MOEDERDAG 

Wie werkt verlicht zijn taak 
ermee 

...... 

U streelt Uw goede smaak 
ermee ... 

Wat zullen wij Moeder schenken? 

Mooie Kop en Schotel in decor of 
Pastelkleuren, Bloemvaasje met leuke 
Bloempjes, Bloemhangers, Dejeuners, 

Koekjesschalen, Bonbonschalen, 
Theezeefjes, Jampotten, Bonbondozen, 

F otostandaards, Courantenhangers, 
Borstelhangers, Kruisbeelden, Bedienstellen. 

Zo juist ontvangen: 
Klein koperwerk o.a.: Mijnlampjes, Gongs 
met hamer, Petroleumlampjes, Windmolens, 
Haardstellen, Spinnewielen, Sleutels met 
Kurkentrekker, Lutine Bellen en verschillend 

ander leuk Koperwerk. 

Ook in Broches, Kettinkjes, Hangers, Parels 
en Kralen, Corsages, Ringen zijn wij ruim 
gesorteerd. 

Damestassen, Boodschaptassen, Ritstassen, 
Portemonnaies, Poederdoozen, Zaktoilets. 

U slaagt. .. in .. , DE BIJENKORF. 

Denkt U aan de Bloedtransfusie ? 

DANSEN DANSEN 
A.s. Zondag allen naar Molen

wijk, 't zal er gezellig zijn.

Openina van het Dansseizoen 

met het speciaal Dansorkest 

,,THE SHIFERS" 
Wij beginnen weer met speciale attracties. 

Aanbevelend 
PAVILJOEN MOLENWIJK 
BOXTEL 

• 

0. 1 • • • 



Net Meisje' •ttor cU,•ct gevraagd,
li�t bnvm q.e 20 jµr, G,oec;k 
b,h.9deliag. }iqog loon. 

•. A. COPPENS, 
Gr-0qte,Stra�t 18,9a, W�lwijk. 

VoQr directe indiensttr�ding vragen wij: 
Net warkmeisje voor het schoonhouden van de winkel. 

PA, P. v. d, Boomen-Resink 

Cec;lurenc;I� de Mei- 1 �aanc;I vertrekken 
ieder e ZQndag autobusse� naar de J-1. Eik ie Oirschot. Aanmelden 
Garage DE MOL �tationsti::aat 100. Bo:x;tel 
NOTARIS P. MERTENS te "OXTEL zal aldaar voor de Fam. v. d. Ven-v. d. Ven, voor INZET op QINSDAG 6 MEI 1952 in cäfé De Ketting van de heer 
C. v. d. Aker, en voor TOEwijzing op DINSDAG 13 MEI1952 in café De Ketting vande heer P. v. d. Meijden, telkens nam. 5 uur,PUBLIEK VERKOPEN:. Onder Boxtel· Koop, 1. Het perceel grond lang& de Rijksweg en Munsel, g{oqt circa 28. aren, kadaster ged. van sectie B nr. 1738. Koop 2. De twee woningen met tuin Munsel 2 en 3 groot circa 8 aren, kad. middendeel van, sectie B nr. 1738, verhuurd 
resp. voor f 22,42 per maand 
en f 4,88 per week. KOOP. 3. De twee woningen met tltjn, Munsel 4 en 5 groot circa. 24,7'5 aren, kad. Dos.te- , lijk deel van s�tie Il n,. 1,738, elk verhuur.d voor f 4,8.8 per week. Koop 4. Massa van, � kopen 1 en 2. Koop 5. Massa van � kppeg 
1, 2 en 3. Huren voor koper vanaf Ie dag der week volgend op betaaldag der kooppeMingen. Beu.ling koopsommen uiterlijk 13 Augustus 1952. Lasten voor lopers vanaf 1 Januari 1952. )lezichtigi.ng Donderdag van 2- 4 uur nam.Aanvaarding koop 1, oogsts.toppelbloot 1952. 
10.TARIS P. MERTENS te BOXTEL zal aldaar, voor Inzet op WOENSDAG 7 MEI 1952 in het caf� v. d. Wassenberg, Fellenoord, en voor TOEWIJZING op WOENSDAG 14 MEI in het café v. d. Meijden, Fellenoord, telkens nam. 5 uur, PUBLIEK VERKOPEN: 1. Voor de erven van Mej.Th. v. Dongen:Koop 1. Het huis met tuin te Boxtel, Fellenoord 25, kadaster sectie K nr. 1314, groot

RASPAARD 
UIT VAN BOXTEL's 
"MAGNEET"-PARADE 

Magneet's sportrijwiel is een 
ras-rijwiel. Dit "stalen ros" heeft de onvol- • 
prezen raskenmerken van alle MAGNEET 
fietsen. Het is snel, sterk, sierlijk en elegant. 
Maar bovenal : het is VOLKOMEN ROESTVRIJ, dank zij het Amerikaanse anti-corrosion-procédé. Dit betrouwbare rijwiel is ge
heel verchroomd en U kunt kiezen uit 10 
verschillende kleuren. Koopt Uw MAGNEET 
sportrijwiel bij VAN BOXTEL. Dan profi
teert U tevens van Van Solttel's- unieke 
service. Reeds voor J 172.50 is dit vlotte, 
lichte rijwiel Uw eigendom. (Desgewenst op 
gemakkelijke betalingsvoorwaarden) zelfs zonder aanbetaling. 

VAN BOXTEL 
CLARISSEHSTRAAT 3 BOXTEL TELEFOON 479 

,... :,-2.35 aren. --------------------11. Voor Ant Snellaars enFamilie: Koop 2. Het huis met tuin en bergplaats, te Boxtel, Nieuwstraat 140 kadaster sectie D nrs. 2195 en 2199 groot 10,89 aren en de helft in nr. 2197 ACheel groot 1.25 aren, verhu� aan A. Snellaars voor f 3,50 per week. Aanvaarding van koop l bij betaling der koopsom. Huur van koop 2 voor koper vanaf Ie daa der week volgend op l;,etali.ng koopsom. BetaiÎ.11,11 kooppenningen uiterlijk 14 Augustus 1952. Lasten voor kopers vanaf 1 Januari 1952. Voo.r bezichtiJ:ling van koop 1, kan men zich vervoegen bij Fam. v. Dongen, Rechterstraat 58. 

IOlARlS P. MERTENS. 
TE BOXTEL zal t_e Liempde, Dorp A 7, Qp Donderdag 15 Mei 1952 nam. 2 uur voor de Erven van de Heer J. v. Gerwen, om conta.nt geld, PUBLIEK VERKOPEN: Antieke eikenh. kast, tafels, stoelen, kasten, schilderijen, k.achels, vloerkleden, lopers, cocosmatten, ladetafel, nachtkastjes, ledikanten, keulse potten, glas- en aardewerk, landbouw'lereedschappen, eiken planken, palen, schabben, boonstaken, ladders, geriefhout, manden, tonnen enz.. Bezichtiging 1 uur voor het begin der verkoping. 

� Doe uw voordeel: � 
§ Bacon 100 gram 45 et 1 § 1s Gerookte Procureur 
1 100 gram 45 et 1 
1 z� Zomerzuurtjes 150 gram 2.3 et 1Rhumpudding, heerlijk 

1� 200 gram 31 et 

Open 't TENNIS-SEIZOEN met 

Nieuwe T enn,is a.rt .. van 
J. A. GEMEN Schoen- en Sporthandel, Pedicure Stationstraat 14,. BOXTEL. Tel. 296 

1 • • - / ' 

DelicaÎa Koffie 
ZE IS ER WEER l "Albert Ileijn's Delicata Koffie" bekend van voor de oorlog. Het doet ons genoegen deze speciale melange, waarin alle edele eigenschappen v1111 de beroemde Bo.lfie• Koffie tot de hoogste graad van perfectie zijn opgevoerd, weer hij U te kunnen in• aroducere11. Om niets van de heerlijke geur verloren te laten gaan, ia Delicata Koffie alleen in bus verpakt in onze wbikels verkrijgbaar. Smaakt het hoogste genot van Uw kop koffie: koopt een bus óelicata Koffie Per bus inhoud netto 250 gram f 2.50 

BRILLEN * In montuurs en glazen hebben wij voor U 'n zeer ruime keuze 
F. P. v. LANGEN Stationstraat 62 Ziekenfondsleden ontvangen nog steeds korting In optisch zuivere 

ZONNEBRILLEN hebben wij een groot sortiment. 
Amsterdamse 

BROODJESWINKEL. tevens Cafetaria. De bekende zaak met de fijnste kwaliteiten. h, de Meimaand geopend Zondags vanaf 7 uur 's-morgens 
Mathieu van Dongen Gasselstraat 8 Den Bosch 
Voor reparaties onder garantie 

Van Donderda Woensdag J !Jot en metb • ··•el 
iJ •ank a.s.

250 GRA�o � Van 

(•//· •oo,ten) OF FIE 
en 100 GRAu

•"11HEE 

ZeAn bus echte
ANsE'

kOE'KEN
van55voor 25 . et 

3<ettum11ed en 
Zi#aJket 

Juweliers Pleet het volmaakte tafelgerei. 
Alle modellen voorradig. - Gaarne tonen 
wij U onze prachtige collectie. 

Fa A. v. Vlerken, BoxtelJuwelier • Horloger • Opticien - Kruisstraat 10 
Als het gaat over Zaden of Btoemen Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 
:Rd�k oo.oc �9
i.s. 'n. 1...oto uan. moeáeu tieudûtq,a,, 

van 

FOTO-ATELIER 

Jos. We de Koning 
Pastoor Erasstraat 10 aan SIERADEN 

BRILLEN 
UURWERKEN 

Tevens HET adres voor: l Goed afgewerkt BRUIDSFOTO'S 
Voordelig in prijs G Snergereea�----���---------.R�E�����.;,:.,.m-,.,.�➔-

ZONNEBRILLEN met echte glazen 
een n,eldaad voor uw oog I 

FOTOREPORTAGfS-
VOOR CAMERA'S 

ROLFILMS 

ALBUMS 

FOTOLIJSTJES-

BRILLEN met Ziekenfondskorting 
pa A. v. Vlerken, Kmis,1,. 10

11 
EN EEN PRIMA AFWERKING VAN UW 

ROLFILMS 

Foto::handel Jos. W. dè Koning Pastoor Erasstraat 10 

Daar heeft U op gewacht ! 
Eiken O.F. Slaapkamer Geheel compleet. 

-> • Linnenkast (uitneembaar) 
-> e loogledikant + 2 Nachtkastjes
-> • Tafel 
-> • 2 Bektede Stoelen 
-> • Toilet met 3-slags spiegel. 

PRIMA AFWERKING . 

ZONDER TOILET 

NU f 425.

f 298.-

Solide gebeitste Huiska.mer 
Geheel compleet. 

-> • Dressoir . 
-> • Schuiftafel 
-> • 4 Stoelen 
-> • 2 Armfauteuils 

pluche of leerdoek-
f 285 bekleding naar keuze ■-

Dit moet U zien in onze etalage. 

Bij 
DEN OOIEVAAR. 

Opgelet! Voor behandeling van 
PIJNLIJKE VOETEN kunt U vanaf heden. telefonisch oproepen. Med. Gedipl. Voetverzorgster 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT 

15620 Teleloen nummer 
Hagelverzekering van de N.C.B. 

Landbouwers, Laat uw gewassen verzeke• ren tegen hagelschade bij uw eigen instelling de Verzekeringen van de N.C.B. Opgaaf kan geschiedenMolen straat 14. 
Agent Verzekeringen van de N:C.B. 

11 MEI 

MOEDERDAG Voor een fles 
fijne Eau-de-Cologne 
of luxe doos Zeep naar Parfumerie 
BERT v. o. BRAAK 
Baroniestraat 73. Tal. 450 

C. ESHUIS
BEEDIGD MAKELAAR 

EN TAXATEUR 
LEENHOFLAAN 6 BOXTEL 

ALLE VERZEKE RINGEN 

r======================· 

• 

-

ROEPSFOTO'S. 
\..L"Plr:rv IV ~ r:" 

.... 
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IEDER ZIJN BEURT. 
DE BOXTELSE BEVOLKING

EN DE PATERS ASSUMPTIONISTEN. 

Het komt nogal eens voor dat wii, men
sen, ons laten goed doen, en dat we alle 
weldaden zogenaamd "dankbaar" aan
vaarden, zonder ooit een werkelijke 
tegenprestatie te leveren. 
Het Missiehuis "St. Theresia" van de 
paters Assumptionisten bestaat viif en 
twintig jaar. We kunnen het anders zeg
gen: Het Missiehuis Sint Theresia is ons 
vijf en twintig iaar ten zegen geweest. 
We weten zeker dat we nog niet half 
weten wat deze sympathieke paters voor 
Boxtel hebben gedaan. Dat ligt voor een 
groot deel aan onze oppervlakkigheid, 
maar voor een niet minder groot deel 
aan de bescheidenheid van de paters 
zelf. De meesten kennen we niet eens 
en zijn werkers achter de schermen. 
Maar wat we in ieder geval wel zien, is: 
dat de Paters al die jaren klaar hebben 
gestaan om waar dan ook assistentie te 
verlenen in de parochies, ook al was hun 
dag van lesgeven en schriften verbeteren 
bij hun studenten al meer dan een dag
taak. We zien ze werken als kapelaan, 
wanneer de parochie dat vraagt. De 
"vroegen" van hun zien we 's morgens 
fietsen in alle richtingen: La Salie, 
Liempde, Gemonde, Lennisheuvel, Huize 
Sint Antonius, Esch en nog verderop. 
Onze jongens op de H.B.S. profiteren 
van de lessen van enkele Paters, die 
tevens op het Missiehuis zelf een volle
dige taak hebben. 
De paters en "hun" jongens hebben we 
zien verschijnen in het openbaar overal 
waar we een beroep op hen deden, als 
ze ons maar enigszins konden gerieven: 
in de iaarlijkse processies; op het toneel 
met zang en spel (wie is de "opera" ver
geten van vorig jaar, hldn prachtig feest
geschenk aan de parochie van het H. 
Hart!?); als sympathiek publiek bii onze 
sport, óns toneel en ónze muziek. En 
dat alles - ieder die een beetje verstand 
van zaken heeft kan dat begrijpen -
ten koste van veel tijd, voorbereiding en 
opoffering, en maar zelden voor "de 
baat". 
Buitengewoon groot ziin de verdiensten 
geweest Yiln de Paters tijdens de oorlogs
jaren 1940-1944; in het bijzonder in de 
we�en vóór de bevrijding is er zoveel 
gewerkt en gepresteerd in het belang van 
Boxtel, dat deze tijd nimmer vergeten 
mag worden in de Boxtelse geschiedenis. 
Verder getuigen de armoedige grasmat
ten van het park van het Missiehuis, hoe 
dikwijls onze verenigingen hebben mo
gen gebruik maken van de mooie omge
ving daar, zowel bij concours en festival 

als bij uitvoering en openluchtspel, en 
dat voor niets of een prik. 
Paters hebben• meegewerkt aan toneel, 
declamatie en de processie, zijn soms 
zelfs opgetreden als kundige coulissen
ver:_yaardigers, en ook hier was het ge
woonlijk werk op de onbekende achter-
grond. 
We weten zeker dat deze opsomming nog 
veel langer kan zijn, maar deze her
innering spreekt al voldoende duidelijke 
taal. 
Het is nu onze beurt. 
Alles wat de Paters Assumptionisten van 
het Missiehuis voor ons gedaan hebben, 
heeft hen zeker niet verrijkt. Wie weet 
wat opleiding en studie-eisen tegenwoor
dig vergen, begrijpt dat er een flink stu
diehuis voor nodig is. Maar wie met ken
nis van zaken het Missiehuis bekijkt, en 
constateert dat er eigenlijk eerder gebrek 
dan een te veel

° 

aan luxe in is, en dat het 
gebouw� waarvan het laatste stuk gezet 
is in 1930-1931, nog steeds de zijvleu
gels en zelfs de kapel mist, denkt even 
verder. 
Waar men vijf en twintig jaar in een 
barak de H. Mis leest, tel het maar op 
uw vingers na, daar moet het met de 
kas zo staan, dat men blij is als men van 
de ene dag in de andere leeft, daar moet 
een schromelijk tekort aan geld zijn. Wij, 
burgers van Boxtel, vinden dat er maar 
één antwoord is: Nu is het onze beurt 
een (grote) steen bij te dragen voor de 
te bouwen kapel. In verband hiermede is 
er een Ere-Comite en een Dames-Werk
comité gevonnd, bestaande uit: 

Ere-Comité: 

H. E. Heer Deken I. Broekman; H. E. 
Pater J. Hartman, Prov. van . de Witte 
Paters; Z. E. Heer Pastoor J. v. Besouw; 
Z. E: Heer Pastoor C. v. Doremalen; Z.
E. Heer Pastoor Hackfoordt; Z. E. Heer
Pastoor P. J. Kluytmans; Z. E. Heer Pas
toor V. Tilman; Z. E. Z. Gel. Heer B.ec
tor Dr. J. J. Janssens; Z. E. Pater R. 
Hensen, Overste v. d. procure der Witte 
Paters; Z. E. Pater J. van Hulzen, Over
ste "St. Charles"; Frater Rodolf, Dir. 
Huize De La Salie; Drs. M. A. M. v.
Helvoort, Burgemeester van Boxtel; Mr. 
Lavrijsen, Burgem. van Liempde; Mr. P. 
V. G. W. Kamerbeek, Burgem. van Esch; 
F. W. van Beek, oud-burgem. van Boxtel; 
P. J. M. Batenburg, arts; M. v. d. Broek, 
oud-dir. landbouwschool; Drs. J. J. M.
de Bruin, dir. Gem. Slachthuis; J. B.
Deelen, Schoolarts; P. Dorenbosch, 
Voorz. Heemk. Studiekring; J. van Esch, 
die. R.K. L.T.S. Pius X; W. J. M. van 
Gent, Voorz. Adelbertver.; A. J. van 
Groeningen, Arts; F. Th. M. Hagemans, 

Voorz. A.R.K.A.; C. J. Hoek, Arts; J. P. 
C. v. d. Hout, Gemeente-secretaris; M.
H. H. M. Hoying, Tandarts; J. L. 1. M.
Janssens, Industrieel; J. A. J. M. Kirch, 
Dir. Gezondheidsd. voor Dieren van 
N. Br.; F. F. M. Kluytmans, Arts; Dr. J.
N. _Koning, Inspect. v. d. Veeartsenij
kundige dienst; W. v. d. Laar, Wethou
der; Ir. J. H. J. van Laarhoven, Dir. 
Landbouwschool; J. v. d. Ligt, Dir. R.K. 
H.B.S.; C. Luyben, Dir. Export-Centrale 
ván de N.C.B.; C. J. Margry, Arts; P. 

Het tweede elftal speelde j.l. Zondag in 
Vlijmen de laatste competitiewedstrijd. 
De reseryes van de Vlijmense Boys, die 
de dito's van Boxtel voor de aanvang van 
de wedstrijd een bloemenhulde brachten 
vanwege het behaalde kampioenschap, 
kregen m�t 5-1 klop van de kam-
pioenen. 
Boxtel 4 deed het nog een tikje royaler, 
en versloeg het bezoekende Rhode 3 
met 6-1. 

Mertens, Notaris; P. van der Meyden, ..._ Programma voor a.s. Zondag: 
Voorz. Boerenbond; A. J. M. Noten- Boxtel 1-Concordia S.V.D. 1 2.30 uur 
boom, Dir. R.K. Schildersschool; J. W. (vriendschappelijk) 
de Pont, Tandarts; Cr. van Susante, Pre- Boxtel 3-Boskant 12 uur 
sident Bijz. Raad v. cl. St. Vincentiusver.; De vlagdragers van Boxtel spelen a.s. 
Jac. van Susante, Industrieel; Ir. J. A. M. Zondag een oefenwedstrijd tegen Con-
Teppema, Consulent voor grond- en cordia S.V.D. 1 uit 's Hertogenbosch, een 
pachtzakèn; A. Valks, Wethouder; M. ploeg welke vooral in de tweede helft 
111. A. J. Vosters, Watergraaf v. h. der competitie in de derde klasse B op-
Stroomgebied v. d. Dommel; G. C. Wen- merkelijke prestaties heeft verricht. Een 
tholt, Arts; G. P. M. Willockx, voorzit- interessante ontmoeting dus. Boxtel 3 
ter van het Rode Kruis, afd. Boxtel; F. speelt een competitiewedstrijd tegen Bos-
Witteveen, Voorz. R.K. Middenstands- kant, een ploeg die men niet mag onder-
vereniging; J. A. F. v. Oerle Fzn., In- schatten. 
dustriëel. 

Dames Werkcomité: 

Mevr. van Helvoort-Boers, Ere-Voorzit
ster; Mevr. Margry-van Moorsel, Voor
zitster; Mei. Jo Smits, Secretaresse; 
Mej. L. v. d. Laar, Penningmeesteresse; 
Mevr. v. d. Aker; Mevr. v. d. Broek-van 
Susante; Mevr. v. Erp; Mevr. v. Esch; 
Mevr. v. Groeningen; Mevr. Hagemans; 
Mevr. v. Hees; Mevr. Hettema; Mevr. 
Hoogerwou; Mej. C. v. Hooff; Mevr. 
Hörmann; Mevr. Janssen; Mevr. Kluyt
mans; Mevr. Kuipers; Mevr. v. Laarho
ven; Mevr. Langenhof; Mevr. de Leyer
Mertens; Mevr. v. d. Ligt; Mevr. Luy
ben; Mevr. Maassen; Mevr. v. d. Mee
rendonk-v. d. Weyst; Mevr. v. Oerle-v. 
Dijk; Mevr. Pennings; Mevr. Prince-v. 
Ierse!; Mevr. Prince-Naber; Mevr. Ruys; 
Mevr. v .. Santen; Mevr. Schouten; Mevr. 
v. Susante-v. Beek; Mevr. v. Susante-v. 
Oerle; Mevr. v. Susan te-Schots; Mevr. 
Stinese; Mevr. Verwey; Mevr. Verhuist; 
Mevr. v. d. Vorst; Mevr. Wentholt; 
Mevr. Witteveen-Hendriks; Mevr. Zim
merman; Mei. M. v. d. Brant; Mej. T.
Clercx; Mej. J. v. Haeren; Mej. M. v. 
Oerle; Mei. L. Raaymakers Mej. A. v. 
Rooy; Mei. A. v. d. Sande; Mej. Z.
Schellekens; Mei. T. Tielen; Mei. C. 
Valks; Mei. B. v. d. Ven; Mej. T. Veke
mans; Mei. J. v. Vlerken. 
In de komende week zullen dus deze 
dames voor de kapel een huis aan huis 
collecte houden. Dat Boxtel dan moge 
laten zien wat het betekent nu zelf aan 
de beurt te zijn! 

SPORT-NIEUWS 
R.K.S.V. BOXTEL. 

Het eerste elftal van Boxtel speelde 
vorige week Zaterdag in Oisterwijk 
tegen de ploeg van die naam een vriend
schappelijke wedstrijd, welke met 1-0 
werd gewonnen. 

R.K.S.V. O.D.C. 

Voor de R.K.S.V. O.D.C. staat Zondag 
enkel een wedstrijd voor het eerste elf
tal op het programma. O.D.C. 1 gaat n.l. 
een huldigingswedstrijd spelen tegen de 
kampioen in de 4e klasse, M.U.L.O. 1 
uit Helmond. 

O.D.C.-Junioren.

Zaterdag 3 uur:
St. M. Gestel 6-O.D.C. 11 

Zondag 12 uur: 
O.D.C. 6-Wilhelmina 8. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Derde Zondag na Pasen. 
4 Mei 1952. 

De H. Missen zijn om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11. 
De H. Mis van half 7 gel. H. Mis voor 
Cornelis v. d. Besselaar; z. a. gel. H. Mis 
voor Hendrica de Bresser-v. d. Loo; 
kwart voor 8 gel. H. Mis voor Petronella 
v. d. Laak-v. d. Coevering; z. a. gel. 
mndst. voor Riekie v. Schijndel. H. Hart
.altaar gel. H. Mis voor Constant v. d. 
Broek v.w. vrouw en kinderen. De H. 
Mis van 9 uur voor de Parochie; z. a. 
gel. H. Mis voor Wilhelmus v. d. Meij
den v.w. de Kaartclub; H. Hartaltaar: 
gel. H. Mis voor Cornelis van Rumund. 
De Hoogmis van half 11 gez. jrgt. voor 
Johannes v. Oirschot en Ida Santegoets. 
Vandaag gaat de Ie schaal voor de kerk, 
welke bijzonder wordt aanbevolen tot 
bestrijding van de onkosten van het ver
lichte torenuurwerk. De 2e schaal voor 
de bijzondere noden van het Neder!. 
Episcopaat, welke wij bijzonder. aanbe
velen. 
Na de Hoogmis zal de H. Bloeddoek ter 
verering worden uitgesteld in de Bloed-

kapel. De propagandisten van de Maria
Congregatie worden verzocht om het 
blaadje Ave Maria af te halen in de 
sacristie. 
Heden avond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en Te Deum v. w. de veriaardag 
van Hare Majesteit de Koningin. 
Gedurende de gehele week zal het elke 
avond om 7 uur Lof zijn ter ere van 
Maria v.w. de Meimaand. Wij sporen de 
parochianen aan in deze Meimaand dit 
Marialof bij te wonen. 
Maandagavond om half 8 Mariacongre
gatie. 
Vrijdagavond om 8 uur vergadering van 
de H. Familie. 
Zaterdag 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. 
MAANDAG: Nationale Feestdag: kwart 
voor 7 gez. mndst. voor Hendricus v. d. 
Meerendonk; z. a. gel. H. Mis voor 
Hendrina v. d. Loo-v. Oorschot; half 8 
gel. H. Mis voor Harrie"v. d. Wetering; 
z.a. gel. H. Mis voor Helena Kums; H. 
Hartaltaar gel. mndst. voor Johanna Ma
rie v. Boxtel; half 9 gez. mndst. voor 
Hendrina v. d. Ven-v. d. Ven; z.a. gel. 
mn.gst. voor Maria Vogels-v. Kasteren. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje v. w. de Meimaand. 
Hedenavond om half 8 Mariacongregatie. 
DINSDAG: kwart voor 7 ge( H. Mis 
voor Gerdina Timmermans-Leermakers; 
half 8 gef. gel. irgt. voor Maria v. Ge
mert-Schoenmakers; z. a. gel. mndst 
voor Anna Maria v. d. Heijden-Verhoe
ven; half 9 gel. H. Mis voor Anna Ma
ria Layendecker-Beening v. w. vader en· 
kinderen; half 10 gez. Huwelijksmis; 
kwart over 10 gez. Huwelijksmis. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje v. w. de Meimaand. 
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. mndst. 
voor Antonette Schuurmans; half 8 gef. 
gel. jrgt. voor Henricus v. Gemert; z. a. 
gel. H. Mis voor Henricus v. Alebeek; 
h::ilf 9 gez. mndst. voor Johanna Maria 
v. Boxtel. Hedenavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje v. w. de Meimaand. 
DONDERDAGJ kwart voor 7 gel. 
mndst. voor Wilhelmus v. d. Meijden; 
z. a. gel. H. Mis voor de over!. fam. 
Spikmans-Hendriks; half 8 gel. H. Mis 
voor Marinus v. Griensven; z. a. gel. H. 
Mis voor Johannes Timmermans; half 9 
gez. mndst. voor Embertus Crols; z. a.
gel. H. Mis voor Hendrica v. d. Ven
v. d. Ven; half 10 gez. Huwelijksmis. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje v. w. de Meimaand. 
VRIJDAG: kwart voor 7 gel.· H. Mis 
voor Andries v. Abeel en; half 8 gef. • gel. 
jrgt. voor de Fam. Petrus Troeyen-v. 
Rund; z. a. gel. H. Mis voor Adrianus 
v. Alphen; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Elisabeth Leenders-v. Kasteren 
v. w. de Br. v. d. Gelovige Zielen; half 9 
gez. mndst. voor Bernard Verheijden; 
z.a. gel. H. Mis voor Francina v. d. 
Laar-v. Liempd. Hedenavond om 7 uur
Lof met rozenhoedje v. w. de Meimaand. 
Hedenavond om 8 uur vergadering van 
de H. Familie. 



ZATERDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Hendrica v. Laarhoven; half 8 gef. 
gel. jrgt. voor Johannes v. Roosmalen; 
z. a. gel. H. Mis voor Cornelis v. Ru
mund v. w. de Br. van 0. L. Vr. van
Den Bosch; half 9 gel. H. Mis voor Jo-·
hannes Hobbelen; z. a. gel. mndst. voor
Jacobus Vullings. Hedenavond om 7 uur
Lof met rozenhoedje v. w. de Meimaand.
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Cornelis Keetels 
geb. en won. te Nieuwkuijk en Jacoba 
Maria van Breugel, geb. en won. in deze 
parochie, waarvan heden de 1ste afkon
diging geschiedt. 
Martinus Maria Bakx, geb. te Oirschot 
en won. in deze parochie en Johanna 
Wilhelmina van Ruremonde, weduwe 
van Henricus van Oirschot, geb. te 
Liempde en won. te Gemonde; Adria
nus Josephus Maria van Moorsel, geb. te 
Delft (H. Hippolytus) en won. te Boxtel 
(H. Hart) en Gerarda Leocadie Maria 
van Boeckel, geb. par. H. Hart en won. 
in deze parochie, waarvan heden de 
tweede afkondiging geschiedt. 
Johannes Josephus van Dinther, geb. te 
St. Oedenrode en won. te St. Michiels
Gestel (Gemonde) en Maria Johanna 
Troeyen, geb. par. H. Hart en wort'. in 
deze parochie; Johannes van den Bes
selaar, geb. en won. in deze par. en 
Cornelia Hendrica Leermakers, geb. te 
's Bosch en won. in deze parochie, waar
van heden de 3de afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet is 
gedispense_erd, ten spoedigste aan de pas
toor bekend te maken. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

Derde Zond� na Pasen. 
4 Mei 1952. 

Vandaag gaat de eerste schaal "de 
stuiversschaal" voor de kerk; de tweede 
gaat voor de Bijzondere Noden. Tevens 
wordt nog eens bijzonder aanbevolen de 
collecte welke elke Zon- en Feestdag 
gehouden wordt buiten aan de kerk voor 
de H. Hart-Stichting ten bate van onze 
arme medeparochianen. 
De Hoogmis is vandaag met Volkszang. 
Na deze Hoogmis zal het "Te Deum" 
worden gezongen vanwege de verjaardag 
van H. M. Koningin Juliana. 
Des avonds 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 Lof 
met rozenhoedje vanwege de Meimaand. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag om 
ZEVEN UUR, Donderdag, Vrijdag en 
Zaterdag om HALF ACHT. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag is het 
des avonds om kwart voor acht in de 
kerk conferentie voor alle moeders en 
gehuwde vrouwen, uit de straten hier
onder vermeld. 
Op Donderdag is het Sluiting des mor
gens om kwart over negen. 
Tot deze eerste conferentie-week beho
ren de Moeders en Gehuwde Vrouwen 
van: Baroniestraat, Molenstraat, Prins 
Bernhardstraat, Ons Doelstraat, Herman 

Brandtstraat, Pastoor Erasstraat, Breukel
sestraat, Wilhelminastraat, Julianastraat, 
v. Oschstraat, v. Leeuwenstraat, Spoor
straat, Parallelweg Noord, Stationstraat,
Stationsplein, Brug-straat.
Deze conferenties zullen worden gege
ven door de ZeerEerw. Pater Dr. Odulf
de Cocq.
A.s. Zondag zal Pater Odulf predikaties
houden in de H.H. Missen in de Burcht
kapel.
A.s. Vrijdag is het H. Familie voor man
nen in de Burchtkapel des avonds om 
8 uur. 
In de loop van deze week zal de kape
laansomgang voor eieren plaats hebben. 
ZONDAG: In de kerk: 6 uur I. d. tot 
bijzondere intentie; 7 uur 1. d. voor een 
overledene; 8 uur 1. d. voor Reinier Beik 
als lid H. Rntoniusbroederschap; kwart 
over 9 1. d. voor Henricus v. Meersber
gen v.w. Boxtelse Slagersvereniging; half 
11 Hoogmis voor Cornelia v. d. Sande
Couwenberg v. w. Hakendoverse pro
cessie. 
In de Burcht-kapel: kw. over 7 I. d. voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der 
parochianen; half 9 I. d. voor overleden 
Vader (v. d. St.); kwart voor 10 1. d. 
voor overleden Moeder (Z). 
MAANDAG: 7 uur gef. gez. jrgt. voor 
Jacobus van Susan te; aan het zij
altaar 1. d. voor Emerentia v. d. Broek
v. d. Langenberg; kwart voor 8 1. d. voor 
Lena Bergman; zijaltaar 1. j. voor Hen
ricus v. d. Meijden; half 9 I. d. voor An
toon Mandos-de Koning. 
DINSDAG: 7 uur gef. gez. jrgt. voor 
Johannes v. Breugel, Petronella Daamen 
z. e. en de Eerw. Broeder Theodorus de
zoon; kwart voor 8 1. d. voor Willi
brord v. Zeeland, Johanna Boeren z. e. 
en Jacobus de zoon; zijaltaar I. d. voor 
Anna Reijnen-Albers te Wanroij over
leden; half 9 I. d. voor Henricus v. 
Meers bergen; half 10 pl. gez. d. uit 
dankbaarheid bij Gouden Huwelijks
feest. 
WOENSDAG: 7 uur I. d. voor Cornelia 
v. d. Sande-Couwenberg; zijaltaar I. j.
voor Helena Bekers-v. d. Steen; kwart
voor acht 1. d. voor Maria Jacoba v.
Weert-Karssemakers; zijaltaar I. j. voor
Maria v. Kollenburg-v. Liempd; half 9
I. j. voor Everdina v. d. Bogaard-Eike
mans; Burcht-kapel: half 8 1. d. voor
Alfons Prince.
DONDERDAG: 7 uur pl. gez. jrgt. voor 
Jan Baai jens; kwart voor 8 1. d. voor 
overl. ouders v. Hoorn-Pennings; zij
altaar 1. j. voor Wilhelmus v. Kollenburg; 
half 9 I. d. uit dankbaarheid; half 10 ge
zongen Huwelijksmis. 
VRIJDAG: 7 uur gef. gez. jrgt. voor 
Henrica Marijnen-v. d. Vliert; zijaltaar 
I. d. voor Jan v. d. Nostrum; kwart voor
8 1. d. voor Theodorus Hendriks; zijalt. 
1. j. voor Henrica Essens-v. d. Muggen
heuvel; half 9 1. d. voor Marinus Jo
sephus v. d. Sande-v. Erp. 
ZATERDAG: 7 uur 1. d. voor Josephus 
Martinus v. d. Laar; zijaltaar 1. d. voor 
Warner Jan Heintjes; kwart voor 8 1. 

mndst. voor Adrianus v. Genuchten; zij
altaar 1. mndst. voor Francyna Voets
Karssemakers; half 9 gef. gez. jrgt. voor 
Johannes v. Susan te; half 10 gez. dienst 
tot bijzondere intentie uit dankbaar
heid (V). 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
Derde Zondag na Pasen. 
4 Mei 1952. 

ZONDAG: half 7 jrgt. voor Mej. Theo
dora Maas; 8 uur H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur H. Mis voor de 
leden van het Gilde St. Joris en Catha
rina. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor de Eerw. 
Zuster Andrea Maas. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor de Heer 
Frans Maas; 10 uur gez. huwelijksmis en 
H. Mis voor de overleden fam. v. d.
Braak-Geerts.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Petrus 
Schellekens en Wilhelmina de hsvr en 
Cornelia de hsvr. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Em
bertus Steenbakkers. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
hsvr. van Embertus Steenbakkers. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
v. d. Wijst.

Deze week zulten geschieden:
Maandag voor Joannes v. Kasteren als 
lid van de St. Joris en St. Catharinagilde. 
Dinsdag voor Joannes van Kasteren, 
broederschap H. Cunera. Woensdag voor 
Theodorus v. d. Velden vanwege de 
boerenbond. Donderdag voor Theodorus 
Rijken, broederschap H. Theresia. Vrij
dag en Zaterdag voor Wilhelmus van 
Kessel vanwege de kinderen. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Derde Zondag na Pasen. 
4 Mei 1950. 

Om 7 uur H. Mis voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; om half 
9 het jrgt. voor Petrus van Beljouw en 
Johanna Maria Hezemans de hsvr. Om 
10 uur de hoogmis als gez. jrgt. voor 
Wilhelmus de Groot. 
De eerste schaal gaat voor de eigen 
kerk; en de tweede voor de Bijzondere 
Noden. 
Er worden vandaag speldjes verkocht 
ten bate van cfe Boxtelse missienaaikring. 
Om half 3 Vesperlof. 
MAANDAG 5 Mei: Nationale Feestdag:
Om kwart voor 8 de gez. H. Mis. 
DINSDAG om kwart voor 8 het jrgt. 
voor Barbara Veroude-van Kasteren. 
WOENSDAG, om kwart voor 8 H. Mis 
voor Adrianus van der Loo, Henricus de 
zoon en Johanna de dochter. 
DONDERDAG: om kwart voor 8 H. 
Mis voor Adrianus Josephus van der 
Sloot. 
VRIJDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Mina Vennulst-Rijnen. 
ZATERDAG om kwart voor 8. H. Mis 
voor de leden van de godvruchtige ver
eniging van de H. Theresia. 

Celegenh_eid tot biechten: 
Dagelijks vóór de H. Missen en Zater
dag van 6 tot 7 uur. 
Katechismuslessen deze week op school: 
6e klas: les 46 en 47 en van les 48 de 
eerste helft. 
5e klas: les 46 en 47. 
Klas B: les 46 en 47. 
Klas C: de vr;Îgen él93 en 3%, en de 
oefeningen van Geloof en Hoop. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Derde Zondag na Pasen. 
4 Mei 1952. 

ZONDAG: half 7 1. m. voor de leden 
van de K.A.B.; 8 uur I. j. voor Johanna 
Petrus Swjnkels; 10 uur de plechtige 
Hoogmis tot welzijn der parochie. 3 uur 
Lof, daarna meisjescongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. j. voor Johanna 
Mart. v. d. Boer; half 8 z. j. voor Mart. 
v. Gerwerr; 8 uur I. j. voor Frans v. Son.
DINSDAG: 7 uur z. m. tot bijzondere
intenti�s; half 8 z. j. voor Johannes v. d.
Velden; 8 uur 1. j. voor Anna Frans v.
Son.
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Johanna
Joh. v. d. Velden; half 8 z. j. voor Mart.
Kelders; 8 uur 1. i. voor Maria Asveld.
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Theo
v. Hal; half 8 z. j. voor Francisca Corn.
v. d. Velden; 8 uur 1. j. voor Theodora
Asveld.
VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Adr. v. Has
tenberg; half 8 z. j. voor de Eerw. Zus
ter Egidia v. Dijk; 8 uur 1. j. voor Ant
v. d. Velden.
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Cor Saris;
half 8 z. j. voor Adriana en ·Margaretha
Mart. Kelders; 8 uur 1. j. voor Everd
Traa.
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der
parochie; 8 uur I. m. voor Henrica Klaas
sen-Willems te Diessen overleden; 10
uur z. j. voor Anna Maria Mart. v.
Gerwen.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Hub. v. Aarle 
v. w. de kinderen. Dinsdag 7 uur 1. m.
voor Jan v. d. Heijden uit dankbaarheid.
Woensdag 7 uur 1. m. voor Marinus Tho
massen als over!. lid H. Bernadette. Don
derdag 7 uur 1. m. voor Nicolasina Pij
nenburg als over!. lid proc. van Haken
dover. Vrijdag 7 uur 1. m. voor Nicola
sina Pijnenburg als overl. lid Boeren
leenbank. Zaterdag 7 uur 1. m. voor An
dries Arts v. w. de familie. Zondag 7 uur
I. m. voor Anna Mart. v. d. Ven v. w.
de kinderen.
Retraite te Vught voor de militie-plich
tigen van 13 - 17 Mei. Zij worden ver-
- zocht zich na de hoogmis op te komen
geven op de pastorie.
Donderdag en Zaterdag 's avonds om
half 8 Lof ter ere van 0. L. Vrouw;
Donderdag na het Lof te zingen lied
no. 3, Zaterdag lied no. 4.
30e voor Henrica Klaassen-Willems te
Diessen overleden.
Gedoopt: Anna Maria Cornelia Gemma
dochter van Corn. v. d. Sande-Wel
vaarts.

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

Derde Zondag na Pasen.
4 Mei 1952. 

Vandaag wordt de plechtigheid van de 
H. Joseph gevierd. H.H. Missen om 7
uur; half 9 en 10 uur plechtige Hoogmis
voor de parochie. Tweede schaalcollecte,
welke zeer in de milddadigheid der ge
lovigen wordt aanbevolen, voor de ver
siering in de Meimaand. Derde voor
Bijz. Noden Episcopaat. Na de Hoogmis
Te Deum v.w. de verjaardag van H. M.
de Koningin. Na de middag om 3 uur
Lof met Rozenhoedje; na het Lof een
lied.
Deze week iedere avond om half 8 Lof
met Rozenhoedje v. w. de Meimaand.
Dinsdag moeten de kinderen van het 4de,
5de, 6de en ?de leerjaar komen biechten.
Woensdag onder de H. Mis van 7 uur
zullen ze gezamenlijk communiceren.
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Gerar
dina van de Pas-v. Son; half 8 H. Mis 
ter ere van de H. Antonius; 10 uur 
plechtigeHoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Hen
ricus Sterks te Vught overleden; 8 uur 
mndst. voor Catharina Vorstenbosch-v. 
Kuringe. 
DINSDAG: 7 u�r H. Mis voor de Eerw. 
Moeder Cortilia; 8 uur H. Mis uit dank
baarheid ter ere van de H. Joseph, 
Smakt. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Johan
nes Konings; 8 uur jrgt. voor Johannes 
van de Langenberg. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Adriana van 
de Ven-v. Erp; 8 uur H. Mis voor Mevr. 
Johanna Kamerbeek-Hillen. 
ZATERDAG :7 uur jrgt. voor Petrus van 
Oers; 8 uur jrgt. voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL.

Zondag 4 Mei. Derde Zondag na Pasen. 
Deze middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. 
De gehele week: om 8 uur: Marialof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Cor
nelis van den Broek; om half 9 voor 
overleden leden der familie Henket; om 
10 uur voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn onzer weldoeners. 
DINSDAG: om 7 uur voor Anna Ge
rarda Schapendonk. 
WOENSDAG: om 7 uur en half 8 voor 
Franciscus van de Aker en Elizabeth van 
dt! Aker-van RQ.oy de huisvrouw. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitaluitend .-oor apoedgnallen. 

ZONDAQ 4 MEI 

Dokter F. F. M. Kluijtmans 
Markt Taleleon 3154 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

450 Jarig bestaansfeest "St. Joris en St. Catharina" 
op plechtige wijze ingezet! 

/ 

Brabantse tradities in deze dorpsgemeenschap nog levende begrippen ! 
Zondag 4 Mei j.l. vierde het Cemondse Gilde St. Joris en St. Catharina, 
een der oudste en eerbiedwaardigste corporaties uit het Brabantse gilde
wezen, zijn 450-jarig bestaan. De gildebroeders hebben daarbij, zoals het 
betaamt, allereerst de Allerhoogste hun dank betuigd voor de eeuwen ge
leden ontvangen levenskracht, welke tot nog toe vaardig bleef over St. 
Joris en St. Cathrien. Daarna hebben ze zelf de huldeblijken - waarvan 
de meeste in de vorm van massief-zilveren gedenkschilden - van aller
hande zijden in ontvangst mogen nemen. 
Al met al was het een reeks van eenvoudige maar indrukwekkende plech
tigheden, waarmee de viering van dit bestaansfeest, dat a.s. Zondag zal 
gloriëren in de grote gildedag van de kring Maasland, op gepaste wijze 
werd ingezet. 

GILDE IN OORSPRONKELIJKE 
WAARDE: SCHUTSE DER 
KERK. 

Nadat 's morgens in. de parochiekerk 
St. Lambertus een Plechtige Hoogmis 

, was opgedragen voor de . overleden en 
levende leden van het Gilde, schaarden 
zich 's middags alle "gildebroederen" van 
St. Joris en St. Cathrien achter de stan
daardrijder om - in optocht - weder· 
om naar de kerk te gaan. 
En daar gingen ze dan, de mannen van 
de Guld. Mannen met de aloude namen 
van de Gemondse families, die eeuwen
lang van geslaoht op geslacht het Gilde, 
hun Gilde, gediend hebben. Als we na
men noemen als: Van Esch, Schellekens, 
v. Eyndhoven, Klomp, Geerts, v. Hel
voort, Kapteins, Van Breugel, Van Laar
hoven, Beekmans, v. d. Boogaard, Ver
hagen, v. d. Langenberg, v. Kasteren, v. 
d. Schoot, Eikenmans, De Vroom, v.
Nistelrooy, Van Hout, v. d. Linden, Van
Oirschot en Van Oorschot, dan verhalen
we U tevens van de grootmenselijke
eigenschappen als godsdienstzin, saam
'horigheid, hulpvaardigheid en vriend
schap waarmee het Gilde de lange, lange 
eeuwen door is geschraagd en dan 
moogt ge daarin ook beluisteren de lof 
op de eigen aard van het Gemondse 
volk, welke aard trouw bewaard bleef 
in de Gilden, waarvan er die Zondagmid
dag één ter kerke trok om de gods
dienstzin - dat grote goed van de gil
debroeders - te manifesteren. 
Daar gingen ze dan de dragers van de 
tradities der voorvaderen, voortschrij
dend achter de Standaardrijder, die de 
komst van het Gilde aankondigde en in 
slingergang de weg baande, voortschrij
dend achter de Hoofdman en de Koning 
met eeuwenoud gildezilver belaän, ach
ter de dekens, de tamboers en de vende
liers. Het waren deze vendeliers, die met 
neigende en kerende vaandels de kerk 
binnentrokken en daar God de schoonste 
Brabantse groet brachten. Hier ontdekte 
geen mens een zweem van de romantische 
dwaasheid, welke de Gilden nog wel 
eens aangewreven wordt; men vond er 
alleen maar de fierheid waarmee het Gil
de telkens weer aantreedt voor God, de 
Allerhoogste. 
Hier zagen we de Gilden ook weer in 
hun oorspronkelijke waarde terug ge
bracht worden: Schutse der Kerk I De 
Gilden zijn in de grijze oudheid immers 
allen opgericht als de bewapende bewa
kers der Kerk en van Haar eigendom
men. Hoogst zinvol was dan ook de wij
ding van de fraaie nieuwe vendels, 
welke plechtigheid even vóór het Lof 
plaats vond in de parochiekerk, waarin 
bijkans geheel Gemonde was samenge
dromd. 
Geheel Gemonde - van groot tot klein 
- was ook weer op de been, toen het
Gilde na het Lof, begeleid door Fanfare
St. Lambertus, naar het Gildehuis "De
Kaartsche Hoeve" trok, waar de aanbie
ding van de geschenkschilden zou plaats
vinden.

HULDE VOOR HET VERLEDEN, 
WENSEN VOOR DE TOEKOMST! 

St. Antonius en St. Sebastiaan, het Ce
mondse Gilde dat lange tijd sluimerend 
zijn bestaan heeft gel�id, maar dat ook nu 
weer naar de standaardvaan heeft gegre
pen om eenieder konde te doen van het 
schone voornemen deze eeuwenoude cor
poratie in oude luister te doen herleven. 

Zij konden daarvoor moeilijk een sterker 
stimulans vinden dan in het feest van 
St. Joris en St. Cathrien. Zondagmiddag 
bijv. konden zij in De Kaartsche Hoeve 
in de woordenstroom van lof, waarde
ring en dankbaarheid wel zóveel be
luisteren, dat de grote betekenis van het 
gildewezen ook voor hen onomstotelijk 
vast kwam te staan. 
Maar terzake: Terwijl vanwege de fees
telijke dag het gildebier fris en wel in de 
glazen schuimde en onophoudelijk werd 
rondgedeeld - om met een heildronk 
aller streven om het gildewezen zijn ere
plaats in het gemeenschapsleven te her
geven stevig te bekrachtigen - sprak de 
Koning van het jubilerende Gilde, A. 
van Oorschot, naast een allerhartelijkst 
welkomstwoord ook een gevoelig woord 
van dank voor wat in het verleden was 
gepresteerd, terwijl tenslotte natuurlijk 
ook de schoonste wensen voor de 
toekomst op de proppen kwamen. Het 
was ook weer Koning Van Oorschot, die 
de schenkers van de gedenkschilden in
leidde, althans die schenkers welke op 
deze bijeenkomst aanwezig waren, want 
vele giften zijn nog langs allerlei achter
ommetjes binnengekomen, zonder noch
tans geheel aan de openbaarheid ont
trokken te zijn: in de feestgids vindt U 
immers alle schenkers met naam en toe
naam in dank vermeld. 

Beschermheer J. Maas deed bij het aan
bieden van zijn gedenkschild in het 
kort de historie van het Gilde uiteen, 
daarbij met dankbaarheid gewag makend 
van de levenskrachtige houding, die St. 
Joris en St. Cathrien steeds gesierd 
heeft. Met vele prijzende woorden liet 
hij zich ook uit over de wijze waarop 
men zich - eendrachtig - had inge
spannen voor de organisatie van dit 
450-jarige bestaansfeest. Mr. Sassen uit
's Hertogenbosch, die als oud-inwoner
van Gemonde vervolgens het woord nam,
had eveneens alle lof voor het verleden,
waarin het Gilde trots alle "troublen" op
prachtige wijze de Gilde-tradities had
verdedigd en hoog gehouden in het
voortbestaan van de corporatie. Met
reden _sprak Mr. Sassen dan ook van
"een schone boom groeit alleen tegen de
verdrukking in!" Bij de beschouwing van
zo'n groots verleden stond het voor hem
vast, dat ook de toekomst van St. Joris
en St. Cathrien voor vele jaren gewaar
borgd was!

De voorzitter van de Heemkundige 
Kring voor Schijndel, Chr. van Liempd, 
maakte op geestige wijze gewag van de 
banden tussen de gemeenten Schijndel, 
St. Oedenrode, Boxtel en St. Michiels 
Gestel en het kerkdorp Gemonde. In het 
door hem aangeboden schild waren deze 
banden met het centraal gelegen Ge
monde treffend aanvegeven. 

Nagat Mevr. Wed. F. v. Eyndhoven uit 
piëteit voor haar man z.g. - eertijds 
keizer van het Gilde een zilveren 
schild had aangeboden en zulks ook ge
beurd was door de Gemondenaar A. v. 

Oorsèhot, die wel de meeste afstamme
lingen onder de gildeleden telt, bood de 
heer A. v. d. Braak uit Esch, namens de 
Heemkundige Studiekring voor Boxtel en 
omstreken, een herdenkingsschild aan. 

De heer v. d. Braak getuigde met dank
baarheid van de_ levende band, die er 
bestond tussen het jubilerende Gilde en 
het volk, Met dankbaarheid vooral om
dat in de Gilden in het algemeen de bes
te eigenschappen van het Brabantse volk 
verankerd liggen. Zó, aldus de heer v. 
d. Braak, vormen de Gilden een bar
rière tegen de vervlakking, de eender
heid, de onverschilligheid en de gebla
seerdheid die het moderne leven ontsie
ren. Als die barrière zich gedragen weet
door de gehele gemeenschap· - zoals in
Gemonde het geval blijkt te zijn - dan
bood dit, volgens spreker, de garantie
dat de Brabantse tradities in deze dorps
gemeenschap nog levende begrippen zijn.

Hij betuigde daarvoor zijn dank namens 
de Boxtelse Heemkundige Studiekring, 
die het als een plicht beschouwde -
mede omdat de Boxtelse voorzaten 
liefst 5 gilden roemloos ten onder lieten 
gaan - dit voorbeeld van bloeiend gil
deleven op de juiste waarde te schatten 
en een schild aan te bieden, dat, hangen
de aan de koningsmantel, tot in lengte 
van dagen getuigenis zal afleggen van de 
Gemondse samenwerking en gemeen
schapszin, van de glorie van het Ge
mondse gildeleven én de erkentelijkheid 
van de Boxtelse Heemkundige Kring 
daarvoor. 

Hiermede was de rij schenkers gesloten 
en de bijeenkomst zou dên ook ten einde 
zijn geweest als de voorzitter van de 
Federatie van Brabantse Schuttersgilden, 
Jhr. Mr. van Rijckevorsel niet aanwezig 
was geweest. Deze kon het natuurlijk niet 
over zijn (voor de Gilden zo bijzonder 
warm kloppend) hart verkrijgen aan dit 
alles niet een eokel woord toe te voegen. 
Jhr. Mr. van Rijckevorsel zond dan aller
eerst een hartelijk bedankje naar Boven, 
naar de patroon en patrones van het 
jubilerende Gilde, dat hij een sieraad 
noemde in het Brabantse gildewezen, 
speciaal omdat in dit Gilde de familie
banden nog zo nauw waren aangehaald, 
waardoor aan de binding een bijzonder 
innig karakter kon worden toegekend. 

GILDEBROEDERS 
MAAKT PLEZIERE . ... 

Zondag 11 Mei a.s. zal het feest zijn 
hoogtepunt krijgen, en wel in de samen
komst van de Gilden uit de kring Maas
land. Wij geven U hierbij nog even het 
programma van deze dag: 

1.00 uur: Aankomst der deelnemende 
Gilden. 1.30 uur: Aanbieding van de ere
wijn in de R.K. Jongensschool. 1.45 uur: 
Opstellen van de optocht op het voet
balterrein en vertrek (2 uur). 2.45 uur: 
Aankomst op het feestterrein, waarbij de 
openini? zal geschieden door de heer J. 
v. d. Mortel. 3.15 uur: Aanvang van de
wedstrijden in het schieten, het vende
len, het tromslaan, h.ît standa_ardrijden
enz. 7.00 uur: Uitreiking der prijzen.
Op deze Kringdag zullen 24 Gilden de
festiviteiten opluisteren I Voorts zal Zon
dag a.s., zoals reeds eerder in dit blad
werd vermeld, ook een tentoonstelliJIR
van gildezilver, perkamenten, vaandels,
standaarden en trommen gehouden wor
den in het Gildehuis (Café Schellekens).

Als het weer meewerkt, belooft deze 
Gildedag een feest te worden, dat Ge
monde nog lang zal heugen en dat het 
jubilerende Gilde St. Joris en St. Ca
tharina de jaren door tot eer zal 
strekken! 

In De Kaartsche Hoeve troffen we niet 
alleen de leden van St. Joris en St. 
Cathrien in gezellige, kameraadschappe
lijke gilde-sfeer bijeen, maar daar ont
moetten we ook de gildebroeders van Na de aanbieding van de gedenkschilden 

r 

OPROEP 
Allen, die deel uitmaken van de H. Bloed-Toneelgroep, spelers zowel als 
figuranten, alsmede degenen, die tijdens de plechtige omgang tot een of 
ander spreekkoor behoren, worden dringend verzocht a.s. ZATERDAG 
10 MEI OM TWEE UUR PRECIES aanwezig te willen zijn op de 
SPEELPLAATS VAN DUINENDAAL om daar hun medewerking te ver
lenen bij de montage van een K.R.O.-RADIO-REPORT AGE over de 
H. Bloedfeesten van Boxtel. Voor het welslagen van deze reportage is het
absoluut noodzakelijk, dat iedereen zich stipt houde aan de orders, die
door de K.R.O.-technici en de Regenten der H. Bloed-Stichting zullen
gegeven worden. De K.R.O. kan zijn montage-wagen slechts van twee tot 
zes ter beschikking stellen, zodat het niet mogelijk zal zijn, daarna nog 
nieuwe opnamen te maken, indien de eerste niet volkomen geslaagd zou 
zijn. Men vermijde dus alles-wat de aandacht zou kunnen afleiden en zette
zich geheel en al in voor een volmaakt welslagen vart deze montage, die
bestemd is voor het Brabants Halfuur, dat bij gel�enheid van de H. Bloed
feesten zal worden uitgezonden.

HET BESTUUR DER H. BLOED-STICHTING. 

Plaatselijk Nieuws 
JAARVERGADERING 
Dr. HOEK's VERENIGING. 
Woensdag 14 Mei a.s. 's avonds om 8 
uur zal in De Ark door de Dr. Hoek's 
Vereniging, Afd. Wit-Gele Kruis, de 
jaarvergadering worden gehouden, waar
op alle leden van bovengenoemde ver
eniging dringend worden uitgenodigd. 
Voor verdere bijzonderheden zie adver
tentie elders in dit blad. 

SLUITINGSAVOND 
'MOEDERCURSUS. 

Woensdagavond 14 Mei zal in het Ver
enigingsgebouw op de Burg-akker de 
sluitingsavond van de door de Dr. 
Hoek's Vereniging georganiseerde Moe
dercursus gehouden worden. Op deze 
sluitingsbijeenkomst, die om half acht 
aanvangt, worden behalve de moeders, 
die aan deze cursus hebben deelgeno
men, ook de echtgenoten van de moe
ders-cursisten uitgenodigd. Door een nog 
aan te zoeken spreker zal bij deze ge
legenheid de ideële zijde van het huwe
lijk belicht worden. Aller opkomst wordt 
verwacht. 

BEDEVAART NAAR WITTEM. 
Op Woensdag 28 Mei zal (door de Pa
ters Redemptoristen uit 's Hertogen
bosch) voor 's Hertogenbosch en omge
ving een grote bedevaart naar Wittem 
georganiseerd worden, ter ere~ van de H. 
Gerardus Majella. Hoofdintentie: ,,Toe
komst van onze jonge mensen!" 
Inwoners van Boxtel, Liempde en Ge
monde kunnen buskaartjes bestellen bij: 
Mevr. Nijzen-Klerk, Rechterstraat 66, 
Boxtel. 
Inwoners van Esch kunnen zulks doen 
bij: Mej. Th. v. d. Pasch, Belvertse
straat B 63, Haaren. 

TILBURGSE KUNSTENAARS GAAN 
EXPOSEREN IN BOXTEL. 

Van Vrijdag 30 Mei tot en met Zaterdag 
14 Juni zal in het gemeentehuis, alhier, 
een expositie gehouden worden van wer
ken der Tilburgse kunstenaars: Jan van 
Riel, Frans Mandos, Gé Hurkmans, Jos. 
Zeg-ers en Nico Molenkamp (allen schil
ders), Sjaak Kreykamp (beeldhouwer) en 
Piet Clijsen (glazenier). 
Over deze tentoonstelling - die beoogt 
de gehele Brabantse provincie een 
exposé te geven van het werk der ge
noemde kunstenaars - hopen wij onze 
lezers straks nadere bijzonderheden 
mede te delen. 

MISSIENAAIKRING
TENTOONSTELLING "MIAD". 

De dag, waarop de Mïssienaaikring 
"MIAD" in de Ark haar tentoonstelling 
zal openen, nadert snel. Het tentoonstel
lingscomité werkt dan ook in koortsach
tige haast o'm alles voor 17 Mei - de 
openingsdag - gereed te hebben. Aan
gezien men er in geslaagd is aan de ten
toonstelling ook nog 9iverse prachtige 
attracties te verbinden, belooft het (van 
17 tot 20 Mei). werkelijk een schitterend 
missiefeest te worden, waar het aan ge
zellig vertier niet zal ontbreken, hetgeen 
dan - geheel volgens de bedoeling van 
tentoonstelling en fancy-fair - de mis
sionarissen in de verre landen in hoge 
mate ten goede zal komen. 

-o-
Op Zaterdag 10 Mei a.s. zullen door 
een groep jongedames in Boxtel speldjes 
met de Pauselijke kleuren worden ver
kocht. Aangezien de opbrengst ten goede 
komt aan de Missienaaikring MIAD, 
willen wij eenieder aanbevelen zich met 
zulk een speldje te tooien. 

ZANG- EN BLOEMENHULDE 
AAN 0. L. VROUW VAN FATIMA. 

A.s. Dinsdag 13 Mei om 7 uur 's avonds
zal bij de buurtkapel in de Prins Hen
drikstraat door de kinderen een zang
en bloemenhulde gebracht worden aan 
0. L. Vrouw van Fatima. 

-o-
Tenslotte maakt het comité gaarne van 
de gelegenheid gebruik zijn hartelijke 
dank te betuigen aan de schenkers van 
de royale giften (in welke vorm ook) 
voor de Fatima-kapel. 

PATER PROVINCIAAL DER 
ASSUMPTIONISTEN NAAR 
GENERAAL KAPITTEL. 

De Hoogeerw. Pater Provinciaal der Pa
ters Assumptionisten vertrekt 15 Mei a.s. 
naar Rome voor het bijwonen van het 
generaal kapittel der Congregatie. 
Hij zal daarna een bezoek brengen aan 
zijn Paters in Libanon die aldaar de lei
ding hebben van het patriarchaal semi
narie van de Syrische ritus te Charfe, 
Daroun-Harissa. 
Na zes weken hoopt hij weer in het 
vaderland terug te zijn. 

GESLAAGDEN E.H.B.O. 

Op het in April te Liempde gehouden 
examen voor E.H.B.O. zijn de volgende 
leden van de E.H.B.O., afd. Boxtel, ge
sla¾"d: Mej. R. Roeien, Bosscheweg 7. 
De heren: M. Beks, Rozemarijnstraat 1; 
P. de Brouwer, Baroniestraat 51; M. de
Jong, Kasteellaan 10.
Geslaagden Proficiat!

GESLAAGD. 

Bij het door de N.1.V.A. te Utrecht afge
nomen examen werd de heer J. Traa het 
diploma als keurmeester voor waren toe
gekend. 

MISSIE-THUISFRONT. 

Opgehaald voor de Missie-naaikring 
,,Miad" op de bruiloft van Scheutjens
Huijberts f 3,15. 
Op�eh

,�
ald voor de Missie-naaikring

"M,ad op de Zilveren Bruiloft van 
Bergman-v. d. Linden f 3,05. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 29 April tot en met 5 Mei 1952. 
GEBOREN: Maria H. dochter van J. 
Dortmans en M. v. d. Graaf, Selissen 3 
- Andreas G. P. zoon van P. H. van Hal
en J. M. A. Jurriëns, van Hugenpoth
straat 11 - Gerdina J. M. dochter van
A. A. C. van Kuringen en A. Schellekens,
Gemonde 36a - Matthias J. zoon van
H. P. v. d. Broek en G. H. Pastoor, Dr.
P. M. Hoekstraat 12 - Mathilda H. H.
A. dochter van A. M. J. Creemers en J.
J. M. Roos, Leenhoflaan 5 - Lambert
J. A. M. zoon van A. J. M. van Elk en
Fr. H. M. van Heesch, Burg-akker 16b -
Maria J. A. Th. dochter van A. van
Beers en W. Smulders, Mijlstraat 35 -
Adriana A. M. W. dochter van A. J.
van der Heijden en J. M. van Nieuw
burg, Langenberg 21a.
ONDERTROUWD: Cornelis Keetels en 
Jacoba M. van Breugel - Marinus van 
Ravensteijn en Carolina van Schijndel. 
GEHUWD: Lambertus van der Sloot en 
Martina Veldpaus - Petrus C. van der 
Pasch en Henria Maria Dollevoet - Jo
hannes van den Besselaar en Cornelia 
H. Leermakers - Marinus J. Verhagen
en Maria Chr. Th. Versantvoort.
OVERLEDEN: Petrus Smits oud 82 
jaren, Clarissenstraat 39. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER . 
Vrijdag 16 Mei van 10 tot 12 uur v.m. 

'E.H.B.0.-CURSUS. 

13 Mei: E.H.B.O.-cursus voor de groep 
van Dr. Deelen. 
15 Mei: E.H.B.O.-cursus voor de groep 
van Dokter Margry. 

REPETITIE-ROOSTER H. BLOEDSPEL. 
Zaterdag 10 Mei: 5 uur - Eligius -
Gerard. 
7 uur - Merheim - Vrouwe Merheim 
- Dirk van Merheim - Dirk van Her
laar - Knecht - Eligius - Schepen.
Dinsdag 13 Mei: 7 uur - Jan v. Her
laar - Mechtild - Wilt. v. Boxtel -
Cunegondis - Dirk v. Herlaar -
Eligius - Geerten.
8 uur - Schepen - Dirk v. Herlaar -
Knecht - Eligius.
9 uur - Willem - Cunegondis.
Donderdag 15 Mei: Alle speelsters en
spelers. Ook figuratie, behalve kinderen.
te Acte.
Zaterdag 17 Mei: 4.30 uur - Merheim
- Vrouwe Merheim - Dirk v. Mer
heim - Dirk v. Herlaar - Knecht
Eligius.
7 uur - Alle spelers uit 2e Acte.



Voor BRILLEN 
Is Uw adres 

F. P. v. LANGEN 
STATIONSTRAAT 62 

Zlekenfond1leden ontvangen nog 

steeds korting. 

Uurwerkreparaties, onder garantie 

en in 1 WEEK klaar. 

MOEDERDAG 

TAARTEN DAG 

Deelnemer Winkeliersactie. 

Eai ueuassinq. oooc �, 
die OÜfdt U êij ons!!! 

Pantoffels 4,95 
Zomerschoenen 8,85 
Fijne nylon 5,60 

HEIJMANS 
Deelnemer Winkelactie. 

TEN SLOTTE 
koopt U bij 

Portemonnaie 1,50 
Poederdozen 4,50 
Standaard nylon 3,98 

Breukelsestraat 60 

Fa. P. v. d Velden 
BOXTEL 

Grootste voorraad in 
DAMES- en HERENSTOFFEN 

Vertrouwd adres in BEDDEN 
(sind• 1895). 
Deelnemer Winkelactie. 

Voor een cadeautje voor Moeder 
behoeft U heus niet zolang te zoeken 

• Wij zijn ruim gesorteerd in mooie
• luxe dozen bonbons en pastilles, tabletten,
• chocolade en trommeltjes gevuld met
• zeer fijne toffees

Een mooie doos met zeep en eau,de,colognc zal 
haar ook welkom zijn 1 

H d R 
. . 

L h 
Breukelsestraat 

. e oOIJ=V. aar oven 89 
Deelnemer Winkeliersactie 

Een geschenk 
waar Moeder blij mee is, 
vindt U bij ons 1 

Een grote sortering in luxe- en 
Huishoudelijke artikelen, 

Glas, Porselein en Aardewerk 
Juist iets voor Moeder !

Fa. Th. W. VAN DON GEN 
Rechterstraat 58 Telefoon 491 

Deelnemer Winkelactie 

Fa. Fr. v.d. Brandt & Zonen 
Stationstraat 51 - BOXTEL - Tel. 416 

Voor 

IJZERWAREN 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 
LAND- EN TUINBOUW
GEREEDSCHAP, VLECHTWERK 

het oudste adres ter plaatse. 
Deelnemer Winkelactie. 

De grootste sortering Moederda g• 
taarten in elke opmaak en prijs vindt 
U bij UW BANKETBAKKER 

A.v. DUREN-S CHOLLEN
BREUKELSESTRAAT 62 TELEFOON 27 4 

DUS ZEGELS BIJ UW AANKOPEN. 

Drukkerij Firma J. P. T I E L E N  
STATIONSTRAAT • BOXTEL 

HEEFT DE GROOTSTE SORTERING IN 

f am i lied rukwer ken 
.--------als:--------, 

Geboortekaartjes, Gedachtenisplaatjes 

voor Eerste en Plechtige H. Communie, 

Verlovingskaartjes, Huwelijksbrieven en 

-kaarten, Rouwkaarten en circulaires,

Bidprentjes, F otoprentjes, enz.

Maakt alles op het gebied van 
HANDELS- EN RECLAME-DRUKWERK. 

Bindt alle Tijdschriften, Lees- en Studie
boeken, Gebedenboeken, en alles v,cat 
om een nieuwe band vraagt. 

Zo juist ontvangen 'n grote collectie 

BROMFIETSEN 
Victoria, Cyclemaster en de 

nieuwste van de Jaarbeurs de Avros 

Ziet onze etalage 
Ook ruim gesorteerd in 

RIJWIELEN 
in roestvrije uitvoering, Magneet, 

Cyrus, Phoenix en Rudge. 

Pieter v. d. Brandt 
Baroniestraat 48 

Denk aan de bonnen, die U gratis ontvangt. 

MET TELEVISIE 
kunt U alles zien en horen ook Voetbalwedstrijden 

Techn. Bureau J. v. d. BREKEL 
kan U direct leveren 

Op Radio•, Televisietoestellen en Stofzuigers 

geen bonnen. 

Voor betere Costuums 
naar 

Fa. Wed. P. Spierings 
Breukelsestraat 881 Boxtel 

Deelnemer aan de Winkeliersactie 

Wij doen ook mee aan de zegelactie ! --------.. 

en toch h a n d h a v e n w ij 
onze bijzonder lage prijzen. 

Wij hebben: 
'n Lekker stukje Kaas per ons vanaf 28 et. 
Literblik Appelmoes, extra kwal. slechts 76 et. 
Literblik Sperciebonen, merk sleutel 72 et. 
Literblik Doperwten, fijn 100 et. 
Grote fles Limonadesiroop 85 et. 

Ziet onze speciale aanbieding in onze etalage 

W. A. VAN OERS - Breukelsestraat 1. 

en elastieke kousen. Tevens voet- en been massage. 

PEDICURE WIES  GEMEN 
Stationstraat 14, Boxtel Telefoon 296 

Voor Moeder 
een mooi, degelijk 
en practisch cadeau 

Vader en Kinderen, 
wat denken jullie 
van een 

HOOVER1JE 
STOFZUIGER 
STRAALKACHEL 
STRIJKIJZER 
SCHEMERLAMPJE 
LAMPEKAP of 
KROONLAMP 

Daar verras je 
Moeder zeker mee. 

Kom bij ons eens een 
kijkje nemen, het ver
plicht U tot niets. 

Wij verstrekken ook 
Winkel actiezegels. 

Wim v. Dongen 
v. LEEUWENSTR. 11 en 5
BOXTEL - TEL. 515 
Landelijk erkend installateur 

Dat wij voor elke vakman steeds het 
beste gereedschap voorradig hebben, 
weet iedereen! 

Verder alle soorten Tuingereedschappen, 
Grasperkscheerders in verschillende 
merken en prijzen in voorraad. 

Vo.� 1llo.edu: 
lf Wasmachines, spotgoedkoop ; W asklokken ; 

Wringers, Wasketels, Teilen, Wastangen; 
lf D. R. U. - Keukenuitzetten en Huishoudelijke 

Artikelen. 
lf Cassettes, voor uw leven, met garantie. 
lf Schemerlampjes, Theezeefjes, prachtige uitge

sneden Naaidozen, Kruisbeelden, Bedienstellen, 
enz. enz. 

Buitenbijta in verschillende kleuren, Verf, Kwasten, enz. 

Drijfriemen, Verbinders, Snaarriemen, Riemschijven, Kogellagers, en nog 

vele andere artikelen. 

W. H. v.o. WETERING 
Stationstraat 26 BOXTEL Tel. 273 

Deelnemer Winkeliersactie 

Magazijn DE BIJENKORF 
BOXTEL: Stationstraat 55, Markt 14 fa A. VAN KOL SCHIJNDEL: Hoofdstraat 141 

11 MEI MOEDERDAG! Een huis vol geschenken voor MOEDER. 
VAZEN - PULLEN - KANNEN - BONBONDOZEN - JAMPOTTEN - SCHAALTJES - KOEKJES,DOZEN - BLOEMHANGERS MET 
BLOEMEN - KOP EN SCHOTEL VOOR MOEDER - KOP EN SCHOTEL IN 6 VERSCHILLENDE PASTELKLEUREN - EAU DE COLOGNE 
(BOLDOOT) - DOZEN MET ZEEP EN PARFUM - KLEIN KOPERWERK EN NOG HONDERDEN ANDERE LEUKE ARTIKELEN. 

.... ZIE ONZE ETALAGES . --

SERVIEZEN 
GEWELDIGE SORTERING, MEER DAN 50 VERSCHILLENDE SOORTEN 
EN MODELLEN IN PO RSE L E I N, PL A T E E L  E N  A A R D E W E RK. 

a! DIT MOET U ZIEN. .. U SLAAGT AL TIJD BIJ ONS. 

KOP EN SCHOTELS, vanaf 0,49 ROOKT AFELS MET 4-DELIG STEL in alle prijzen 
LOSSE KOFFIEKOPPEN, crème 0,29 ROOKSTANDAARDS, VERCHROOMD 21,50 
DIEPE EN PLATTE BORDEN, crème 0,40 RADIOT AFELS 53,50, 47,50, 38,75 31,50 
ONTBIJTBORDJES, crème 0,33 

BORSTELHANGERS, vanaf 6,50 BROODSCHALEN, crème 2,25 
VLEESSCHAAL TJES, crème 0,90 COURANTHANCERS, vanaf 2,85 
BOTERVLOTEN, crème 2,15 
SUIKERPOTTEN, crème 1,50 KRUISBEELDEN 14,50 tot en met 1,80 
MELKKANNEN, crème 1,00 BEDIENSTELLEN, ZEER MOOI, vanaf 6,50 THEEPOTTEN, in alle prijzen 
KOFFIEPOTTEN 3,50 WIJWATERBAKJES, PRACHT SORTERING 2,90 
NESTEN SCHALEN, 6-deliJ.? 3,50 ECCE HOMO EN MATER DOLOROSA, per paar 11,25 

BOODSCHAPTASSEN, in linnen en plastic, vanaf 
OKSELTASSEN, ZEER MODERN 7,50, 
VISITE TASSEN, in diverse kleuren, vanaf 
BAKVISTASJES, IN DIVERSE KLEUREN, vanaf 
KINDERTASJES, IN DIVERSE KLEUREN, vanaf 

,, 

PORTEMONNAIES, - PORTEFEUILLES
SPORTRIEMEN - VERKENNERSRIEMEN

REISNECESSAIRES IN LEDER 
PLASTIC BADZAKJES, ZEER AARDIG. 

- . - ---·--·-·--

3,50 
4,50 
5,25 
4,25 
0,95 

V d H C 
■ ■ Grote sortering Rozenkransen, ook in verzilverd, Rozenkranszakjes

1 

00 r e 8 • S • 
■ 0 m ffl U n Ie • Kerkboekjes • Beeldjes prachtso.rtering • Schilderijtjes - Wijwaterbakjes •

Kruisbeelden - Medailles met kettinkje ■ Theelepels (verzilverd) - Tasjes, ook met hengsel ■ Portemonnaies - enz ... enz ... enz ... 

Profiteert van onze Winkelactie�zegels ! Wij doen mee !



is voor Uw d r a n k  
het aangewezen adres 

SLIJTERIJ 

Rozemarijnstraat 2. 
Deelnemer Winkeliersactie. 

-• FOTO 

v. EL TEN
voor

verzorgd Fotowerk 
Specia I iteit 

KINDERFOTO'S 
Het adres voor 
• Fotomateriaal 

Stationatr. 9, Tel. 522 
Deelnemer Winkeliersactie. 

Koopt merkartikelen : 

RIJWIELEN 
GAZELLE 
GERMAAN 
FONGERS OF 
LOCOMOTIEF 

KINDERWAGENS 
VAN DELFT 

HAARDEN 
PERMANENT 

WASMACHINES 
MIELE 

STOFZUIGERS 
ELECTRO 
BEZEM OF RUTON 

Op rijwielen en 
onderdelen worden 
geen bonnen ver
strekt. 

W. SPOORMAKERS
STATIONSTRAAT 6 

BOXTEL. 

Voor Schoenen 
van prima kwaliteit en 
goede pasvorm naar 

A. H. ten Bras 
Ruime sortering in : 

Meisjes- en 
Kinder
Zomerschoenen 

Het adres voor 
Schoenreparatie. 

Deelnemer Winkeliersactie 

KANTOORBOEKHANDEL 

Baronlestraat 87 - BOXTEL - Tel. 530 

A. RobbenisAckerman
Deelnemer Winkelactie. 

11 Mei Moederdag. 
Kinderen, groot en klein, denkt er aan dat 
U Moeder a.s. Zondag het meest verblijdt 
met een 

nuttig geschenk 
zoals b.v. een mooi tafellaken, 

een prachtige baddoek met 
bijpassende pannelappen, 

fantasie zakdoekjes, 
favorita schort, 
nylons, handschoenen, shawl, 
vest, enz. enz. enz. 

Voor al deze geschenken naar 

J. M. v. GEEL-DE KONING

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
X X 
X Moederdag - Bloemendag X 
X en dan naar X 
X BI •• D .A • " X 
X oemenmagaz11n " e nJer x

X Alle soorten Potplanten en X 
X dagelijks verse snijbloemen X 
Q Breukelsestraat 11 O. Telefoon 466 Q 
X Deelnemer Wlnkallersactle. X 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ook WIJ doen m•• ••n de Zagelactle. 

Wilt U een foto laten maken of 
een camera kopen? 

Stel het dan niet uit; doe het nu tijdens de 
zeg11lactie. Het brengt U voordeel 11 

Wij hebben een ruime sortering 
FOTO-ARTIKELEN 

in voorraad, en geven U vrijblijvend 
alle inlichtingen. 

1..oto.=.Atetiu en �..oto.=fiandet 

JOS. W. DE KONING 
Pastoor Erasstraat 10 - BOXTEL 

Gelieve voor opnamen tjjdig te bespreken. 

, 

Maak van Uw woning een paradijs!! 
Dat kunt U zelf! 

Wij hebben voor U grote keuze Behang, beginprijs 5 7 cent. 
Lijnolieverf en Japanlak in alle kleuren. 

BLANC FIX 

I 

KW ASTEN EN PENSELEN 
WATERVERF PLAMUURMESSEN 
VERNISSEN GLASSNIJDERS 

VERDER ALLE SOORTEN SCHILDERSGEREEDSCHAPPEN 

F. C. SPIJKERS
Deelnemer Winkeliersac!ie 

STATIONSTRAAT 37 
B O X T E L 

� uan 

HORLOGES 
KLOKKE N 
WEKKE R S 

�de waaule 

* VERTROUWEN

_,t Uiterlijk 
Kunt U zelf wel 
beoordelen maar f 
wat er in zit, daar 
komt het op aan • 

* VAKKUNDIGHEID

* GROTE KEUZE

* VOORDELIG IN PRIJS

* VOLLE GARANT! E

Daarom � al uw� 

FA A. VAN VLERKEN 
KRUISSTRAAT 10 - BOXTEL

JUWELIER HORLOGER OPTICIEN 
D■■la■mer Winkelactie 

Laat Moeder niet langer met 
PIJN aan haar VOETEN lopen 
maar geef haar op MOEDERDAG 
een paar 

STEUN- of GEMAKSCHOENEN 
of een paar 

EXTRA RUIM van SWIFT 

J. A. GEMEN 
Schoen- en Sporthandel en Pedicure 
Stationstraat 14, Boxtel, Tel. 296 

VOOR AL UW 

Kantoorbenodigdheden 
Kantoorboekhandel VAN GftlENSYEN 

Dee1oemer 

Fa. L. VAN DE VLIERT 
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ 

Het adres voor het fijne g ebak 
Specialiteit in chocolade bollen met slagroom 

Rechterstraat 13 - Tel. 529

Uitsluitend actiezegels op chocolade en suikerwerken 

*------------* 

ZOEKT U 

iets apacls??? 
Dan slaagt U zeker bij ons! 

ZOMER-schoenen 
in alle mode-tinten en modellen 

Cocktail damesschoenen 
DE grote mode 

ZIET tijdens deze Actie ONZE etalage 

Schoenhandel Van der Weide 
STATIONSTRAAT 24 

RECHTERSTRAAT 10 
Winkeliersactie *===========================• 

Voo r alle GERO-Artikelen 
Deelnemer Winkelactie. 

naar 

F. P. VAN LANGEN 
Stationstraat 62 

Wij hebben voor U een zeer ruime keuze 

GERO-GESCHENKEN. en CASSETTES. 

• 
la firvaardigd van zilverwit Gero-metaal 
bedekt met een -are laag zuiver zilver 

GESCHENKEN-DAG! 
MAAR GEEF DEZE KEER 

TENMINSTE EEN GESCHENK VAN BLIJVENDE WAARDE 

EN .... 'T BEHOEFT NIET DUUR TE ZIJN. 

Zakdoekjes Oud=:Hollandse Doeken 
extra zachte kwaliteit in de nieuw-
ste ruit•dessins per 3 stuks ( ver• 

l 8 5 pakt) , 

• Georgette Shawls
in effen en fantasie, zeer chique 

2 9 53,50 , 

Dameskousen 
pracht sortering in prijzen 

l 4 54,95 • 3,55 • 2,25 ,

Fantasie Schortjes 
ruime modellen, frisse dessins 

4,50 • 3,25 2,5 0 

Jasschorten 
met knoop en ritssluiting 

10,95 • 9,95 8,95 

Ontbijtlakens 
damast met gekleurde rand 10,50 8,5 0 

Nachthemd Pyama 

in fraaie kleuren 8,90 6,25 

Oud==Hollandse Dressoirc:1 
of Schoorsteenloper 

7,90 

Tafelkleden 
grote maten 22,50 • 14,50 • 9,75 

Theebeurzen 
met kapok gevuld 8,90 

Tafelzeil 
frisse kleuren per meter 

Bedspreien 
vitrage en andere 13,50 • 10,95 

Tuinstoel 

4 75'' 

7,95 

6,90 

3,95 

7,95 

in effen en fantasie 5 
90 

prima uitvoering 
7- 9510,90 • 7,90 , 17,95 • 14,75 • 9,95 , 

Dames Garnituurtje Damesfauteuil 
hemd en directoir, 5,90 • 4,90 2, 9 5 aardige bekleding vanaf 24,5 0 - • 

UIT De■ln■mer Winkelactie. 

Wij hebben een ruime sortering 

Voor F ~esten Kantoor-, school-, schrijf-en tekenbehoeften 
en Part11en On:ze prachtig• coll!ctie ~ulpe~houders f 97 50-f 4 90 

~ varieert m prg:zen van 1 1 

i6 P. Raaiimakers ~l(\e~ 

1 ~-;.-;.~~~~-;.~~~-;.-;.-;.~~~~~~~~ 

J 



i 

Laat Uw kinderen met de Pinksterfeesten KERMIS VIEREN, 
daarvoor geven wij . Zegels. 

Het adres voor IJzerwaren, 
Huishoudelijke Artikelen 
Kinderwagens, Haarden en Kachels 

GOOSSENS 
Breukelsestraat 4 7 - Tel. 367

* * 

MOEDERDAG - !/!,loeme11,daq, 
U vindt hiervoor bij ons een ruime sortering 
planten, opgemaakte bloembakjes, leuke vaasjes 

enz. Alles aan billijke prijzen. 

Bloemenmagazijn .,'T CENTRUM" 
H. M. v. d. Braak & Zn., Clarissenstraat 35

5,glpliide 
PARADIJS VOOR ROKERS

Steeds het nieuwste 11 

* * * 

Een mooi Sieraad 

Een pacelcollier, 
.J<eltum J!teet 

Het cadeau wat Moeder het liefste heeft 
vindt U in onze collectie! 

pa A. v. Vlerken, Boxtel
Juwelier - Horloger - Opticien - Kruisstraat 10 

: ······••••••••••
·······••••••••••••• ���� Ook in Pijpen, Aanstekers, Cigaretten- * * * * * * * * * * * * * *- * * * •

................. �:;}iii;-i�x�xxxxxxxxxxx : kokers enz. voor "elk wat wils" : Naast alle bekende merken 
E. VERHOEVEN��XX�XXoo 

. l w AARDE,�;!oop 
\

Stationstraat 60, Boxtel, Telefoon 475 
• Sigaren, Sigarellen en Tabak
: hebben wij de alleenverkoop

: : . van deze waardebon nJg 
t. l , tegen inievenng k H' e naar keuze • 

, : an 250 gram O 1 
: 

'l}o.c,.c .Afuecludaq, van WHITE ASH 
BALMORAL en 
CARL UPMANN : 

v 

dre en voor slechts 25 et. : 
: twee grote gOU !Ik, puur o! mocca) !

Ruim gesorteerd in Luxe- en 
Huishoudelijke Artikelen. * 

: (naar lteuze 20 Mei 1952 en :: . eldig tol en mei : PIETER v. d. BRANDT • W. PR IC K
! De waar�:��=se;�a!r in alle De Gruyler-winkeJs. :
: xx�xxxxxx 
:v,u11vvxxxxxxxxxxx�::.�::�� ..... : ......•••••••••••

Baroniestraat 66

rr.o-""' •••••••
•••••••••• 

•••••••••••••••••••• 

BOEKHANDEL TIELEN 

STATIONSTRAAT 

* 

Zoekt U een 

verjarings-cadeau 

Wij hebben hierin een zeer uitgebreide 
sortering voor elke leeftijd. Aardige 
en niet dure geschenken voor kinderen 
en zowel goedkope als zeer kostbare • 
cadeaux voor de groteren. Weet U niet 
wat U als cadeaux geven zult? 

Kom dan eens geheel vrijblijvend bij ons een 
kijkje nemen. Dit kost U niets en 't kan 
U mogelijk op een goed idee brengen. 

.At.oedecdaq, 
!f!,foemendaq, 

Voor Moeder 

van Bloemisterij

Gebr. v. d. Sande 
Kapelweg 4

Aanleg en onderhoud
van Tuinen.

•••-•••••••••••••■■■B■■••••••••••••••••••••••••••••••
GEEF MOEDER 
een w a a r d evolle waardering. 

Elk jaar is er één dag, waarop je MOEDER eens echt verwennen mag. 
Verras haar op 11 MEI met een flacon heerlijke 

Eau de Cologne in speciale Moederdag,verpakking, of met 
een lekker stuk Zeep. 

Zie onze speciale etalage. 

M. 0 L I E M E U L E N
Drogisterij "De Molen", Rechterstr. 37

······-·············································

Wilheln1inastraat 23 
* 

Extra aanbieding 

STOFFEN 
Kamgaren ruit Palmbeach grijs 90 hr. . p. m. f 5,9590 hr. . ,, ,, ,. 3,98135 hr. . ,, " " 6,95Zijde (romain satin) zwart,wit,marine Fibranne randstof 80 hr .. Katoenen clocquette . . . Gebloemde georgette 90 hr .. Coupons zijdelinnen 80 hr .. Effen douppion 70 hr .. Satin voering 

,, ,, "2,50 
,, " ,, 2,75 

" 2,75 
,, ,, ,. 4,50 
,, " .. 1,50 
,, ,, ,, 2,25 

grijs en beige 140 hr. . ,, ,, ,, 2,95Elias theedoeken halflinnen p. st. " 1,25 

Deelnemer 
Winkelier1acüe 

IEDER JAAR 

ontvangen de Spar-klanten 

f. 4.46 7 .216. •
terug van de Spar-kruideniers 

de Sparzegels 1

Ook U kunt dag-aan-dag
10 O/o voordeel in Spar-zegels
krijgen. Koop bij DE SPAR!

Zó spaart U bij De 
ENIGE VAN Spar I

DE HONDERDEN l Pak maizena VOORDELEN'

t.r'
7

�et 92 S,parzegels, 
1t.·. : �=:j:ar:i�::�·::::: •2,· -�� :: ::19 ID 111 fles slaolie "·" • • • • • • • 44 et

� dat is 46 et " 1111 blik appelmo

. ·e·s· • • • • • • • • • • 193 et1 �. f , )· les sl • • • • 8 I • asaus.. • • • • • • • 5 et• besparing, dus .) • • • • • • • • ... ·..:.:., 94 et
10 pCt. voordeel! )\;;,.· ._._.__,_,_,_,

__ '· 4,60 -
rt 

,.,.
,4,��· ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS 

DE SPAR 
Drukkerij Firma J. P. Tielen, Boxtel

, 
• 

• • 

,te 

-



.. 

·roo s 1n s er ees war ge o en oor
e ox e se in e iers- ereniging 

Bijzondere tijden 
De tijd, welke wij tegemoet gaan, 
is er een waarin extra inspannin
gen nodig blijken, wil ook de mid
denstand zich kunnen handhaven. 
De terugslag, welke de midden
stand gedurende het algelopen 
jaar te incasseren heeft gekregen, 
is er een voorbeeld van, dat de 
eerste slagen juist door haar op
gevangen moesten worden. Zij is 
immers in sterke mate verbonden 
met alle conjuncturele bewegin
gen in de volkshuishouding. 
De handhaving van het peil, dat 
men als geheel normaal is gaan 
zien en dat in de achter ons lig
gende jaren wellicht al te gemak
kelijk bereikt werd, zal extra in-

bijzondere maatregelen 
spanningen eisen. 
De Boxtelse Winkeliers Vereni
ging heeft zulks goed begrepen en 
organiseert wederom een groot
scheepse actie. 
Vele zaken leveren door deel
name aan deze actie het bewijs, 
dat men, ondanks alle mogelijke 
moeilijkheden, bereid is in bijzon
dere tijden bijzondere maatrege
len te treffen. 
Het aantrekkelijke koop-systeem, 
dat aller waardering en steun ver
dient, is zeer zeker een volledig 
suc� waardig. Moge deze actie 
slagen! 

Drs. M. A. M. van Helvoort 
Burgemeester van Boxtel. 

Zegelactie Boxtelse Winkeliers-Vereniging 
Telkens als de Boxtelse Winke
liers Vereniging (die in de korte 
tijd van haar bestaan al heel wat 
van zich heeft doen spreken) in 
actie komt, belooft dat iets " ge
weldigs" te worden! Zo ook dit 
maal, nu de Boxtelse Winkeliers 
Vereniging bij gelegenheid van 
het Pinksterfeest een stunt op 
touw heeft gezet, die U ongetwij
feld buitengewoon zal bevallen. 
Let op: De B.W.V. biedt al Uw 
kinderen een zeer bijzondere at
tractie in de vorm van een speel
tuin!?! Inderdaad beste lezers: in 
de vorm van een speeltuin. Vindt 
U het niet heerlijk, dat de Box
telse Winkeliers Vereniging Uw 
kinderen de werkelijkheid gaat 
bieden van het door hen zo ge
liefde liedje, dat tenslotte 'n schla
ger van formaat werd: ,,Dat gaat 
naar de speeltuin!" Spoedig zal 
het in Boxtel alom weerklinken: 
"Wij gaan naar de speeltuin!" Als 
U Uw kinderen dit grote genot 
wilt gunnen, koopt dan in de vol
gende weken bij de leden van de 
Boxtelse Winkeliers Vereniging 
(kenbaar aan het rood-zwarte 
raambiljet!) 

• Voor de ouderen heeft de Boxtel
se Winkeliers Vereniging het "Or
kest Zonder naam" geïnviteerd.
Wat voor U anders een zeer grote
uitgave zou betekenen, betekent
nu een avond ongekend genot,
dat GEHEEL GRATIS binnen
ieders bereik komt. Koopt ook
hiervoor bij de leden van de Box
telse Winkeliers Vereniging!
En wilt U bij dit alles nog smullen
van een heerlijke feesttaart, welnu
ook dan biedt de B.W.V. uit
komst. De leden der Boxtelse
Winkeliers Vereniging hebben,
zoals U ziet, alles in het werk ge
steld om het Boxtelse kopende
publiek dit jaar met Pinksteren
een heerlijk feest te bieden!

Gaat dus naar de Speeltuin! 
Geniet van het Orkest Zonder 

Naam! 
Doet U tegoed aan de Pink-

stertaart ! 
Ter verduidelijking het volgende: 
Voor het kopen bij de leden van 
de Boxtelse Winkeliers Vereni
ging worden U in de komende 
weken (met ingang van heden) 
zegels verstrekt. Reeds voor 5
regels - geplakt op de zegel
kaart - krijgt men 2 gratis ritten 
in de Speeltuin, waarmee bedoeld 
wordt de kermis, die met de Pink
sterdagen op de Houtwerf in de 
Molenstraat zal zijn opgeslagen. 
Hoe meer zegels hoe meer ritten 
vanzelfsprekend!!! 
Voor 75 zegels op de zegelkaart 

• kunt U gratis naar een uitvoering
van het Orkest Zonder Naam, het
populaire radio-orkest van de Ka
tholieke Radio Omroep, dat onder
leiding staat van Ger de Roos.
Voor 75 zegels kunt U ook een
heerlijke feesttaart krijgen, welke
delicatesse bij velen ook zeer
zeker in de smaak zal vallen.
Enfin, wanneer U voldoende
koopt behoeft het ene het andere
niet uit te sluiten!

Vraagt de deelnemende winke
liers om de U toekomende zegels 
en...... de spaarkaart is vlugger 
vol dan U denkt. 
Dank zij de Boxtelse Winkeliers 
Vereniging kan klein en groot ge
nieten van deze aantrekkelijke 
Pinkster-Actie!!! 

Lijst van deelnemers. 
Fa. A. P. van den Boomen-Resink, .,In 

den Ooievaar", Confectie, Manu
facturen, Meubelen, Stationstraat, 
Breukelsestraat. 

Bovendeert, Schoenhandel, Rozemarijn
straat (naast Gemeentehuis). 

H. v. dl: Braak, Bloemenmagazijn ,,'t
Centrum", Clarissenstraat.

Fa. Fr. v. d. Brandt & Zn., huishoude
lijke Artikelen, Haarden, enz., Sta
tionstraat 51. 

P,ieter v. d. Brandt, Steps, Fietsen, Speel
goed, enz., Baroniestraat. 

A. H. ten Bras, Schoenhandel en Repa
ratie, Clarissenstraat. 

J. v. d. Brekel, Radio, Televisie en Elec
triciteit, Rechterstraat 42.

W. van Dongen, Electrische Artikelen,
Lampekappen, enz., v. Leeuwenstr.

Th. van Dongen, Luxe- en Huishoude
lijke Artikelen, enz., Rechterstraat. 

A. van Duren-Schollen, Banketbakkerij,
Breukelsestraat 62.

Van Elten, Foto-Atelier en Fotohandel, 
Stationstraat 9. 

Fa. H. van Eijck-De Louw, Heren-Mo
des, Kruisstraat t. 

J. M. van Geel-de Koning, Manufactu
ren, Stationstraat 22.

J. A. Gemen, Schoen- en Sporthandel, 
Stationstraat 14. 

J. Goossens, Haarden, Kachels, Huis
houdelijke Artikelen, Breukelsestr.

C. P. van Griensven, Drukkerij en Kan
toorboekhandel, enz., Rechterstr. 10.

Jo van Griensven, Banket, Chocolade en 
Suikerwerken, Rechterstraat 8. 

Heijmans, Schoen- en Lederwaren, Breu
kelsestraat 63. 

Van Hout-Ververgaard, Manufacturen 
en Baby-Artikelen, Molenstraat -
hoek Stationstraat. 

A. van Kol, .,De Bijenkorf", Speelgoed,
Galanterieën, enz., Stationstraat 55,
Markt 14, Schijndel, Hoofdstr. 141.

Jos. de Koning, Foto-Atelier en Foto-be
nodigdheden, Pastoor Erasstraat 10. 

F. J. van Langen, Juwelier, Opticiën, 
Horloger, Stationstraat 63. 

Fa. Gebr. van Oers, Bloemenmagazijn 
.,De Anjer", B�eukelsestraat 110. 

W. van Oers, Kaas- en Vishandel Breu-
kelsestraat l.

Firma Opheij, .,De Magneet", Manufac
turen, B�eukelsestraat 95. 

P. Ra�ijmakers, Gedistilleerd, Wijnen en
Likeuren, Rozemarijnstraat 2."

A. J. Robben, Boekhandel "Arbo", Vul
penhouders, Kleurboeken, Speel
!l()e(I, Baroniestraat 87. 

H. v. Rooij-v. Laarhoven, Kruideniers
waren, Chocolade en Suikerwerken 

Breukelsestraat 89. 
' 

Piet Schellekens, Speelgoed, Breukelse
straat 42. 

Mej. Sips, Ohocolade, Suikerwerk Krui
denierswaren, Prins Bernhardstraat. 

W. S�oormakers-v. d. Sande, Rijwielen,
Kinderwagens enz., Stationstraat 6.

Fa. Wed. P. Spierings, Confectie enz., 
Breukelsestraat. 

C. Steinmann, Speelgoed, Luxe Artike
&en, enz., R�terstraat 6.

F. Spijkers, Behang, Verf en Schilders
benodigdheden, Stationstraat 37.

Joh. Thijs-v. d. Brandt, Dames-Modes, 
Stationstraat 38. 

J. P. Tielen, Drukkerij en Boekhandel 
Stationstraat 28. 

' 
Fa. P. van der Velden, Manufacturen 

Stationstraat 16: 
' 

Fa. A. van Vlerken, Horloges, Tafelzil
ver, Sieraden, Kruisstraat 10. 

L. v. d. Vliert, Chooolade en Suikerwer
ken, Rechterstraat 13.

P. v. d. Weide, Stationstraat 24, Schoe
nenhandel.

W. v. d. Wetering, Gereedschappen en
IJzerwaren, Stationstraat.

VULPENNEN 
C Alle merken voor iedere hand 

Kantoorboekhandel VAN GRIENSVEN 
RECHTERSTRAAT 10 Deelnemer 

Winkelier■actie 

Gaat U trouwen 
neem dan een Bruidsbouquet 
Pa.H. !Bl.oeme.H.1Haqa,z,ijn "Ve Anja:." 
uitsluitend eerste klas werk. 

De Magneet 
verkoopt aan spotprijzen 1 

t:EN GREEP UIT ONZE ZEER 
B IJ Z O N D E R  E AANBIEDING 

LINGERIE ZIJDE, wit, blauw, zalm per meter 1,29 
GEBLOEMDE CRETONNE per meter 1,25 
MOOIE VISTRA, gebloemd per meter vanaf 1,50 
MAT CREPE MET NOPJES per meter 2,25 
ZEER MOOI LAVABLE, filmdruk per meter 2,95 
OTTEMAN ZIJDE per meter 3,50 

* * *

DAMES ONDERJURKEN vanaf 1,98 
NYLON KOUSEN vanaf 2,69 

* * *
HEREN SOKKEN vanaf 0,99 
HEREN ZAKDOEKEN 0,35 
JONGENS BLOUSES vanaf 1,25 

* * *

VERPLEEGSTERSSCHORTEN 3,49 
PRIMA SLOPEN 1,82 
2-persoons GEBORDUURDE LAKENS 180/240 8,25
2-persoons GEBORDUURDE SLOPEN 2,70 

* * *

NOG HONDERDEN KOOPJES MEER 1 
bij 

H. OPHEIJ
BREUKELSESTRAA T 95 

Gratis zegels van de winkelactie. 

Moederdag. Bloemendag. 
VERWEN UW MOEDER, HEUS HET MAG 1 
STUUR HAAR EEN BLOEM OP MOEDERDAG 111 

Ruime keus Bouquetten • Planten • Gevulde bakjes 
Cactustuintjes • Nieuwe sortering Vaasjes, enz. enz ... 

Bloemen worden ook op Zondag thuisbezorgd. 
BloemenmagazlJn P. P. VAN Z06CEL, Bosscheweg 5, Boxtel. 

fente 
Ja, zo zoudt U onze UITG EB RE I DE 
VOORJ AARS,COLLECTIE kunnen 
noemen 1 Werkelijk een genoegen om keus 
te maken, uit onze sortering. 

Speciaal adres voor : 

HERENMODE 

fa. :X. u.. é#d=de louw
KRUISSTRAAT 1 BOXTEL 

Deelnemer Winkeliersactie. 

Vergeet bij vreugde en verdriet 

De winkel van PIET SCHELLEKENS niet 
Breukelsestraat - T eleloon 586 

------•Deelnemer Winkelactie ______ _ 

Joh. Thijs==v. d. Brandt 
Stationstraat 38 T cl. 583 • BoxtcJ 

Ci)ames, 

Voor de Zomer brengen wij zeer 
aparte dessins in Lavable Zijde,
Poplin 's, Ottomann en Mouseline.
i( 

Zoekt U stof voor Taileurs, Mantel=
costuums of Rokje? Wij tonen U 
een keur van Kamgarcns, in grijs, 
beige, bruin, zwart en blauw. 
i( 

In onze afdeling Dameshoeden slaagt Uvoor
de feestdagen beslist. Komt U eens kijken. 

Vraagt tijdens de winkelactie onze gratis waarde-zegels. 

Het huis van 1001 geschenken 

mcJ<>--i 

SJ�Vie9 

Tijdens de WINKEL WEKEN te Boxtel tonen wij U: 
• 

een enorme sortering serviesgoed. 
Complete 46-delige Tafelserviezen, 32-delige Koffie
serviezen en 15-delige Theeserviezen in crême en 

prachtige decors. 

A.s. Zondag Moederdag.gezellig en apart 
van vorm en kleur, 
kiest U prettig en 
voordeelig bij ons 1 

1

Alle soorten kop met schotel, leuke bloemhangers met spiegeltje, 

grote keus in bloemvazen, eierstellen, fruitschalen, bonbon

schaaltjes, koekschalen, déjeuners, melkstellen, waterstellen, alle soorten glaswerk, 

schilderijen, borstelhangers, kapstokken, courantenhangers, enz. 

Wij doen mee -aan de Winkelactie, verzamel zoveel mogelijk bonnen. 

Gero Zilvium en Gero Zilmeta 
Schitterende sortering cassettes, theelepeltjes, taartvorkjes, 

kaasschaven, lepelrekken, saladecouverts, dozen tafel

messen en desertmessen, enz. Alles vlekvrij door en door. 

GEGARANDEERD VOOR UW LEVEN! 

Voor Moederdag: mooie cadeautjes in • aantrekkelijke luie átuis. 

Zie onze speèiàlè étalage. 

Het meest gesorteerd adres op het gebied van 

Huishoudelijke Artikelen, Speelgoed, Glaswerk, Serviesgoed, 
Luxe- en Religieuze Artikelen 

C. STEINMANN
Rechterstraat 6 • Boxtel. Telefoon 401 

t 



Weest dankbaar 

0 die het nog gegeven is 
uw Moeder te bewaren, 

gij weet nog niet wat Moeder is : 
God moge u Moeder sparen ! 

Gij weet nog niet al wat ze u deed 
, al denkt gij het te weten : 
gij kunt nog niet al wat zij leed 

naar zijne maat uitmeten. 

Maar als het liefste weg zal zijn 
dat gij bewaart op aarde, 

dan zult gij voelen aan de pijn 
wie u het leven baarde. 

Dan zult gij wensen : ,.Of ik dat 
maar dieper had geweten. 

Het dunkt me, dat ik milder had 
me jegens haar gekweten." 

Wees dankbaar, kind, zolang het mag, 
zie Moederken naar de ogen, 

de tijd zal komen waar het ach 
niet langer meer zal mogen ! 

( Liederen van moeder). L. REYPENS.

Plaatselijk Nieuws 
.,IEDER ZIJN BEURT". 
In aansluiting op de liist van het Dames
werkcomité, welke lijst vorige week in 
dit blad werd gepubliceerd, volgen hier 
nog de namen van de dames, welke de 
rand parochies voor hun rekening nemen: 
GEMONDE: 
Mevr. Stadhouders en Mevr. v. Elk
Maas en de dames: Anna Vervoort, An
na Klomp, Anna v. d. Boogaard, Dien 
Verhagen en Sjaan v. d. Ven. 
ESCH: 
Mevr. Kamerbeek-Manders en de dames: 
L. Kempeneers, Jo v. Schijndel, Diny v. d.
Pas, Mien v. d. Pas, Mien Muskens,
Trees v. d. Braak, Corry v. d. Bruggen,
Riky Peynenburg en .Toos Vughts.
LIEMPDE:
Mevr. Laurijssens-Soeters en de dames:
v. cl. Wiel, Bakx, v. Schijndel, v. d. Boer,
Kelders en v. Weert.

W ARMBLOEDKEURING. 
Donderdag 15 Mei a.s., 's morgens om 
8 uur, zal alhier op het terrein van de 
heer C. v. cl. Aker, café De Ketting, de 
jaarlijkse paarden-stamboekkeuring der 
V.L.N. gehouden worden.

AUTOBOTSING OP RIJKSWEG. 
Woensdagmiddag omstreeks vier uur 
heeft op het kruispunt Rechterstraat
Rijksweg-Nieuwstraat een vdj ernstige 
botsing plaats gehad tussen twee perso
nenauto's. De botsing vond zijn oorzaak 
in het feit, dat de bestuurder van de uit 
de richting 's Hertogenbosch komende 
personenauto bij het afdraaien naar de 
Nieuwstraat geen voorrang verleende 
aan de uit de richting Eindhoven komen
de personenwagen. De bestuurder hier
van, de heer M. G. Gijsen uit Weert, 
liep een lichte hersenschudding op, waar
voor hij naar het ziekenhuis vervoerd 
werd. De bestuurder van de uit de rich
ting 's Hertogenbosch gekomen auto, Mr. 
Marggraff uit Vught, liep geen letsel op. 
De materiële schade was in zoverre even
redig met de persoonlijke ongelukken, 
dat de wagen van de heer G. ernstige en 
de wagen van Mr. M. lichte averij op
liep. De Boxtelse gemeentepolitie maak
te proces-verbaal op van het gebeurde. 

GOUDEN BRUILOFT. 
Op Dinsdag 6 Mei vierde het echtpaar 
Koolen-v. Kasteren uit de Breukelse
straat onder grote belangstelling zijn 
gouden huwelijksfeest. 
's Morgens vertrok vanaf de feestelijk 
versierde woning een grote stoet auto's 
naar de H. Hartkerk, waar om half tien 
een Plechtige Hoogmis werd. Q,pgedragen 
om de Allerhoogste te danken voor alle 
zegeningen tijdens het 50-jarige huwe
lijksleven van Hem ontvangen. 
Na deze H. Mis werden de oudjes door 
het buurt-comité, dat zich bij deze gele
genheid van zijn beste zijde had laten 
zien, _allerhartelijkst ontvangen met de 
nodige goede woorden en... . . . . . .... een 
prachtige feestgave. Tijdens de receptie 
werd de krasheid van de oudj�s (resp. 
81 en 78 jaar) danig op de proeJ ge
steld, want naast verschillende geestelijke 
en wereldlijke autoriteiten kwamen ook 
vele buren, familieleden, vrienden en 
kennissen het gouden paar de hand druk
ken. . 
Maar 's avonds bereikte de drukte haar 
(gezellige) hoogtepunt toen de gebrui
kelijke muzikale hulden gebracht werden 
en de inwoners van Boxtel daarbij in 
groten getale van hun belangstelling en 
medeleven blijk gaven. Overigens werd 
het feest op intieme wijze gevierd iu de 
familiekring van kinderen en klein
kinderen. 

Zondagsdienst _der Artsen 
uitalwtend voor spoedgevallen. 

ZONDAG. 11. MEI. 

Dokter Margry 
Clarissenstraat 20 Telefoon 212 

LIEMPDE 
12½-JARIG JUBILEUM. 
Op Maandag 5 Mei j.l. herdacht de Post
commandant der Rijkspolitie te Liempde, 
de wachtm. Ie klasse der Rijkspolitie 
G. A. van Breugel, de dag waarop hij 
12½ jaar geleden - toen nog als ge
meente-veldwachter in Liempde de 
voorgeschreven eden aflegde in handen 
van wijlen Burgemeester J. E. van den 
Bosch. 
Het heeft de jubilaris bij dit jubileum 
niet aan belangstelling ontbroken. Des 
morgens had op het Gemeentehuis een 
feestelijke bijeenkomst plaats, waarbij 
hij een welverdiende hulde in ontvangst 
mocht nemen van het gemeentebestuur, 
het gemeentepersoneel en vele afgevaar
digden van de Rijkspolitie. Terwijl het 
feest 's middags in huiselijke kring werd 
voortgezet, bracht de fanfare Concordia 
- die ter gelegenheid van de Nationale
Feestdag in touw was - tijdens de rond
mars door Liempde 's avonds een sere
nade aan de jubilaris.

SPORT-NIEUWS 
R.K.S.V . .,BOXTEL". 
Boxtel 1 speelde j.l. Zondag een vriend
schappelijke wedstrijd tegen Concordia 
S.V.D. 1 uit 's Hertogenbosch. De rood
witters wisten in deze ontmoeting (die in 
een aantrekkelijke voetbal-kamp resul
teerde) een zeer verdienstelijke 3-1 
zege te boeken. Speciaal de Boxtelse ach
terhoede liet zich daarbij van de sterkste
zijde zien en voor de Bossche voorhoede
- waarin o.a. de gerenommeerde ex
B.V.V.-er Stempher stond opgesteld -
was het clan ook vechten tegen de bier
kaai. Voor de Boxtelse voorhoede was
dit niet het geval: De roodwitte aan
valslinie, waarin door de elftalcommissie
op nuttige wijze geëxperimenteerd was,
toonde zich n.l. sterk genoeg voor drie
doelpunten, waar slechts één score van
Concordia S.V.D. tegenover stond. Al
met al was het een dik verdiende over
winning voor de hard werkende en in
vele wedstrijdperioden sterk spelende
thuisclub!
Boxtel 3 bevocht in de thuiswedstrijd
tegen Boskant een 4-3 overwinning.

-o-

A.s. Zaterdag speelt het tweede elftal
vanwege het behaalde kampioenschap in
de eerste klasse van de Noord-Brabantse
Voetbalbond een huldigingswedstrijd
tegen Avanti 1 uit Schijndel. Aanvang
half 5. 
Na deze wedstrijd zal, tot besluit van de 
competitie 1951-1952, aan alle senio
ren-elftallen een koffietafel worden aan
geboden in het St. Paulus-Jeugdhuis,
waarbij dan tevens de huldiging van de
kampioenen-reserves zal plaats vinden.
Vervolgens zal deze bijeenkomst over
gaan in een feestavond voor álle leden
van de R.K.S.V. ,,Boxtel". De bijzon
derheden over een en ander zullen per
circulaire aan de "Boxtelaren" worden
medegedeeld. Mocht iemand om een of
andere reden geen convocatie ontvangen,
dan heeft hij op vertoon van lidmaat
schapskaart vanzelfsprekend toch toe
gang tot deze feestavond.

R.K.S.V. O.D.C. 
Programma voor a.s. Zaterdag 10 Mei 
om 6 uur: 

O.D.C. I-Hero I
Daar Hero voor de eerste maal met haar 
nieuwe. opstelling waarin 5 N.A.C.-spe
lers, waaronder de Gebroeders Bouw
meester, zal uitkomen, belooft het a.s. 
Zaterdag een interessante ontmoeting te 
worden. 

O.D.C.-Junioren.
Zondag :

12 uur: B.V.V. 8-Q.D.C. 6 
2 uur: O.D.C. 5-S. C. Bata. 

Nu de competitie voor alle B-e!ftal!en is 
beëindigd is voor de B-junioren voortaan 
elke Zaterdag om half 3 gelegenheid tot 
spelen bij Robben. 
Bovendien zal voor enkele B-elftallen ge
tracht wordei1 'n tournooi te organiseren. 

De indeling van het jeugdtournooi op 
22 Mei, Hemelvaart, is als volgt: 
Groep A: Brabantia, B.V.V., O.S.S. en 

R.K.C. 
Groep B: Wilhelmina, Longa, De Valk 

en O.D.C. 

TENNISSPORT 
NEEMT HOGERE VLUCHT. 
Op Zondag 18 Mei zal op de Boxtelse 
tennisterreinen in het Sport- en Wandel
park "Molenwijk" de derde tennisbaan 
geopend worden. Door de aanleg van 
deze tennisbaan is de mogelijkheid ge
opend om meerdere jeugdige tennislief
hebbers de gelegenheid te geven deze 
mooie sport te gaan beoefenen. De reeds 
bestaande juniorenclub, die tot nog toe 
niet veel tennisuren ter beschikking heeft 
kunnen krijgen, zal nu dan ook zeer 
zeker een groter aantal leden kunnen 
aanwerven en - waar het spreekwoord 
zegt: Wie de jeugd heeft, heeft de toe
komst - de Boxtelse tennissport een 
hogere vlucht kunnen doen nemen. 
De junioren, die ook de initiatiefnemers 
tot deze uitbrE:,iding zijn geweest, ziin het 
gemeentebestuur, dat deze uitbreiding 
bewerkstelligde, vanzelfsprekend hoo1<5t 
dankbaar. Zij zullen zonder twijfel trach
ten deze loyale tegemoetkoming te hono
reren met een ijverig streven aan de Box
telse tennissport een grote groei en bloei 
te geven. 

TENNIS. 
Op Zondag 27 April speelde het eerste 
team van Ready-Boxtel tegen Volley V 
uit Eindhoven, een goede ploeg. 
De spelers van Ready hadden, doordat 
de. tennisbaan nog niet _gereed is, niet 
kunnen oefenen. De uitslag 4-4 was dan 
ook niet teleurstellend en in elk geval 
bracht men een kostbaar punt mee naar 
huis. De uitslag was: 
Heren Enkel: Lou Bordat won met 6-2 
6-0. - Jac. Jurriëns verloor met 5-7
2-6.
Dames Enkel: Mej. J. van Haeren won
met 6-4, 6-1 - i\1ej. A.v. Etten ver
loor met 1-6 0-6. 
Gemengd Dubbel: Mej. E. v. Rooij en 
Jac. Jurriens verloren met 4-6, 4-6 -
Mej. A. v. Etten en Frans van de Ligt 
wonnen met 7-5, 6-4. 
Heren Dubbel: Frans v. d. Ligt en Lou 
Bordat verloren met 5-7, 4-6. 
Dames Dubbel: Mej. Jo van Haeren en 
Mej. Els de Rooij wonnen met 6-4, 
4-6, 7-5.

-o-

Zondag 4 Mei j.l. gelukte het R. B. 1 met 
6-2 te winnen van het toch vrij sterke
Bergoss 2 uit Oss. Jammer genoeg ver
keerden de banen door de nieuwe aan
leg nog niet in de vereiste staat, doch
aangezien hiervan beide ploegen de last
ondervonden, heeft dit euvel de uitslag
zelf weinig kunnen beïnvloeden. De uit
slagen waren:
Dames Enkel: Mej. J. v. Haeren won 
met 6-2, 6-3 - Mej. A. v. Etten won 
met 6-4, 4-6, 6-2. 
Heren Enkel: L. Borclat won met 0-6, 
6-2, 6-3 - J. Jurriens won met 6-0,
3-6, 6-1.
Gemengd Dubbel: Mei. Jo v. Haeren en
J. Jurriëns wonnen met 8-6, 6-1 -
Mej. A. v. Etten en Fr. v. cl. Ligt verlo
ren met 3-6, 4-6.
Dames Dubbel: Mej. Jo. van Haeren en 
Mej. A. Jurriëns verloren met 3-6, 7-5, 
1-6. 
Heren Dubbel: L. Borclat en Fr. v. d. 
Ligt wonnen met 6-5, 7-5. 

De bevrijding 1n

HERDENKING GEVALLENEN. 
Zoals overal in den lande werden Zater
dag 3 Mei j.l. op de Nationale Herden
kingsavond ook in Boxtel de gevallenen 
van de laatste wèreldoorlog piëteitvol 
herdacht. 
Nadat 's avonds vanaf zes uur overal de 
vlaggen halfstok hingen, ving om half 
acht de z.g. ,,Stille Tocht" aan, welke 
vanaf de Markt naar de R.K. Begraaf
plaats bij de H. Hart-kerk voerde. Op 
het kerkhof werden door Burgemeester 
Drs M. A. M. van Helvoort bloemen 
gelegd op de graven van de gesneuvel
de geallieerde militairen, waarna twee 
minuten stilte in acht werden genomen. 
Het koor St. Petrus en St. Caecilia zorg
de voor een passende omlijsting van de 
sobere maar indrukwekkende plechtig
heid. Met dankbaarheid jegens de deel
nemers constateerden we, dat de be
langstelling voor deze herdenking groter 
was dan in andere jaren, welke toename 
naar we hopen in volgende jaren be
stendigd zal worden. 

NATIONALE FEESTDAG. 
Maandag 5 Mei ;.I. werd in Boxtel de 
Nationale Feestdag gevierd, volgens het 
programma dat door Boxtel Vooruit was 
samengesteld. Ondanks de beperkingen 
die zich deze vereniging wegens een 
schromelijk tekort aan kasmiddelen heeft 
moeten opleggen, is het toch,_ een alles
zins geslaagd feest geworden. 
's Morgens werd op de Markt door de 
schoolkinderen een zanghulqe gebracht 
aan de Burgemeester als vertegenwoor
diger van het hoogste gezag. 
Aangezien de weergoden zich van hun 
nukkigste zijden lieten zien, werd dit 
programma-onderdeel aanzienlijk bekort 
om te voorkomen, dat het toch al over
schaduwde kleurrijke schouwspel geheel 
en al in het water zou vallen. 
's Middags was de Markt omzoomd met 
een dichte haag belangstellenden voor 
de Politiehonden-demonstratie, die door 
de K.N.P.V. afd. Boxtel gegeven zou 
worden. Dank zij de organisatie van de 
heren C. Zink (Boxtel) en F. v. d. Lan
genberg (Hoofd-keurmeester K.N.P.V. 
uit Hintham), de uitstekende explicatie 
van de heer S. de Haas (Boxtel), het 
kundige "pakwerk" van de hondendres
seur F. Jilissen en last not least de loyale 
medewerking van de hondeneigenaars v. 
d. Schoot (St. Michiels-Gestel), H. v. d.
Meyc\en, Gebr. v. Son, v. d. Berk en
Timmers (allen leden van een der Box
telse Politiehondenverenigingen "De
wacht in het veld", ,,Wacht U voor de 
hond" of "Trouwe Wachters"), is het 
een demonstratie geworden, waarvan de
honderden aanwezigen volop hebben
kunnen genieten.
Ofschoon dit programma-nummer à
!'improviste opgezet is moeten worden,
werden de diverse oefeningen toch keu
rig uitgevoerd, terwijl de (dikwijls gees
tige) wijze, waarop vele nummers in
scène waren gezet, bijzonder respect af
dwong. Op aangename wijze werden
Maandagmiddag honderden mensen (die
Pluvius' grillen dapper weerstonden)
overtuigd van de nuttige aspecten, die
deze sport bezit.

Het avondprogramma van de Nationale 
Feestdag werd ingezet door Fanfare St. 
Lambertus uit Gemonde, die o.l.v. de 
heer Jos. v. cl. Braak uit Boxtel een op
merkelijk goed concert ten gehore 
bracht. De uitstekende reputatie, die 
Fanfare St. Lambertus in de voorbije 

"BOXTEL VOORUIT"-NIEUWS
DANK VOOR MEDEWERKING. 
"Boxtel Vooruit" dankt allen die op 
enigerlei wijze medewerking hebben ver
leend bij de organisatie van de "Stille 
Tocht", Viering Koninginnedag en Vie
ring Nationale Bevrijding. 
Een bijzonder woord van dank en waar
dering voor h�t Gemeentebestuur, in
zonderheid de Afdeling Gemeentewer
ken, Gemeentepolitie, Boxtels Harmonie, 
Fanfare St. Lambertus, Gemonde en de 
gezamenlijke Boxtelse Politiehonden-Ver
enigingen. 
Een bijzonder woord van dank mede 
aan de Hoofden der Scholen en het On
derwijzend Personeel, de Heer S. de 
Haas, de Heer F. v. d. Langenberg, 
hoofdkeurmeester van de KNPV, en de 
Heer van Vught, Plantmeester der ge
meente. 

MAAND-AGENDA VOOR DE LEDEN 
VAN "BOXTEL VOORUIT". 
Door "Boxtel Vooruit" werd een collec
tief abonnement genomen op de door 
de Stichting Streek-VVV "Brabant-Cen
trum" uitgegeven maand-agenda. 
Alle leden van Boxtel Vooruit hebben 
vorige week een exemplaar van deze 
keurig verzorgde agenda, waarin alle 
gebeurtenissen in Midden-Brabant wor
den opgenomen, ontvangen. 
Wij sporen alle Besturen van Vereni
gingen aan vóór 20 Mei uiterlijk aan 
het Bestuur van "Boxtel Vooruit", Cla
rissenstraat 22, opgave te verstrekken 
van alle in Juni 1952 te organiseren ge
beurtenissen. Geen . enkele vereniging 
verzuime van deze kosteloze propagan
da-mogelijkheid gebruik te maken. 
De maand-agenda wordt aan alle leden 
'(a[l de aangesloten VVV's toegezonden, 
terwijl honderden exemplaren maande-
• liiks hun weg vinden naar de belang
rijke VVV-kantoren, reisbureaux, lees
tafels enz. buiten het rayon Midden
Brabant.

ONTVANGST VAN BELGISCHE
GASTEN TEN GEMEENTEHUIZE.
Zondag' 11 Mei, eerstkomende, zal een
gezelschap van de "Verbroedering Stads
diensten" uit Turnhout, in de voormid
dag een bezoek aan Boxtel brengen.
Na • begroeting door het Bestuur van
"Boxtel Vooruit", zal het gezelschap

door de Burgemeester ten gemeentehuize 
worden verwelkomd, waarna onder des
kundige leiding de verschillende afde
lingen der gemeente-secretarie zullen 
worden bezocht. 
Na een tocht door de gemeente, waarbij 
op verzoek der gasten in het bijzonder 
de nieuwe woonwijken en het Park zul
len worden bezocht, zal tegen half 12 
des voormicldags (dus na de Hoogmis) 
een bezoek aan onze aloude St. Petrus
Kerk worden gebracht. 

OPGAVE PENSION-RUIMTE. 
"Boxtel Vooruit" zal gaarne aan haar 
adres, Clarissenstraat 22, schriftelijk op
gave ontvangen van naam en adres van 
diegenen, die bereid zijn gedurende de 
komende zomermaanden pension te ver
lenen. 

• Men gelieve in de opgave te vermelden,
iiaast naam en adres, aantal beschikbare
bedden, zo mogelijk pensionprijs per dag 
en of men bereid is ook met gebruik 
van keuken (dus niet met volledig pen
sion) gasten te ontvangen.
Zij die dit iaar reeds opgave verstrek
ten, behoeven zulks niet meer te her
halen.
Opgemerkt moge worden, . dat van Ho
tel-ruimte geen opgave verstrekt behoeft
te worden. 
De vermelding hiervan werd reeds op
genomen in de gids van de Streek-VVV
en zal ook worden opgenomen in de
binnenkort verschijnende folder over
Boxtel.

NEDERLANDSE
KAMPIOENSCHAPPEN HANDBOOG
NADER GESTELD OP 20 JULI.
Door het Bestuur van de Ned. Bond
van Handboogschutterijen werd de da
tum voor de Handboogkampioenschap
pen, 6 Juli, nader gesteld op Zondag 20
Juli a.s.
Over deze voor Boxtel zo belangrijke
geb�urtenis kan men binnenkort nadere
mededelingen verwachten.

RONDE VAN BOXTEL.
Het door het Comité Ronde van Boxtel
voorgestelde circuit voor de Ronde op
15 Augustus, werd door de Consul der
Koninklijke N�derlandse Wielren-Unie,

Boxtel herdacht 
jaren verworven heeft en welke haar 
zelfs tot voor de radio voerde, werd in 
dit concert op uitmuntende wijze be
vestigd, zodat het talrijke publiek weer 
eens vergast werd op muziek, die "kun
de" verried. 
Na het concert riep de voorzitter van 
Boxtel Vooruit, de heer A. v. d. Meer 
- die evenals op Koninginnedag ook
op de Nationale Feestdag het programma
op vaardige wijze leidde - het talrijke
publiek rond de twee hoge masten, die
voor het gemeentehuis stonden opge
steld: het slQtnummer "mastklimmen"
was aan de orde! Zoals verwacht mocht
worden, bestond hiervoor van de "spor•
tieve zijde" va11 het publiek veel animo.
Het werd dan ook een uitermate span
nende kamp tussen de vele gegadigden
(waaronder zich enkele verbazend han
dige klimmers bevonden). De prijzen
konden tenslotte als volgt worden toe
gekend:
1. P. Timmers (11.4 sec.) f 20,-; 2. W.
v. d. Plas f 10,-; 3. Arn. v. Dijk f 5,-;
4. H. v. Liempd; 5. C. de Boer; 6. J. v.
Oirschot (allen f 2,50).
Als we tenslotte - gekomen aan het 
einde der bespreking van de festiviteiten 
- nog eens terugblikken naar Ko�
nedag en Nationale Feestdag 1952, dan 
past het ons namens de Boxtelse ge
meenschap een hartelijk woqrd van dank 
en hulde te richten aan het adres van 
Boxtel Vooruit, dat zich, ondanks de be
perkte middelen die haar ten dienste 
stonden, van haar taak gekweten heeft 
op een wijze, die moeilijk verbeterd had 
kunnen worden. 
Het zou te betreuren zijn als Boxtel 
Vooruit in de uitwerking van de w-ote 
plannen, die zij koestert voor de viering 
van de nationale feestdagen in 1953, ge
remd zou worden door een nijpend kas
tekort. Daarom: Als Boxtel Vooruit 
straks een beroep op U zou doen, laat 
het dan niet vergeefs zijn 1 

Inlichtingen 
betreffende Advertenties. 

Aangezien het herhaaldelijk voor
komt, dat reeds vóór het ver
schijnen van Brabants Centrum 
geïnformeerd wordt naar bepaal
de aanbiedingen in de adverten
tierubriek, stellen wij - om mis
bruik te voorkomen en ALLE 
abonné's gelijke kans te geven 
bij het reflecteren naar de in ons 
blad voorkomende aanbiedingen 
- 's Vrijdagsmorgens vanaf 7 uur
de gelegenheid open bij onze
administratie, Molenstraat 19,
informaties in te winnen.

Administratie 
Brabants Centrum. 

Geef bij verhuizing 
uw nieuwe adres op 
aan onze administratie 
Molenstraat 19. 

de Heer J. P. v. d. Bruggen, goedge
keurd. 
De wedstrijd werd bereids door de 
KNWU toegestaan en vermeld in het 
Officiële wedstrijdrooster. 
De start en finish 'zal plaats hebben in 
de· Stationstraat. De jury-tent, derhalve • 
ook de start- en finish-liin, zal geplaatst 
worden in de Stationstraat, tussen Café 
,,De Kom" en. de Firma Albert Heyn. 
Om even de door de renners te rijden 
route te volgen: vanaf bovenvermeld 
punt naar Café "De Sportwereld", Ka
steellaan, Prins Hendrikstraat, hoek Fa. 
v. Hout-Ververgaard, finish.
De eerste renners hebben zich thans
reeds gemeld.
Als geheel Boxtel medewerkt staat 15
Augustus Boxtel weer een sportevene
ment van betekenis te wachten.
Ook over deze gebeurtenis zullen wij
spoedig nadere mededelingen verstrek
ken.

OPENBARE CONCERTEN IN 1952. 
Op voorstel van "Boxtel Vooruit", dat 
terzake overleg pleegde met de Bestu
ren van de Boxtelse Harmonie- en Fan
fare-corpsen, werd door het College van 
Burgemeester en Wethouders dezer ge
meente het volgende rooster van open
bare concerten vastgesteld: 
Woensdag 30 April, Boxtels Harmonie 

en 5 Mei, Fanfare St. Lambertus, 
Gemonde. Deze concerten werden 
reeds gegeven. 

8 Juni: (H. Bloed-processie) R. K. Gil
clenbonds-Harmonie; 
Boxtels Harmonie; 
Harmonie Huize de la Salie. 

Zaterdag 14 Juni: Fanfare St. Arnoldus, 
Lennisheuvel. 

Zondag 29 Juni (Verjaardag Prins Bern
hard): R.K. Gildenbonds-Harmonie. 

Zondag 20 Juli (Handb. kamp) Matinée: 
Fanfare St. Arnoldus. 

Woensdag 23 Juli R.K. Gildenbonds
hannonie. 

Zondag 31 Augustus (Verjaardag Prin
ses Wilhelmina): Boxtels Harmonie. 

Zaterdag 25 October (Bevrijding): R.K. 
Gildenbonds-Harmonie; 
Boxtels Harmonie. 

Op nader te bepalen data nog: 1 con
cert door de R.K. Gildenbonds-Harmonie 
en 1 concert door Boxtels Harmonie. 
Van deze laatstvennelde data zal tijdig 
mededeling worden gedaan, terwijl oek 
van mogelijke wijzigingen in v.orenge
noemd schema tijdig bericht zal worden. 

A 



ll- Is het niet meer om bij te houden . . .  ?Duizelt het U wanneer ge het allemaalleest ... ? Inzameling 1940-1945, 25-jarigbestaan Missiehuis St. Theresia, Missienaaikring-tentoonstelling annex fancyfair, H. Bloedfeesten, Actie Rode Kruis,60-jarig bestaan St. Charles ... Bedenkt,verontruste lieden: wij leven ook wat,,geven" betreft in een dynamische tijd,die géén tijdruimte laat tussen het ledigen en het vullen van de collecte-bussen.Maar wie geeft wat hij heeft ... )1.. Dynamische tijd? Overmorgen is het Moederdag en dan schuiven we voor éénd,!g alle levensbeslommeringen buitenonze gedachtenkring. En dan zijn het alleen maar de moeders voor wie onzeharten opengaan. Eén dag heel speciaal!En een jaar lang volgens onze christelijkeplichten, zoals we hopen!!! * Maar danis er nóg een moeder, die onzê- speciale toewijding krijgt, en wel een hele maand lang. Dat is de lieve _Moeder Gods, diè we 's Zondags bezoeken in haar genadeoorden, waarvoor we 's morgens een uurtje rust offeren om eens extra naar de kerk te gaan, voor wie we 's avonds het rozenhoedje bidden, in dè kerk, in het gezin, of misschien ook wel in een buurtkapel, zoals we dat zien in de Prins Hendrikstraat, waar zich elke avond een ganse buurt onder de bescherming stelt van 0. L. Vrouw van Fatima. Laten we Haar - de Moeder onder de moeders - vooral niet ver-

geten ! -+c Intussen zijn we nog maar drie weken verwijderd van de première van het Boxtelse H. Bloedspel. Gelukkig maar, dat regisseur Joh. van Erp en diens acteurs en actrices daarop bedacht zijn. Met voorbeeldige overgave geven de spelers en speelsters zich om met de repetities tijdig gereed te komen, opdat het Belgische Hoogstraten op 1 Juni (1 e Pinksterdag) een prachtige première van hun spel zal mogen beleven. * En nu maar weer eens de vlucht in de natuur genomen. Daar gaat alles naar wens. Zonnestralen en regendruppels, ze komen om beurten, zodat de wasdom er groot onder wordt. En de boeren intussen maar zorgen, dat er geen schade aan wordt gedaan door rupsen, kevers, maden, luizen en alle andere schadelijke dierlijke wezenties, waarmee bij een opsomming een lijvige vocabulaire gevuld zou kunnen worden. Enfin, allenvegerr doet de "spuit" zijn verdelgend werk om te voorkomen dat deze veelvraten de gewassen, die zo fris en veelbelovend de boerenwereld inkijken, hun levenskrachtzullen ontnemen. * Over muziek valt in Boxtel nooit het laatste woord te zeggen. Nu vraagt de B.Q.V., dat is de Boxtelse Orkest Vereniging, weer om een extra notitie bij de datum 26 Mei. Op die Maandag wordt in De Ark nl. een groot concert gegeven. U zult er nog wel meer van horen .. * De wijsheid van de week: Een verstandig mens leeft zowel binnen de grenzen van zijn verstand als van zijn inkomen. (Chesterfield). 

Iets nieuws voor vacantietrips Om de onderneming op peil te houden moet de zakenman het oog gericht houden op de technische ontwikkeling en tijdig zijn commerciële capaciteiten activeren om het tempo van de vooruitgang te benutten. 

Oppassen met geelzucht 
Het komt nogal eens voor, dat een kind of een volwassene zich enige dagen of weken laJU? onprettig voelt en over buikpijn en een totaal gebrek aan eetlust klaagt, zonder dat hiervoor een oorzaak te vinden is, totdat de dokter bij het stellen van de diagnose ineens op het goede spoor wordt geholpen, doordat zioh 
bij de zieke op de huid - veelal nog eerder in het wit van de ogen -een gele verkleuring gaat vertonen. 

de landen rondom de Middellandse zee, als bij de burgerbevolking, o.a. in de Duitse en Japanse concentratiekampen maakte de epidemische icterus gedurende de oorlogsjaren tal van slachtoffers. Door moeizaam wetenschappelijk onderzoek werd toen ook bewezen, dat het bij dergelijke toestanden gaat om een besmetting: in 1943 gelukte het de ziekteverwekker: een virus ( = smetstof) aan te tonen. Dit virus veroorzaakt een ontsteking van de lever, wat een belemmering in de productie of de normale afvloeiîng van de gal teweeg brengt. 

Met grote vreugde geven wijkennis van de geboorte van ons zoontje en broertje LAMBERT Bij het H. Doopsel ontving hij de namen van Lambert Jacobus Johanna ,Antonius Hyacintus Henricus 

De eisen, die het publiek stelt, zijn immers voor de zakenman richtinggevend om zijn bedrijfsoutillage daarnaar te bepalen. Garage De Mol heeft met haar autobusbedrijf zich weer eens weten aan te passen om de verlangens van het reizend publiek te bevredigen. Ook nu steeds meer gezocht wordt om in de vacantietijd nut aan genoegens te kunnen paren, heeft Garage De Mol zich daarop ingericht met de aanschaffing van een zogenaamde familie-autobus. Een klein type autobus, waarin voor acht à negen personen plaats is. Comfortabel ingericht, met achterin ruimte voor reisbagage, is deze luxe wagen bijzonder geschikt voor kleine gezelschappen om een vacantietrip te ondernemen. Op alle seizoensinvloeden is dit nieuwste product der auto-industrie berekend. Zowel door luchtverversing- als verwarmingsinstallatie, terwijl middels opschuifbare kap de inzittenden ook van de frisse buitenlucht ten volle kunnen genieten. Daarbij is het uitzicht voor allen volkomen, zodat bij een toer door het landschap van de schoonheid kan genoten worden vanaf iedere zitplaats. Ook voor bijzondere gelegenheden is deze familiebus bijzonder geschikt. 

Gewoonlijk wordt die gele kleur steeds intensiever, zodat zij ook de patiënt zelf en zijn omgevi.r1g gaat opvallen. De lijder heeft veel last van jeuk over het gehele lichaam, voelt zich slap en vermagert snel. Van geelzucht of icterus spreekt men, wanneer er met het bloed zoveel galkleurstof door de weefsels circuleert, dat de huid en de slijmvliezen daardoor een verkleuring ondergaan, die soms slechts fletsgeel is, soms ook duidelijk aan de tint van een citroen doet denken. 
BESMETTELIJK. Wij willen hier een ogenblik stilstaan bij de zogenaamde epidemische geelzucht. Dat is een ziekte die ten allen tijde en over de gehele wereld voorgekomen is, maar die sedert de laatste wereldoorlog opmerkelijk in frequentie toegenomen is. Voornamelijk daar waar veel mensen bijeen waren: zowel bij de strijdende troepen, in het bijzonder in 

STRENGE BEDRUST. 
1 Stuwing van gal kan tot gevolg hebben, dat de bestanddelen ervan met name de galkleurstoffen, terecht komen in het bloed. Sedert men de ziekteverwekker van de epidemische geelzucht heeft leren aantonen, heeft men echter ook vastgesteld dat er gevallen van leverontsteking voorkomen, waarbij het symptoon icterus ontbreekt1 De behandeling van deze leverziekte bestaat uit het voorschrijven van een dieet dat arm is aan vet, doch rijk aan eiwitten en koolhydraten moet zijn, en van strenge bedrust. Vooral de rust is uitermate belangrijk voor een goede kans op vlotte genezing: te vroeg opstaan, te vroeg hervatten van de werkzaamheden alsmede het doormaken van zorgen en emoties hebben een ongunstige invloed op een volledig herstel. 

Te koop: toom biggen en twee NAAR BEAURAING luxe volbloed merries" één- en Bonbons 
fondant 

NOTARIS P. MERTENS Met Uw pijnlijke ,oefen Klein van type, 
te BOXTEL NAAR Comfortabel en Luxueus twee-jarig. Klompers, Eindho-venseweg 30. per Autocar 

Te koop: een toom zware big- Prijs retour f. 7 • 75 
gen bij Adr, v. d, Meijden, Ka- met inbegrip van een pelweg 8. schitterende Ardennen, 

* Chocolade 
!uikerwerk I

zal aldaar voor TOEWIJZING op WOENSDAG 14 MEI in het café v, d, Meijden, Fellenoord, nam, 5 uur, PUBLIEK VERKOPEN: 

is de nieuwste Jo v. Grinsven-v. Summeren MARKT 15 FAMILIE-AUTOBUS 
Medisch Gedipl. Voetmzorgster van 

Maria Antoon van Elk Cis van Elk-van Elize 
Te koop: bij Swinkels, Lennisheuvel 1, W.L. henn_etjes, 6Heesch weken oud.

• tocht door de Maas,vallei en bezoek aanNamen en Dinant. Jo v. Griensven 
Rechterstraat 8 

Geen honnen op Brood en 
Bakkersartlkelen 

I. Voor de erven van Mej.Th, v. Dongen:Koop 1. Het huis met tuin teBoxtel, Fellenoord 25, kadaster sectie K nr. 1314, groot2.35 aren.

Ook aan hui• te ontbieden 

Telefoon No. 620. Garage DE MOL ____________ De i n t i e m e  reisgelegenheid voor familie's, Speciaal geschikt voor trouwwagen. Enig voor vacantietrips van kleine gezelschappen. Boxtel, 3 Mei 1952 Burgakker 16. Tijdelijk: St. Lidwina• Ziekenhuis, Kamer no. 2. 
Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan vrienden, kennissen en buurtbewoners voor de betoonde _belangstelling bij het overlijden van onze man en vader 

J. HOBBELENWed. C. Hobbelen-Snoeren en kinderen. Maastrichtsestraat 35, Boxtel. 
Bij ons vertrek naar Canadaroepen wij familie, vrienden en bekenden een welgemeend vaarwel toe. 

FAM. v. ALEBEEK. 

Biedt zich aan: Net Winkelmeisje, oud 22 jaar, liefst in bakkerszaak. Brieven Molen-straat 19. 
Wil een van de twee dames, gekleed in donkerrode mantel, welke Zondagmiddag een kinderannbandje hebben gevonden in de Molenstraat, dit s.v.pl. tegen vergoeding terugbezorgen, Molenstraat 19.
Kippen te koop gevraagd. Koks, Molenstraat 37, Boxtel. 
Vanaf heden elke Donderdag levende paling. Tijdig bestellen. Koks, Molenstraat, Boxtel 
Flinke Werkster gevraagd voor Donderdag of Vrijdag. Bevragen: Molenstraat 19, 
Prima jonge kippen, volop aan <le leg, broed 1951, M. Timmermans, Munsel 28. 

Te koop: twee driftvarkens. M. Veroude, Mijlstraat 66.
Vraag inlichtingen en kaarten bij: 
Garage DE MOL Autoverhuur zonder chauffeur. Billijk en betrouwbaar. J_ J_ Stationstraat 1 0 O, Boxtel Ketelaars, Liempde. Tel. 233. Telefeon 336 

Financiering Auto's, Motoren en Machines, Solexrijwielen, Schubert- Frank en 5inonisz. Prins Hendrikstraat 64, Boxtel. Telefoon 673, 
Bekendmaking 

Varkensfokver. N.L. Het· bestuur van de Varkensfokvereniging N ,L. maakt bekend, dat de leden die met hun varkens naar de beerhouder C. Meys gaan, hun inschrijvingskaarten voortaan moeten mede brengen om -wegens overplaats� der beren - familieteelt te voorkomen. Voorts worden de leden er op gewezen, dat zij gedurende de zomermaanden tussen 's morgens 9 uur en 's namiddags 6 uur bij geen der beerhouders terecht kunnen, Secr. A, v, d, PASCH 

R. SIPS
Prins Bernhardstr. 32 Het adres voor : 
• Kruidenierswaren

• Chocolade

• Suikerwerken

• Tabaksartikelen
Deelnemer Winkeliersactie 

C. ESHUIS
BEEDIGD MAKELAAR 

EN TAXATEUR 

150 gr. zomerzuur van 33 et. v, 25 et. 
250 gr, gesort. koekjes v. 63 cl. v. 49 et. 
Limonade siroop van 95 et. voor 85 et. 
Haring in tomatensaus v. 63 ot. v. 55 et. 
Palmolie toiletzeep v, 26 et. v. 21 et.

De kruidenier voor Iedereen 

1 Steeds goedkope aanbiedingen 
2 YÉGÉ artikelen met 100/o korting 
3 Leverancier van bekende merkart, 

Voor MOEDERDAG 

LUXE DOZEN BONBONS 

TOILETZEEP in luxe verpakking enz. 

Antoon Janssen Mijlstraat 41 
Voor elke S P O R T 
zijn wij ruim gesorteerd. 

Tennis 
Hockey 

Voetbal 
Tafeltennis 

Kampeer art. 
Fietsvlaggetjes 

SPORTHANDEL 

J. A. GEM EN 

LEENHOFLAAN 6 BOXTEL Biedt zich aan flinke Werk- ALLE VERZEKERINGENster. Adres bevragen Molen-

Stationstraat 14 Boxtel 

Telefoon 298 

Deelnemer Winkeliersactie. 

straat 19. 
Te koop: een partij eetaardappelen (IJsselster), v. d. Anker, Munsel 17, 
De Exportslachterij van de N.C.B, in Boxtel heeft voort<lurend mest in voorraad, waarvoor gegadigden zich kunnenvervoegen bij de portier.
Te koop : een toom biggen en slachthanen. Jos, v, d. Sande, Onrooi 18a, 
Te koop bij A. v. d, Sande, Kalksheuvel 53, Eetaardappelen, rode star. 
Tomatenplanten met polkluit à10 et. Breng doos of kistje mede, dan ·lijden de plant�n niets. Kwekerij P. P. van Zogchel. 
Te koop: Eetaardappelen ,,IJselster'', C. van Cuijk, Óirschotseweg 6. 
Te koop : een toom biggen bij C. Schoenmakers, Roond 2.Te koop: enkele konijnen methok en i-én, Buddemeyer,Markt 29.
Te koop: toom beste biggen, A. van den Aker, Munsel 6.

Vrijdag 8 Mei 

VERGADERING 
van de Boxtelse Winkeliers• 
vereniging om acht uur in 
Hotel Theuwkens. 

Eersté uitgave zegels voor de actie. 
HET BESTUUR. 

OPGELET 
Laat Uw SPIJKERLOZE schoenen, welke zeer b u i g z a a m zijn, niet lijmen in de reparatie. Deze moeten genaaid worden anders verliezen deze hun SOEPELHEID Laat ze daarom dooi- de VAKM AN repareren. Uit■luitend eerste klas zoolleder en prima r u b be r aan concurrerende prijzen. 

J.A.GEMEN Stationstraat 14, Telet. 296, Boxtel. 

Deelnemer Winkelactie. 

NOTARIS P. MERTENS 
te BOXTEL zal aldaar voor de Fam. v. d, Ven-v, d. Ven, voor TOEwijzing op DINSDAG 13 MEI 1952 in café De Ketting van de heer P, v. d. Meijden, nam. 

5 uur, PUBLIEK VERKOPEN: Onder Boxtel Koop 1. Het perceel grond langs de Rijksweg en Munsel, groot circa 28 aren, kadaster ged. van sectie B nr. 1738. Ingezet op f 925, -. Koop 2, De twee woningen met tuin Munsel 2 en 3 groot circa 8 aren, kad, middendeel van sectie B nr. 1738, verhuurd resp. voor f 22,42 per maand en f 4,88 per week. Ingezet op f 9000, -. Koop 3. De twee won�en met tuin, Munsel 4 en 5 groot circa 24,75 aren, kad. Oostelijk deel van sectie B nr. 1738, elk verhuurd voor f 4,88 per week. Ingezet op f 10.3_50, - , Koop 4. Massa van de kopen 1 en 2. Ingezet op f 11.000, - . Koop 5. Mali.sa van de kopen 1, 2 en 3,Ingezet op f 21.550, -, Huren voor koper vanaf te dag der week volgend op betaaldag der kooppenningen. Betaling koopsommen uiterlijk 13 Augustus 1952. Lasten voor kopers vanaf 1 Januari 1952. Bezichtiging Donderdag van 2-4 uur nam,Aanvaarding koop 1, oogststoppelbloot 1952, 

Ingezet op f 2025, -,II. Voor Ant Snellaars enFamûie: Koop 2. Het huis met tuin en berg-plaats, te Boxtel, Nieuwstraat 140 kadaster sectie D nrs. 2195 en 2199 groot 10,89 aren en de helft in nr. 2197 geheel groot 1.25 aren, verhuurd aan A, Snellaars voor 
f 3,50 per week. Ingezet op f 2600, -. Aanvaarding van koop 1 bij betaling der koopsom. Huur van koop 2 voor koper vanaf 1 e dag der week volgend op betaling koopsom. Betaling kooppenningen uiterlijk 14 Augustus 1952, Lasten voor kopers vanaf 1 Januari 1952. Voor bezichtiging van koop 1, kan men zich vervoegen bij Fam. v, Dongen, Rechterstraat 58. 
NOTARIS P. MERTENS 

TE BOXTEL zal te Liempde, Dorp A 7, op Donderdag 15 Mei 1952 nam. 2 uur voor de Erven van de Heer J. v. Gerwen, om oontant geld, PUBLIEK VERKOPEN: Antieke eikenh. kast, tafels, stoelen, kasten, schilderijen, kachels, vloerkleden, lopers, cocosmatten, ladetafel, nachtkastjes, ledikanten, keulse potten, glas- en aardewerk, landbouwgereedschappen, eiken planken, palen, schabben, boonstaken, ladders, geriefhout, manden, tonnen enz. Bezichtiging 1 uur voor het begin der verkoping. 
GEMEENTE BOXTEL 

Het Hoofd van het gemeentebestuur van Boxtel BRENGT TER OPENBARE KENNIS, dat door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij beschikking van 23 April 1952, G. Nr. 27581 H, GOEDKEURING IS VERLEEND aan het besluit van de raad dezer gemeente d.d. 5 Februari 1952, TOT VASTSTELLING VAN EEN BIJZONDER ROOILIJNVOORSCHRIFT ex artikel 2, tweede lid, der Woningwet, tot wijziging van de voorgevelrooilijn voor woningen en andere gebouwen aan de Rechterstraat, µoordzijde, tussen de Kruisstraat en de Rozemarijnstraat en aan de Rozemarijnstraat, westzijde. Belanghebbenden kunnen binnen 30 dagen te rekenen van de dagtekening dezer kennisgeving, bij de Kroon voorziening vragen. Het Hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, Drs. M. A.M. VAN HELVOORT. Boxtel, 5 Mei 1952. 
UITBREIDINGSPLAN INDUSTRIETERREIN 

Het Hoofd van het Gemeentebestuur van Boxtel brengt ter openbare kennis, dat het besluit van <le raad dier gemeente van 8 Juni 1951 tot vaststelling van een partieel plan van lllÏtbreiding in onderdelen (partieel plan industrieterrein voor de gron<l gelegen ten westen van de spoorlijn Boxtel - Eindhoven), door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij beschikking van 23 April 1952, G. no. 16252 H is goedgekeurd, met dien verstande, dat daaraan goedkeuring is onthouden voor zover betreft de daarin opgenomen bestemming "landelijk gebied I en II". Het door Gedeputeerde Staten goedgekeurde plan, ligt, in uitvoerige kaarten uitgewerkt, ter gemeentesecretarie voor eenieder ter inzage. Binnen een maand na dagtekening dezer bekendmaking kunnen belanghebbenden, die bezwaren tegen het plan bij deraad hebben inRedièhd", tegen de goedkeurinR bij de Kroon beroep instellen. Boxtel, 9 Mei 1952, Het Hoofd van het Gemeentebestuur voornoemd, Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT, 

Te bezichtigen Zondag 11Mei in onze showroom, Lees beschrijving in dit blad. 
11 MEI 

MOEDERDAG 
Voor een fles 

fijne Eau-de-Cologne 
of luxe doos Zeep 

het van ouds bekende adres 

met de grootste keuze 
naar Parfumerie 

BLOEMISTERIJ BERT v. o. BRAAK 
P. P. van Zogchel Baroniestraat 73 Tel. 450 

Hoe bestaat 't ! 
PRIJSVERLAGING BACON! 

Alleen Vrijdag en Zaterdag 100 gram droge winter bacon 4 0 et. bij 200 gram slechts voor 75 et. (niet verkoop per stuk) 
1 Kg. ZULT f 1.00 

fa Jan v.d. Lievenoogen 
FELLENOORD 2 Tel. 372 BOXTEL 

J,ro/,Ueu uan deu �Ao.pe 
aanG.iedinq:eK 

LIMONADE GAZEUSE, 2 flessen voor 25 et. LIMONADE 0,6 liter 89 et, 2 PAKJES HONINGS PUDDING en 1 FLES PUDDINGSAUS 44 et, JOHN MOIR'S PUDDING MET ECHTE STUKJES ANANAS VERMICELLI 250 gram VRUCHTENROLLEN 6 voor VRUCHTENBLOKJES 200 gram ZOMERDRUPS 150 gram FAAM PEPERMUNT met vlaggen SPRITSKOEKEN 5 stuks CHOCOLADE MOCCA WAFELS 

30 et, 23 et, 25 et, 39 et. 25 et. 17 et, 25 et. 
extra licht 200 gram 49 et. ADMIRAAL KOFFIE, Roodmerk 1,84 UW CENTRA-KRUIDENIER 

A. v. D. MEIJDENTELEFOON 341 PASTOOR ERASSTRAAT 13

-- 'VOCU! 1lloeáttdaq, 
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25 Jaar Missiehuis St. Theresia 

Van Eerste Steen tot Zilver 
II. 

Het verhaal van vele beslommeringen. 
Toen eenmaal de kogel door de kerk 
was, en 't vast stond dat er 'n nieuw huis 
zou komen, ging 't vlot. Alles was im
mers aanwezig: ijver, goede wil, 'n mooi 
ontwerp van architect Tonino . . . . . .  , alleen 
geld was er maar heel weinig. Men be
gon dan ook voorlopig maar met één 
vleugel te bouwen, en dan nog zo zui
nig mogelijk. 't Graafwerk bijv. werd 
door de studenten zelf in hun vrije tijd 
uitgevoerd. In Mei '27 was men al zover 
dat plechtig de eerste steen gelegd kon 
worden. Eind Juni stond de vlag er op, 
en eind September werden de bedden in 
feestelijke optocht van de Kasteelzolders 
overgebracht naar de nieuwbouw. 't Was 
er. Hier en daar moest nog wel wat ge
timmerd en gewerkt worden, maar gelei
delijk aan werden steeds meer lokalen in 
gebruik genomen, en tenslotte was de 
behuizing 'n feit. In November kwam 
Mgr. Diepen "de plechtige inzegening 
verrichten, de houten kapel was onder
tussen ergens in Esch gevonden en over
geplaatst; alles was dus klaar. 
Ja, alles was klaar, maar 't duurde nog 
geen jaar of de nieuwbouw zat tjokvol, 
zodat van armoe 't oude Kasteel maar 
weer gedeeltelijk in gebruik genomen 
werd. En in 1930 was de overbevolking 
al zo groot, dat men besloot tot verdere 
afbouw. De jongens van de hoogste 
klassen werden in hun vrije tijd weer 
grondwerker, en in de kortste keren wap
perde de vlag weer van de nieuwe nok., 
zodat in SepteJ!)ber 1931 't nieuwe ge
deelte al in gebruik genomen werd. 
Sindsdien staan daac oud en nieuw, 't 
Kasteel en 't Missiehuis, vredig tegen
over elkaar en i.e weerspiegel.en zich in 
dezelfde gracht. En de treinen daveren 
voorbij aan de ene kant en de Dommel 
slingert er langs aan de andere zijde. Zo 
kan dat nog eeuwen duren. Maar zelfs 
'n Missiehuis in 'n rustige plaats als 
Boxtel is onderworpen aan de geschie
denis, en nadat er al heel veel kloosters 
door de Duitsers in beslag genomen wa
ren, kwamen in Februari 1942 ook de 
Assumptionisten aan de beurt. Tjonge
jonge wat was dat schoon! Nee, niet die 
bezetting, maar de manier waarop de be
volking van Boxtel, kerkelijke en burger
lijke overheid vooraan, spontaan hulp 
boden. Dat begon al met de verhuizing. 
In enkele dagen was de zaak schoon leeg, 
zo leeg dat zelfs de electriciteitsdraden 
van de lampen nog waren meegenomen 

Parochie-Agenda 
4e Zondag na Pasen, 
11 Mei 1952. 

"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. jrgt. voor Cor
nelis v. d. Velden, Wilhelmina Bekers
de hsvr. en Josephus de zoon; de H. Mis
van kwart voor 8 gel. mndst. voor Ar
noldus v. Kilsdonk; z.q. gel. H. Mis voor
Martinus Hubertus Giesbers_; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Henrica v, Ale
beek-v. Osch; de H. Mis van 9 uur gel.
H. Mis voor Petrus Smits; z.a. gel. H.
Mis voor Anna Maria Layendecker-Bee
ni_ng v.w. vader en de kinderen; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Cornelis van
Rumund; H. Bloedkapel gel. H. Mis v.
Wilhelmus· v. d. Meyden v.w. de kaart
club; de Hoogmis om half 11 voor het
geestelijk en tijdelijk welzijn der Paro
chie.
Na de Hoogmis om kwart voor 12
Mariagarde in de Kapel op Duinendaal.
Vandaag is in alle HH. Missen de 1e
schaal voor het Katholiek Thuisfront,
welke collecte wii ten zeerste aanbevelen
in verband met de zielzorg van onze
soldaten.
De 2e schaal voor de bizondere noden
van het Nederlands Episcopaat, welke
ten zeerste wordt aanbevolen.
Hedenavoqd om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
Gedurende de gehele week 's avonds om
7 uur Lof met rozenhoedje v.w. de Mei
maand.
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: kwart voor 7 gel. mndst.
voor Theodorus v. Dam; z.a. gel. H.
Mis voor Hendrina v. d. Loo-v.Oirschot;
half 8 gel. H. Mis vqor Helena Kums;
z.a. gel. H. Mis voor Petrus Smits; H.
Hart-altaar gel. H. Mis voor Josephina
Anna v. d. Brand-v. Oerle; hq)f 9 gez.
mndst. voor Maria Roeien; z.a. gel. H.
Mis voor Cornelis v. d. Besselaar.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje v.w. de Meimaand.
DINSDAG: kwart voor 7 gel. mndst. v.
Helena Kums; half 8 gel. H. Mis voor
Petrus Smits; z.a. gel. mndst. voor Jo
hanna v. Dalen-v. Melis; h;:i.lf 9 gez.
mndst. voor Adrianus Jacobus v. Alphen;
z.a. gel. H. Mis voor Maria van Hou
tum-Ooms te Schijndel överl.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje v.w. de Meimaand.
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. mndst.
voor Johannes Mandos; half 8 gel. jrgt.
voor· Andries van Abeelen; z.a. gel.
mndst. voor Bernard Verheyden; half 9
gez. mndst. voor Francina v. d. Laar-v.
Liempd; half 10 gez. Huwelijksmis te
vens opgedragen . voor Josina Maria
Troeyen-v. d. Ven.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje v.w. de Meimaand.
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. jrgt.
voor Marcelis Ignatius van Boxtel en
Anna Maria v. d. Ven; half 8 gel. mndst.
voor Marinus van Hal; z.a. gel. H. Mis
voor Cornelis v. Rumund; half 9 gez.
mildst. voor Arnoldus v. Kol; z.a. gel.
H. Mis voor Henrica v. d. Ven-v. d. Ven.
Hedenàvond om 7 uur Lof met rozen-

en dat er geen gordijn kon worden op
gehangen. En in 'n zelfde tempo werden 
er plannen uitgedokterd en regelingen 
getroffen om 't mogelijk te maken dat de 
studenten hun studie konden v_oortzetten. 
Zodat dan ook, na enkele weken onder
breking, 't Missiehuis weer draaide, zij 
't dan ook onder wel heel vreemde om
standigheden. Weet U nog hoe de stu
denten 's morgens vroeg, in gesloten ge
lederen, op klotsende klompen door 't 
nog stille dorp daverden? Dat was me 
'n gesjouw. Van 't St. Paulus-Jeugdhuis, 
waar ze sliepen, naar de kapel op Stape
len, en dan naar de klas in de Ark of 
op de Landbouwschool, en dan weer 
naar Stapelen om te eten en zo maar 
door. 't Mag 'n wonder heten dat daar 
niemand het heen-en-weer van gekregen 
heeft. Twee volle uren per dag werden 
er besteed aan deze noodzakelijke wan
delingen. 
Maar aan alles komt 'n eind, zelfs aan 
oorlog en bezetting, en er kwam -
nadat het Missiehuis rond de bevrijdings
dagen nog gediend had als evacuatie-toe
vluchtsoord en ziekenhuis - eindelijk 
'n dag dat men weer rustig in eigen huis 
kon gaan wonen, dat er door al die be
zettingen wel erg "uitgewoond" uitzag, 
maar dat, dank zij z'n stevige bouw, alle 
ontploffingen en schokken glorieus over
leefd had 
En sindsdien draait alles weer gewoon, 
zoals 't altijd �weest was. Nadat aan
vankelijk 't aantal priesterroepingen vlak 
na de oorlog wat terug liep, staat Sta
pelen nu weer voor 't feit, dat 't Jtuis 
vol is. Op 't eerste gez'icht is 't misschien 
niet zo duidelijk hoe dat mogelijk is met 
zo'n groot huis, maar wanneer men be
denkt dat onder dat grote dak alles bij 
elkaar zo'n 180 mensen leven, en dat 'n 
140 jongens daar niet alleen moeten eten 
en slapen, maar ook lessen volgen, dan 
wordt dit toch wel begrijpelijk. En wie 
daarbij op de ,hoogte is van de misera
bele toestand van de houten kapel, die 
kan 't moeilijk 'n luxe vinden dat de 
Paters er van dromen om achter 't be
staande gedeelte weer 'n nieuwbouw te 
zetten, die 'n einde zou maken aan de 
,,schuurkerk-periode" en die tegelijker
tijd wat meer levensruimte zou verschaf
fen. Maar de tijden zijn te hard om te 
dromen.... T�lijkertijd echter zijn de 
Paters vervuld van 'n onverwoestbaar 
optimisme en van de zekerheid dat die 
kapel er komt, ook al zou 't nog 'n tijd 
moeten duren. 

hoedje v.w. de Meimaand. 
VRIJDAG: kwart voor 7 gel. mndst. v. 
Qorothea Siemerink-den Doop; half 8 
gel. mndst. voor Anna Maria Layendec
ker-Beuning; z.a. gel. mndst. voor Ar
noldus van Kol; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor genezing van een zieke; half 9 
gez. mndst. voor Cornelia Oliemeulen
Bovendeert; z.a. gel. H. Mis voor Anna 
Maria v. d. Heyden-Verhoeven. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje v.w. de Meimaand. 
ZATERDAG: kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Elisabeth Leende_rs-van Kas teren; 
z.a._ gel. H. Mis voor Hendrica v. Laar
hoven; half 8 gel. mndst. voor Adrianus
v. Weert; half 9 gel. H. Mis voor de
familie Clercx-v. d. Ven; z.a. gel. H. Mis
voor Francina v. d. Laar-v. Liempd.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje v.w. de Meimaand.
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Marinus van Ra
vensteiin geb. te Schijndel (St. Servatius) 
en won. te St. Mich. Gestel en Carolina 
van Schijndel geb. en won. in deze par., 
met dispensatie bloedverwantschap 2de 
graad zijlinie; Cornelis-Keetels, geb. en 
won. te Nieuwkuyk en Jacoba Maria van 
Breugel geb. en won. in deze parochie, 
waarvan heden de 2de afkondiging ge
schiedt. 
Martinus Bakx, geb. te Oirschot en won. 
in deze parochie en Johanna Wilhelmina 
van Ruremonde, weduwe van Henricus 
van Oirschot, geb. te Liempde en won. 
te Gemonde; Adrianus Josephus Maria 
van Moorsel geb. te Delft (H. Hippoly
tus) en won. te Boxtel (H. Hart) en Ge
rarda Leonardia -Maria van Boeckel geb. 
par. H. Hart 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. 
Vandaag gaat de eerste schaal de "stui
versschaal" voor de kerk. De tweede 
gaat 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 jongens in de Burcht
kapel.
Vanavond is het om zeven uur LOF met
rozenhoedje voor onze parochianen in
het buitenland en voor het behoud van
de vrede.
Verder is het elke avond om HALF
ACHT Lof vanwege de Meimaand.
Maandagavond begint de tweede confe
rentieweek voor Moeders en Gehuwde
Vrouwen. Tot deze tweede groep beho
ren: De Roond, Kalksheuvel, Mijlstraat,
Tongeren, Essche Baan, Nergena, Hal
derheiweg, de Braaken, Luissel en 't Loo,
Tongersestraat, Parkweg, Selissenwal,
Molenwijk en Molenwijkseweg, Mer•
heimstraat, Ridder v. Cuijkstraat.
De Conferenties worden gegeven Maan
dag-, Dinsdag- en Woensdagavond om
KW ART VOOR �CHT in de BURCHT
KAPEL. DE SLUITING is Donderdag
morgen kwart over negen ook in de
Burcht-kapel.
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 een over
ledene; kwart over 9 1. d. voor Emeren-

tia v. d. Broek-v. d. Langenberg als lid 
van de Broederschap van het H. Hart; 
half 11 Hoogmis voor Cornelia v. d. 
Sande-Couwenberg v.w. de buurt. 
In de Burcht-kapel I kwart over 7 1. d. 
voor Cornelia v. d. Sande-Couwenberg 
als lid van de Broeder_schap van het H. 
Hart; half 9 1. d. voor een overleden 
moeder; kwart voor 10 1. d. voor Arnol
dus van Kol v.w. gez. winkelpersoneel. 
MAANDAG: 7 uur 1. mndst. voor Maria 
v. d. Louw-v. Schijndel; zijaltaar 1. j.
voor Johannes v. Breugel, Petronella
Daamen z.e. en Eerw. Broeder Theodo
rus de zoon; kwart voor 8 1. mndst. voor
Johan Hermes Schüller; zijaltaar 1. d.
voor Maria Sars-van Eijndhoven; half 9
1. j. voor Jacobus v. Wijk.
DINSDAG: 7 uur gez. jrgt. voor Anto
nius v. d. Sanden en Johanna Merkx
z. e.; ziialt. 1. d. voor Wilhelmina Peij
nenburg-Roosenboom; kwart voor 8 1. d.
voor Willibrord v. Zeeland, Johanna
Boeren z. e. en Jacobus de zoon; zij
altaar gef. gel. jrgt. voor Adrianus Pij
nenburg; half 9 1. i. voor Wilhelmus v.
d. Bogaard en Antonia Verhagen z. e.
WOENSDAG: 7 uur 1. j. voor Wilhel
mus Matthijssen; kwart voor 8 1. d. voor 
Wilhelmus v. Eiindhoven-Kruissen; zij
altaar 1. d. voor Petronella v. Oers; half 
9 1. mndst. voor Lambertus Cuijten-v. 
Eert; HALF ACHT: BURCHT-KAPEL 
1. d. voor Nicolaas v. d. Horst-Libregts.
DONDERDAG: 7 uur gef. gez. jrgt.
voor Mej. Elisabeth v. Susante; kwart
voor acht 1. mndst. voor Adrianus v.
Rooij-v. d. Steen; zijaltaar 1. mndst. voor
Woutrina v. -d. Broek-v. Ruri; half 9 1.
mndst. voor Maria Kerkhofs-v. d. Boer.
VRIJDAG: 7 uur pl. gef. gez. jrgt. voor
Henricus Dieden; kwart voor 8 1. d. voor
Johan Adam Hermes en Rosalia Schül
ler z.e.; zijaltaar 1. d. voor overleden
ouders v. Hoorn-Pennings; half 9 1.
mndst. voor Gerdina Withoos v. d.
Steen.
ZATERDAG: 7 uur 1. mndst. voor An
dreas Jurriëns-Rullen; kwart voor 8 1. d.
voor Albertus Knoops; zijaltaar 1. j. voor
Wilhelmus v. d. Boer en Petronella v. d.
Boer-Smulders; half 9 gef. gez. jrgt. voor
de Zeer Eerw. Pater Augustinus Huber
tus v. Susante.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10. uur H. Mis tot 
bijz. intentie. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Theodo
rus Pennings en Theodora de hsvr. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Marinus v. 
d. Boogaars en Mechlena de hsvr.; 10
uur gez. huwelijksmis. 
WOENSDAG: half 8 irgt. voor Adriana 
Schellekens; 10 uur gez. huweHjksmis. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor An
toon Steenbakkers; half 10 gezongen 
huwelijksmis. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Huberdina 
hsvr. van Antoon Steenbakkers. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
v. d. Meiiêlen.

Deze week zullen geschieden:
Maandag mndst. voor Elisabeth Verha
gen. Vrijdag mndst. voor Albertus v. d. 
Linden. Zaterdag mndst. voor Maria v. 
d. Langenberg.

Nog zullen deze week geschieden:
Zondag mndst. voor Wilhelmina v. d. Aa. 
Maandag mndst. voor Theodorus v. d. 
Velden. Dinsdag mndst. voor Joannes v. 
Kasteren. Woensdag mndst. voor Theo
dorus Rijken. Donderdag mndst. voor 
Wilhelmus v. Kessel. Vrijdag mndst. voor 
Henricus v. Rijsingen. Zaterdag H. Mis 
voor Maria v. d. Heijden-Schoenmakers 
te Olland overleden. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
Om 7 uur H. Mis voor Johanna Berends
van Dijk te Lange boom overleden; om 
half 9 het jrgt. voor Antoon van Kurin
ge, Johanna van der Heijden de hsvr. en 
Hendrica de dochter; om 10 uur de 
hoogmis voor het geestelijk en tijde)ijk 
welzijn van de parochie. 
De eerste schaal is voor de eigen kerk; 
en de tweede voor de Bijzondere Noden. 
Om half 3 Vesperlof. 
MAANDAG: om kwart voor 8 mndst. 
voor Maria Nooten. 
DINSDAG: om kwart voor 8 H. Mis ter 
ere van de H. Maagd Maria tot zekere 
intentie. 
WOENSDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
tot bijzondere intentie. 
DONDERDAG 15 Mei, feestdag van de 
H. Isidorus, Patroon van de landbou
wers: om kwart voor 8 H. Mis ter ere 
van de H. Isidorus. 
VRIJDAG: om kwart voor 8 het jrgt. 
voor Henricus van de Loo. 
ZATERDAG, Wereldmissiedag van de
H. Kindsheid: kwart voor 8 H. Mis tot
intentie van het Genootschap van de H.
Kindsheid, met algemene H. Communie
van de schoolkinderen.

Gelegenheid tot biechten: 
Dagelijks vóór de H. Missen en Zater
dagmiddag van 6 tot 7 uur. 
Katechismuslessen deze week op school: 
6e klas: les 48 de tweede helft, en les 49. 
5e klas: les 48, en de twee eerste vragen 
van les 49. 
Klas B: les 48. 
Klas C: de vragen 410, 411 en 413. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG: half 7 1. m. tót welzijn der 
parochie; 8 uur 1. m. voor Henrica 
Klaassen-Willems te Diessen overleden; 
10 uur z. i. voor Anna Maria Mart. v. 
Gerwen; 3 uur Lof, daarna jongenscon
gregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. m. voor de vruch
ten der aarde v. w. Kasteren en Saven
donk; half 8 z. j. voor Jan v. d. Bigge
laar-v. Mensvoort; 8 uur 1. j. voor Arnol
cla Hub. v. d. Laar. 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Jan v. d. 
Broek; 8 uur l.i. voor Jan v. d. Velden; 
10 uur plechtige huwelijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur z.m. voor de vruch
ten der aarde v.w. Klein-hoekje; half 8 
z.j. voor Maria Jan v. d. Broek; 8 uur
I.m. tot bijz. intentie.
DONDERDAG: 7 uur z.m. v. de vruch
ten der aarde v.w. de Vendelstraat;
half 8 z.j. voor Rogier v. d. Broek; 8
uur l.i. voor Frans v. Rooy.
VRIJDAG: 7 uur z.m. voor de vruchten
der aarde v.w. Kerkeind; half 8 z.j. voor
Marinus v. d. Sande; 8 uur Lj. voor
Johanna Jan v. d. Velden.
ZATERDAG: 7 uur z.m. voor de vruch
ten der aarde v.w. Dorp en Vlassprei;
8 uur I.m. voor de leden der H. Kinds
heid; 9 uur z.m. tot bijz. intentie.
ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der
par.; 8 uur z.m. tot bijz. intentie; 10
uur z. j. voor Catharina Marinus v. d.
Sande.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. voor Hendricus v. 
Gestel als overleden lid proc. Bergen
op-Zoom naar Sittard; Dinsdag 7 uur
I.m. voor overleden familie Sterks en v. 
d-. Hurk; Woensdag 7 uur I.m. voor Ma
rinus. Thomassen als overleden lid proc. 
Roermond; Donderdag 7 uur I.m. voor 
Nicolasina Piinenburg als overleden lid 
Boerinnenbond; Vrijdag 7 uur I.m. voor 
Nicolasina Pijnenburg als overleden lid 

, H. Cunera; Zaterdag 7 uur I.m. voor 
Jan v. d. Heyden uit dankbaarheid; Zon-

dag 7 uur I.m. voor Helena Johannes v. 
Houtum v. w. de Spaarkas. 
Donderdag onder de H. Mis van 8 uur 
algemene H. Communie der kinderen, 
voor sommige kinderen ook hun te H. 
Communie; zii komen biechten - uit
gezonderd die der te H. Communie -
de jongens Dinsdagmorgen om 8 uur en 
's nam. om 1 uur de meisjes. Woensdag 
op diezelfde uren. 
Zaterdag volgens voorschrift van Z. H. 
de Paus, over gans de wereld: H. Kinds
heid-dag. Daarom op die dag om 8 uur 
H. Mis voor de leden der H. Kinds
heid met algem. H. Communie der kin
deren en na die H. Mis opdracht der
kinderen aan het Godd. Kind, en Zege
ning der kinderen.
Onder de H. Mis ook collecte voor het
Genootschap der H. Kindsheid.
GEDOOPT: Maria J. dochter van Jan,
Smulders-Rommen; Elisabeth J. W. M.,
dochter van Cornelis Kelders-Raaima
kers ;Adrianus C. M. zoon van Adrianus
v. Kempen-v. Hoof.

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 Marialied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 2de 
en 3de leerjaar komen biechten. 
Woensdag onder de H. Mis van 7 uur 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
Deze week iedere avond om half 8 Lof 
met Rozenhoedje; na het Lof een Maria
lied. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor over!. 
familie Kempenaars-v. Rijsewijk; half 9 
H. Mis voor Mej. Maria Emerentia Ba
nens; 10 uur Hoogmis voor de parochie.
MAANDAG: 7 uur H. Mis uit dank
baarheid ter ere van 0. L. Vr. v. Altijd
durende Bijstand; 8 uur H. Mis voor de
Heer Adrianus Agtmaal.
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor over!.
ouders de Vet-Riems; 8 uur jrgt. voor
Adrianus van Zeeland; 10 uur pl. gez.
H_uwelijksmis.
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor de
Eerw. Moeder Cortilia; 8 uur H. Mis
voor de Heer Adrianus Agtmaal.
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Maria
van _den Akker-v. Zeeland; 8 uur irgt.
voor Gerardus Josephus van Oers.
VRIJDAG: 7 uur voor Gerardus van
den Akker; 8 uur jrgt. voor Johannes
Batens.
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Maria
Batens-v. d. Aker; 8 uur H. Mis uit dank
baarheid ter ere van de H. Antonius
abt.

•• 

Eldèrs: H. Mis voor Gerardus Josephus
van Oers.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 11 Mei: Vierde Zondag na 
Pasen. Deze middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje. 
De gehele week .om 8 uur Marialof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor de 
overleden ouders Doggen -en Laarman; 
om half 9 voor Hans Janssens. 
MAANDAG: om 7 uur voor Adriana 
van der Ven-van der Struyk. 
DINSDAG:. om 7 uur tot bijzondere in
tentie. 
WOENSDAG: om 7 uur en half 8 voor 
de overleden ouders van den Besselaar. 

Kamer van Koophandel 
NIEUWE INSCHRIJVÎNGEN: 
Boerenleenbank, Gemonde �5, Boxtel. 
Coöp. Ver. ,,De Vooruitgang" Leu
ningsdiik A 55, Esch. 

iets, waar mammie lang 

Een fris 
de tafel 

ontbijtlaken, 
vrolgk kleurt, 

ontbijtstel, 

dat 
of 

misschien een 
heel comple_et. 
Mams houdt ook wel van 
een mooie zijden shawl, die 
VHV in, bijzondere  fijne  
kleurencombinaties heeft. En ... 
chique h�ndschoenen en een 
fijn zakdoekje voor het nieuwe 
zomerpakje.. . . waarbij een 
paar ragfgne Nylons passen ... 
En natuurlijk gratis actiezegels. 

plezier van heeft! 

Van Hout
Ververgaard 

voor kwaliteit vermaard. 

MOLENST�AAT - BOXTEL 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

25 Jaar Missiehuis St. Theresia 

De balans van 

Elk jaar, als 't lente wordt, is er 'n 
groep jongens uit alle streken van 
Nederland, die op 't Gemeentehuis 
wordt ingeschreven als inwoner van 
Boxtel. 't Aantal zielen van onze 
gemeente zal daar niet merkbaar 
door stijgen, want in September, als 
de leerlingen van het zesde jaar 
overgaan naar 't Noviciaat in Hal
steren, worden zij weer afgeschreven 
als inwoner. Maar al deze jongens 
wonen dus minstens zes jaar lang in 
onze gemeente; en van de Paters zijn 
er die bijna de helft van hun leven 
doorbrachten in Boxtel. 

In die tijd gaat Boxtel iets voor hen be
tekenen. Ze raken vertrouwd met de 
aard van de bevolking, en als ze vertrek
ken, dragen ze 't beeld van Boxtel, de 
gezellige kromme straatjes en daar bo
venuit de stoere toren van de St. Pieter, 
met zich mee naar hun nieuwe woon
plaats. 
Maar de Paters betekenen ook iets voor 
Boxtel. Of is het geen eer voor onze 
gemeente dit huis te mogen herbergen, 
waar zoveel jonge mensen de eerste zes 
jaar doorbrengen van de lange opleiding 
tot het H. Priesterschap? Priesters, wat 
dat zeggen wil, beseffen we pas als we 
de noodkreten horen van mensen die in 
verre landen, zonder Priester door het 
leven moeten gaan. Zegt 't dan niets, 
dat van al de jongens die op Stapelen 
studeerden, er 252 Assumptionist wer
den, 43 elders Priester werden, 16 Broe
der werden. En ze zitten verspr'eid over 
heel de wereld, als Missionaris in Congo 
of Brazilië, als leraar op colleges in En
geland of Noord Amerika, of op de 
eenzame pastorieën ergens in Frankrijk. 
Maar Stapelen is niet alleen 'n eer voor 
Boxtel, 't is ook 'n huis vanwaaruit vele 
Priesters de zegen van hun Priesterschap 
doen neerdalen over de mensen van 
Boxtel en omgeving. 't Is ook 'n huis van 
gebed, waar jonge mensen in gebed en 
offer zich trachten te heiligen, en daar
door als 'n magneet Gods genade naar 

vijfentwintig 
• 
Jaar 

zich toetrekken, Gods zegen doen afda
len over hun omgeving. 

Vijfentwintig jaar is niet zo lang. Maar 
waar mensen, onder Gods zegen de han
den ineen slaan, daar kan in deze betrek
kelijk korte tijd toch iets groots tot stand 
komen. In Boxtel is dat gebeurd. Daar is 
het uiterst bescheiden begin van 1915 
uitgegroeid tot de prachtige Apostolische 
School van nu. De Paters zelf hebben 
daar hard voor gewerkt. Maar 'n zeer 
belangrijke bijdrage leverden ook de 
mensen van Boxtel, door hun sympathie 
en door hun daadwerkelijke steun. 

Zoiets stemt tot dankbaarheid. En als 18 
Mei de vlaggen waaien op Stapelen, dan 
zullen ze 't symbool zijn van de feest
vreugde, maar meer nog van de dank
baarheid, om het vele goede dat Stape
len in de afgelopen periode mocht on
dervinden van de mensen uit Boxtel en 
de omliggende dorpen. En dankbaarheid 
vooral om Gods zegen die vijfentwintig 
jaar lang zo zichtbaar rustte op 't Mis
siehuis. Om 10.30 uur zal heel de bevol
king van het Missiehuis naar de St. Pie
ter trekken om in een plechtige Hoogmis 
God te danken voor al Zijn gaven, en 
hopelijk zullen velen zich verzamelen 
onder de eeuwenoude gewelven van 
deze kerk, om met de Paters dit hoog
tepunt van de feestelijkheden mee te 
vieren. De HoogEerw. Heer Deken zal 
onder deze H. Mis de feestpredikatie 
houden, de studenten verzorgen zelf de 
zang en de Ceremonies. Vervolgens zal 
er van half een tot twee uur receptie 
zijn op het Missiehuis. 

Vijfentwintig jaar is niet zo lang. En die 
eerste vijfentwintig van het Missiehuis 
zijn vlug voorbij gegaan. Ook deze her
denkingsdag zal spoedig tot de verleden 
tijd behoren. Maar bij de Paters zullen 
ze daar nog lang over spreken. En de 
verbondenheid tussen Boxtel en het Mis
siehuis, die bij gelegenheid van dit jubi
lewn zo sterk naar voren komt, zal de 
Assumptionisten steunen om met dezelf. 
de moed en stille, onopvallende ijver de 
geschiedenis te gaan schrijven van de 
volgende vijfentwintig jaar. God geve 
dat het weer een schoon gesohrift wordt. 

Jaarvergadering Dr. Hoeks== Vereniging 
De jaarvergadering van de Dr. Hoeks
Vereniging geeft ieder jaar reden om op 
het sociale karakter van de vereniging te 
attenderen. Dit wel het meest omdat de 
belangstelling der leden meer uitgaat 
naar het profijt, dan naar de betekenis 
voor de volksgezondheid. 
Het een zowel als het andere is te dis
tilleren uit de cijfers van de jaarversla
gen van secretaris en penningmeester. 
Doch aangezien van de ruim 1700 leden 
er slechts enigen aanwezig waren - ze 
waren op de vingers van één hand te 
tellen - mogen wij veronderstellen dat 
het weergeven van die cijfers te mini
miem is om bij te dragen tot opwekking 
van meer sociaal besef in deze. 
Mogelijk vinden we er bij gelegenheid 
enige stof in om de aandacht nog eens 
extra te vestigen op deze voor de volks
gezondheid zo bijzonder werkende ver
eniging. 
Bij de rondvraag kwamen, zoals bijna 
ieder jaar, weer enige typerende voor
beelden van egoïstische berekening op 
hulpverlening door de vereniging ter 
sprake, en werden hiervoor maatregelen 
bepleit. 
Of doorvoering ervan tot de mogelijk
heden behoort, werd, met het oog op 
de voorschriften van het hoofdbureau, 
door de voorzitter betwijfeld, doch er zal 
naar worden geïnformeerd. 
Wel zullen de leden met het oog op een 
mogelijke wijziging van het stelsel van 
subsidie-toekenning, binnen afzienbare 
tijd voor het feit gesteld kunnen worden 
voor de diensten der vereniging met een 
hogere contributie te moeten bijdragen. 

Het plan bestaat namelijk om de subsidies 
van rijk en andere instanties evenredig 
te stellen aan die der contributie-op
brengst. 
Kan een hogere opbrengst verkregen 
worden door een groter aantal leden, 
dan zouden <le middelen der vereniging 
door bedoelde wijziging van subsidietoe
kenning niet venninderen. 
Blijft het ledental zoals het thans is, dan 
is niet uitgesloten dat de diensten mîn
der effectief de volksgezondheid kun
nen blijven bevorderen. 
Ter werving van leden zijn inmiddels 
plannen gemaakt, en aangezien slechts 
tweederde van Boxtels bevolking lid is 
van het Wit-Gele Kruis is er nog een 
mogelijkheid dat de sociale functie ervan 
voor onze bevolking op peil gehouden 
kan worden, indien velen toetreden. 
Gaarne zouden wij van de gehouden 
jaarvergadering een opwekkender geluid 
hebben weergegeven, doch de werkelijk
heid kan niet verdoezeld worden. 
Vermeld zij nog dat de aftredende voor
zitter C. Hoek, en de bestuursleden W. 
Weijers en A. Witteveen hun bestuurs
functie blijven waarnemen. 

Zondagsdienst der Artsen 
uit■luitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 18 MEI 

Dokter G. C. Wentholt 

Statlonatn1■t 86 Telefoon 378 

Plaatselijk Nieuws 
BLOEDTRANSFUSIEDIENST VAN 
HET NEDERL. RODE KRUIS. 

A.s. Maandag 19 Mei is de eerste af
name-avond voor Boxtel in het St. Pau
lus-Jeugdhuis aan de Nieuwstraat. De 
afname is van 7 tot 9 uur 's avonds. 
Diegenen die vori!I" jaar reeds bloed heb
ben afgestaan, en dit jaar wederom 
bloed willen geven, moeten zich hier
voor aanmelden. De aanmelding van het 
vorig jaar was maar voor één keer. 
Er bestaat nog gelegenheid zich op te 
geven voor de volgende bloedafname
avond op Woensdag 28 Mei bij de be
stuursleden van het Rode Kruis, o.a. bij 
W. v. d. Laar, Prins Bernardstraat 7 en 
G. Willockx, Stationstraat 103. 
Het aantal donors heeft de 500 reeds 
overschreden. Volgt hun goede voor
beeld, en blijft niet achter nu er een 
goede kans is uw medemens te helpen. 

VRIENDEN CONCERT 
BOXTELSE ORKESTVERENIGING. 

Als gevolg van de uitvoering van "Die • 
Jahreszeiten" in dit seizoen, komt de 
B.O.V. dit jaar zeer laat met haar 
Vriendenconcert, n.l. op Maandag 26 
Mei (8.15 uur). Het Vriendenconcert 
belooft echter zeer aantrekkelijk te wor
den, aangezien men dit maal een twee
delig programma heeft samengesteld, 
waarvan het eerste deel in zijn geheel 
gewijd is aan Mozart, dus bestemd voor 
de meest serieuze concertbezoeker, ter
wijl het deel ná de pauze een zeer luch
tig programma vermeldt, met o.a. com
ponisten als Léhar en Strausz. 
Tot dit experiment is besloten, teneinde 
aan tweeërlei verzoeken gevolg te kun
nen geven. 
De gevierde sopraan José Candel zal als 
soliste optreden. en waar het Boxtels 
concert-publiek , r eeds eerder kennis 
maakte met deze begaafde concertzan
geres, zal de toeloop naar dit concert 
ongetwijfeld zeer groot zijn. 
Ook de soliste zal haar optreden geheel 
instellen op het karakter van het pro
gramma, hetgeen blijkt uit het feit, dat 
zi_j vóór de pauze aria's uit ope;a's van 
Mozart (o.a. Die Zauberflöte), begeleid 
door het Orkest, zal vertolken, terwijl 
zij ná de Pauze aria's brengt uit operet
ten, als "Die Zarewitsch", ,,Die Lustige 
Witwe" en dergelijke. 
Voor de "Vrienden" van de Stichting 
wordt inplaats van de gebruikelijke voor
bespreking deze keer een ander systeem 
gevolgd. 
Enkele dames zullen de "Vrienden" per
soonlijk bezoeken en de voorbespreking 
op zich nemen, zodat hiermede het zo 
gewraakte plaatsbespreken komt te ver
vallen. 

BEDEVAART NAAR WITTEM 
OP ZONDAG 25 MEI. 

In het vorige week geplaatste bericht 
over de bedevaart naar Wittem ter ere 
van de H. Gerardus Majella, werd een 
onjuiste datum vermeld. Wij willen daar
om thans de aandacht van onze lezers 
heel speciaal vestigen op de juiste datum: 
Zondag 25 Mei. 

Zij die op Zondag 25 Mei a.s. deel wil
len nemen aan de grote bedevaart 
(voor 's Hertogenbosch en omgeving) om 
met als hoofdintentie voor de toekomst 
van onze jonge mensen te gaan bidden, 
dienen zich onverwijld op te geven. 

Inwoners van Boxtel, Liempde en Ge
monde kunnen dat doen bij: Mevr. Nij
sen-Klerks, Rechterstraat 66, Boxtel. 
Inwoners van Esch bij: Mej. Th. v. d. 
Pasch, Belvertsestraat B 63, Haaren. 

R.K. BOERINNENBOND. 

A.s. Zondag 25 Mei zal de Boxtelse R.K. 
Boerinnenbond ter bedevaart gaan naar 
de Zoete L. Vrouw te Den Bosch. 
Intentie: voor de zieke leden van onze 
afdeling. 
Bijeenkomst: 's Morgens om 4 uur bij 
van Zogchel, Bosscheweg 5, vanwaar 
men te voet zal vertrekken. 

-o-

Vervolgens zal op Zaterdag 31 Mei 
's middags om 2 uur een bedevaart ge
houden worden per fiets naar "0. L. 
Vrouw in de Eik" te Oirschot. 
Vertrek 2 uur vanaf het kruis in Len
nisheuvel. Intentie als hierboven. 
Wij vertrouwen dat ook vele van onze 
gehuwde leden aan deze bedevaart zul
len deelnemen .. 

-o-

Op Dinsdag 27 Mei zal de Boerinnen
bond de jaarvergadering houden, welke 
om bi_jzondere reden was uitgesteld. 

Als spreker op deze vergadering zal op
treden: de We!Eerw. Pater Venantius, 
Verweerde, die zal spreken over 't on
derwerp: ,,De waardigheid van het meis
pe en de vrouw". 

Nadere bijzonderheden hieromtrent vol
gen nog. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 6 tot en met 12 Mei 1952. 

GEBOREN: Antonius C. M. zoon van J. 
H. Voermans en M. A. van den Berg, 
Raaphof 6 - Elisabeth M. H. A. dochter 
van H. W. Habraken en Fr. J. Verbaant, 
Dufourstraat 14 - Wilhelmina M. doch
ter van M. Roovers en H. van Vught, 
Zandvliet 45 - Michaël M. zoon van 
W. H. Michiels en J. M. Bekkers, Kalks
heuvel 39 - Cornelia L. A. M. dochter 
van Fr. W. Holland en A. J. Radema
kers, Stationstraat 92 - Johannes Fr. M. 
zoon van J. C. de Kok en C. C. G. 
van den Berg, Deken de Wijsstraat 10 -
Maria H. dochter van C. L. Timmer
mans en G. Tinnenbroek, van Salmstraat 
56 - Josephina W. A. M. dochter van 
W. Fr. Vos en Ph. M.· Berbers, van 
Ranststraat 7. 

ONDERTROUWD: Henricus J. van 
Vlokhoven en Cornelia M. J. Pijnenburg 
- Gijsbertus H. van der Linden en Anny 
M. Chr. J. Laeijendecker - Adrianus J. 
de Bresser en Johanna H. van der Steen. 

GEHUWD: Hubertus C. van de Loo en 
Petronella Kerssemakers - Hendrikus 
Schellekens en Rosalia A. Kurstjens 
Johannes J. van Dinther en Maria J. 
Troeijen. 

OVERLEDEN: Helena van Gerwen, oud 
74 jaar, echtgenote van M. v. d. Voort, 
Ons Doelstraat 3. - Theresia C. C. J.
M. Meyer, oud 39 jaar, echtgenote van 
P. Th. A. Dorenbosch, Mgr. Wilmer
straat 10. 

GOUDEN PAAR IN GEMONDE. 

Op 26 Mei zal het echtpaar A. van Oir
schot-Voets te Gemonde zijn gouden hu
welijksfeest vieren. 
Rustig wachten zij de grote dag af en 
maken er zich geen zorgen over. 
Die hebben zij in het achter hen liggen
de leven genoeg gekend. Meer dan lief 
was. 
Zij hebben het niet gemakkelijk gehad, 
doch zich hardwerkend door het leven 
geslagen. Van Oirschot is het aan te zien 
dat hij de zware arbeid niet heeft ge
schuwd. De vrouw nam haar taak ook· 
niet licht op. Maar zij hebben hun leven 
lang het "bid en werk" in praktijk ge
bracht. 
Zij namen vermoeienissen op in christe
lijke zin. Die waren immers met de 
nachtrust te herstellen. En tegenover 
zorgen stelden ze de versobering. 
Niet dat het allemaal zo prettig gevon
den werd als met hard werken nog veel 
ontbeerd moest worden. Maar deze men
sen wisten toch een innig geluk te be
waren. 
Vele jaren hebben zij nog hun ouders 
bijgestaan in hun gebrekkige oude dag. 
Dit is voor hen een zeer verdienstvolle 
levensperiode geweèst, die hun levens
geluk ongetwijfeld ten goede is gekomen. 
,,We hebben", zo zegt moeder Van Oir
schot, ,,wel hard moeten werken maar 
ook in ,,'n goei akkordatie" geleefd in 
onze trouw". 
Mogen zij hun gouden feest nog vele 
jaren in gezondheid overleven. 

Uitspraak in bouwkwestie 
DAGVAARDING NIETIG 

VERKLAARD 1 

Maandag 12 Mei j.l. werd door de meer
voudige Economische Kamer uitspraak 
gedaan in de vorig jaar gerezen bouw
kwestie tussen de Gemeente Boxtel en 
het Bureau van Wederopbouw en Volks
huisvesting. Zoals wij onlangs berichtten 
werd enkele weken geleden tijdens de 
dagvaarding van de gemeente Boxtel 
een boete geëist van f 5000,-; van de 
burgemeester Drs. M. A. M. van Hel
voort f 300,-; van Wethouder v. d. 
Laar f 200,-... van Wethouder Valks 
f 100,-; van de directeur van gemeente
werken, de heer M. v. Erp f 150,-. 
Bij de uitspraak werd de dagvaardiging 
nietig verklaard, doch naar wij nader 
vernemen is de Officier van Justitie 
tegen dit vonnis van de meervoudige 
Economische Kamer in beroep gegaan, 
zodat een nieuw onderzoek zal moeten 
worden ingesteld. 

-o-

We willen bij het aanroeren van deze 
kwestie onze lezers nog wijzen op het 
feit, dat het katholieke lid van de Eerste 
Kamer mr. H. A. M. T. Kolfschoten 
(volgens een publicatie in De Volks
krant) het voornemen kenbaar heeft ge
maakt aan de ministers van Binnenlandse 
Zaken en Justitie een serie vragen te 
richten om te voorkomen, dat bestuur
ders van publiekrechtelijke lichamen 
worden veroordeeld wegens uitvoering 
van een besluit van de gemeenteraad. De 
heer Kolfschoten (die de Boxtelse bouw
kwestie met alle gevolgen daarbij als 
voorbeeld stelde) achtte dit n.l. in 
strijd met de Nederlandse bestuursver
houdingen. 

GESLAAGD: 

Aan de Universiteit te Amsterdam slaag
de voor het doctoraal examen "econo
mie" onze plaatsgenoot de heer Hans 
Pinkster. 

TWEEMAAL VIERDE PRIJS 
VOOR DAMESKAPPEN. 

Na in Vlissingen in de afdeling Dames
kappen de vierde prijs behaald te heb
ben, verwierf Mevr. Bullens thans te 
Helmond wederom de vierde prijs. Hier
door wordt zij geplaatst in de finale 
voor het landskampioenschap van Ne
derland, waarvoor de wedstrijd in Dames
kapsels in Juni te Amsterdam gehouden 
wordt. 

BEVORDERING BIJ DE 
BEREDEN RIJKSPOLITIE. 
M. W. de Kunder, Wachtmeester der 
Rijkspolitie bij het Bereden Peloton al
hier, werd dezer dagen bevorderd tot 
Wachtmeester 1e klas. Proficiat. 

Geef bij verhuizing 

uw nieuwe adres op 
aan on:z:e administratie 
Molenstraat 19. 

- ,,MIAD" Missienaaikring-tentoonstelling
Zaterdag a.s. 17 Mei om 5 uur zal de 
tentoonstelling van de Missienaaikring 
MIAD, welke sinds maanden met zorg 
en liefde is voorbereid, worden geopend. 
Wat er te zien is mag werkelijk de 
moeite waard genoemd worden. Daar 
prijken vooreerst fraai geborduurde ka
zuifels, velums, kunstig bewerkte alben, 
superplies, enz. Ze zijn bestemd voor de 
zwaar geteisterde Missie van Borneo en 
verschillende missiegebieden uit Afrika. 
Daarnaast vindt men een prachtcollectie 
oosterse paramenten van verschillende 
riten. De MIAD is de eerste naaikring, 
die ook gedacht heeft aan de ontzetten
de noden van de priesters in het Nabije 
en Midden Oosten: ,,De pastoor van 
Tripolis, Libanon, klaagt dat hij slechts 
een oud kazuifel heeft. Van achter het 
beruchte IJzeren Gordijn schrijft een 
missionaris: zou het niet mogelijk zijn 
ons enkele misgewaden te sturen. We 
zijn op het ogenblik met 16 priesters en 
de twee kazuifels die we bezitten, dag
tekenen van 1928". Straks, vliegen mis
gewaden, in Boxtel vervaardigd, over het 
IJzeren Gordijn, om een sprankje blijd
schap te brengen aan de lijdende Kerk 
daarginder. 
Ook Kardinaal Tappouny, de Patriarch 
van de Kopten in Egypte en de bis- .. 
schoppen van Amman en Baalbeck sme
ken om misgewaden voor hun arme 
priesters in de pas bekeerde dorpen. 
Naast de paramentententoonstelling heb
ben de Paters Capucijnen uit Tilburg 
hun poppen uitgestald in keurige groe
pen, een lust voor het oog van jong en 
oud. 
Gaat dat allemaal zien, trekt in dichte 
drommen naar de Ark Zaterdag, Zondag 
en de volgende dagen, gij zult er genie
ten van veel schoons, dat hier in Boxtel 
in stilte werd vervaardigd door ijverige 
handen, die naast haar dagelijkse drukke 

bezigheden 's avonds ook nog iets voor 
de Missie wilden doen. Misschien zult gij 
een onenblik uw eigen zorgen vergeten 
en denken aan de grote noden van de 
Missie, waar duizenden missionarissen, 
ook uit eigen milieu zwoegen namens 
ons aan de uitbreiding van het Rijk Gods. 
Het zal U aansporen tot offergezindheid. 
Om deze te uiten is naast de Ark een 
Tombola opgebouwd. Een groep man
nen en jongelui hebben onder deskun
dige leiding het terrein tussen de 
Schouwburg en Kajuit feestelijk versierd 
en verlicht. Alles is in het werk gesteld 
om een echt gezellige sfeer te scheppen. 
Een orkestje zal zorgen voor een vrolijke 
stemming en temidden van die gezellig
heid zult U bij allerlei attracties uw of
fertje kunnen brengen voor de Missie en 
cfo dames van de MIAD in staat stellen 
haar prachtig werk voort te zetten. Mo
gelijk wordt uw edelmoedigheid ook nog 
beloond en trekt U een van de honder
den waardevolle prijzen. 
Bent U vermoeid van het gedreutel rond._ 
de stands, zet U dan neer voor een heer
lijk kopje koffie of thee, een glaasje bier 
of limonade, een lekker worstebroodje 
of sala'tje, het is er allemaal en nog 
veel meer! 
De Tentoonstelling is geopend: 
Zaterdag van 5-10.30 uur 
Zondag van 3-10.30 uur 
Maandag en Dinsdag van 6-10.30 uur. 
Entree 10 cent. Kinderen onder geleide 
gratis. 
Dinsdagavond om 9.30 uur heeft de 
trekking plaats van de grote loterij met 
haar prachtige prijzen. 
Nu is het woord aan de Boxtelse Missie
vrienden: maakt dit Missiefeest tot een 
succes! 
De Missionarissen zullen U dankbaar 
zijn. 



Voor· de 
DE NIEUWE HOED. 

Het heeft maar met een paar regels in 
de krant gestaan: de gebroeders G. H. 
en H. H. verschenen voor de economi-

• sche politierechter wegens overtreding
van de Vestigingswet Kleinbedrijf. H. H.
werd vrijgesproken, G. H. werd veroor
deeld tot veertig gulden boete of twin
tig dagen hechtenis.
Aan dat bericht zit een heel verhaal en
een boel narigheid vast. De gebroeders
Gijsbert en Hendrik waren �Is jongens
van 14 jaar bij vader in de fietsenzaak
gekomen. Ze konden best met elkaar op
schieten, en namen later de zaak over.
"Firma gebroeders H." noemden ze hun
bedrijf en het liep best.
Ze kregen de leeftijd en ze gingen trou
wen. De een met Marie van de kruide
nier, de ander met Martha, die in de
stad op een kantoor gezeten heeft. En
toen, mensen, is de klad er in gekomen.
De beide vrouwspersonen hadden het
niet op elkaar voorzien. De eerste tijd
was het maar wát gezellig samen koffieën
en kousen stoppen, maar van lieverlee
is dat minder geworden en· aan het slot
hebben ze hooglopende ruzie gekregen.
Marie vond Martha met d'r stadse ma
nieren maar een kakmadam, en Martha
sprak van een boerendeern, en het ge
schil kwam aan een soort kookpunt, toen
Marie op een Zondag in de kerk kwam
en zag, dat Martha dezelfde nieuwe
hoed op had als zij. Die beide hoeden
zijn na die dag nooit meer gedragen, dat
is vast. Maar er gebeurde nog veel meer.
Gijs en Hendrik hebben er diepzinnig
over gesproken. Ze kwamen tot de con
clusie dat ze toch met hun vrouwen de
wereld door moesten, en dat het dan
maar beter was als vrienden te scheiden.
Dat lijkt allemaal makkelijker dan 't is,
maar ze hadden in zoverre geluk, dat in
die dagen net de oude Moosmans dood
ging. Moosmans had jarenlang een fiet
senmakerijtje gehad. Zijn klandizie
mocht geen naam hebben, maar het
pand was aardig gelegen. Gijs, de jong
ste van de broers, huurde die winkel.
Hendrik hielp met gereedschap en voor
raad de zaak op poten zetten, en zo

Vliegende moordenaar 
OVERBRENGER VAN VELE 
BESMETTELIJKE ZIEKTEN. 

Nu het warm begint te worden krijgen 
wij weer last van vliegen. 
De vliegen zijn onze natuurlijke gezel
len. Wij kennen ze van de wieg tot aan 
het graf en vinden ze een heel normale 
verschijning. 
U zult het bijna niet geloven, maar wist 
U dat die doodgewone huis-, tuin- en 
keukenvlieg een van onze gevaarlijkste 
vijanden is? Het zijn kleine, doch gevaar
lijke monsters. Zij oefenen een dode
lijke terreur op het mensdom uit en wij 
dienen ze te bestrijden met alle ons ter 
beschikking staande middelen. 
Elke vlieg, die U in deze maand niet 
doc;>dslaat, kan in September het leven 
geschonken hebben aan een nakroost 
van .. . . . .  5.598.720.000.000 insecten! Elke 
vrouwelijke vlieg legt namelijk 5 tot 6 
maal 120 tot 150 eieren tegeUjk. De ma
den die uit deze eitjes komen, zijn na 
enkele dagen volwassen vliegen, die na 
twee weken alweer eieren leggen. 
De poten van de vlieg zijn voorzien van 
kleverige borstels, waarmee zij het liefst 
door vuil en afval wandelt en elke voet
stap laat een spoor van millioenen scha
delijke kiemen achter. Als de vlieg haar 
poten wast, dan likt zij al die schadelijke 
kiemen op en die komen via haar maag 
weer in ons voedsel terecht, want als 
de vlieg gaat eten spuwt zij eerst haar 
speeksel in de spijs en slurpt dan deze 
op als door een rietje. 
U kunt dus wel nagaan welk een enorme 

rechter 
waren er voortaan twee fietsenwinkels 
op het dorp. 
Een paar jaar is dat goed gegaan. Toen 
kwam er iemand controleren vanwege 
de Vestigingswet. De gebroeders H. gin
gen op de bon. Want die zaak van Gijs 
stond daar zonder vergunning, door of 
vanwege de minister uitgegeven. De Ka
mer van Koophandel wist nergens van, 
en die zaak van Gijs bestond om zo te 
zeggen niet eens. 
De mannen kwamen glimlachend de 
rechtszaal in, met het gevoel dat er niets 
gebeuren kon. Maar er geb,eurde wel 
iets, want ze hadden geen diploma's 
en een mens zonder diploma's is tegen
woordig als een auto zonder benzine. 
Dertig jaar lang hadden ze banden ge
plakt en fietsen gerepareerd. 
Maar dat wil nog niet zeggen dat ze 
het voor de Wet ook kunnen. 'n Buur
jongen, die zo goed kon boekhouden, 
had wel secuur alles opgeschreven voor 
de belasting, maar daarom hadden de 
broers nog geen diploma Algemene Han
delskennis. Hendrik ontsprong de dans. 
Hij zat in de zaak van vader, en toen 
hij die overnam was er nog geen Ves
tigingswet. Maar Gijs is er lelijk tussen 
geraakt. 
Een zaak verplaatsen binnen de gemeen
te mag, maar hier was niets verplaatst; 
er was een winkel meer gekomen en 
aan het hoofd daarvan moet een gedi
plomeerd iemand staan. Hetzelfde geldt 
als hij het een filiaal van zijn broer 
noemt; en ook als hij zegt dat het een 
voortzetting is van de fietsenmakerij van 
de oude Moosmans. 
Daarom kreeg hij veertig gulden boete. 
En de zaak moet dicht, of zijne excellen
tie de minister zou een voorlopige ver
gunning moeten geven. En dan moet Gijs 
op zijn vier en veertigste aan het stude
ren voor die diploma's. De Wet gelooft 
niet dat je een zaak kunt leiden ook al 
kan iedereen al sinds jaren zien dat je 
het wel kunt. 
En als hij die diploma's niet haalt? Wel, 
dan moet hij weer bij Hendrik in de 
zaak. Als die hem tenminste mag voort
helpen van Marie. 

DA M ES-

PYAMA's 

ANKLETS 

(enkelsok) v.a. 

BRABANTS 
BONT v.a. 

Willy H. Heitling. 

9.95

1.95

1.95

VAN HOUT 
VERVERGAARD 

hoeveelheid schadelijke kiemen een vlieg Agenda nalaat, wanneer zij even over de rand 
van de jampot of ons bord wandelt. 
Laat staan als zij op de een of andere SPREEKUUR BURGEMEESTER. 
wijze midden in ons voedsel terecht Maandag 19 Mei van 10 tot 12 uur v.m. 
komt. 

ALLE ZIEKTEN DREIGEN. 
De vlieg veroorzaakt op deze wijze kin
derverlamming, typheuse koortsen, dy
senterie, cholera, tuberculose, meningitis, 
diphterie en roodvonk. Het komt er .prac
tisch op neer dat uw familie door de 
vlieg bedreigd wordt met iedere bestaan
de besmettelijke ziekte. 
Natuurlijk is onze strijdkreet dan ook: 
,;de dood aan de vlieg!" 
Geen enkel middel mogen wij onbe
proefd laten om de vlieg te bestrijden. 
Daarom is het belangrijk, dat U bijtijds 
zorg draagt voor het in bezit hebben 
van de zo bekende vliegenvangers, de 

REPETITIEROOSTER H. BLOEDSPEL. 
Dinsdag 20 Mei: 
Kwart over 7: Engel. 
Half 8 - Dirk v. Herl. - Maria. 
8 uur - Alle speelsters en spelers 2e 

acte. 
Vrijdag 22 Mei: 
7 uur - Gehele te acte. Allen behalve 

kinderen. 
Daarna solo-repetitie. 
Zaterdag :23 Mei 
Half 4 - Kinderen - Gerard - Koster. 
Half 5 - Ger. Eligius. 
7 uur - Eligius - Cunegondis - Wil

lem van Boxtel. 
met een sterke soort lijm besmeerde 8 
stroken. Ook de vliegenmepper kan ons 

uur - Gerard - Eligius - Dirk van 
Herl. - Klaas - Maria - Engel. 

uitstekende diensten bewijzen. 
Zeer belangrijk is het natuurlijk om in M1·ss1·e Thu1·sfiront de wanne tijd van het jaar zoveel moge-
lijk hygiëne te betrachten. Houdt de 
vlieg van uw aanrecht, tafel, provisie- Opgehaald voor de 
kast en dergelijke. Zet daartoe een doos Boxtelse Missienaaikring: 
neer met een doodgewone spons er in, 
die even gedrenkt is in lavendel of pe
permuntolie. De vliegen kunnen niet te
gen die lucht en zullen op die plaatsen 

Op de bruiloft van v. Heesch-Albers 
door Theo v. d. Berge en Jantje 

niet verschijnen. 
de Leyer 
Op een Zilveren Bruiloft 
Op de Gouden Bruiloft van 
door Francina en Marijke 
Wagenaars . 

f 8,24 
f 10,

Koolen Sluit alle etenswaren dadelijk na gebruik 
goed weg. Maak gebruikt eetgerei dade
lijk schoon en laat het niet lang vuil 
staan. Mocht U er geen tijd voor hebben, Op een 40-jarig huwelijksfeest 

f 5,63 
f 1,58 

zet het dan onder water. -o-
De vuilnisbak is een geliefkoosde plaats Opgehaald voor Pater Meulendijk op de 
voor vliegen. Een prachtige oplossing is bruiloft van P. v. d. Pasch-Dollevoet, 
de vuilnisbak met creoline te besprenke- door Pieta v. Hal en Frans Dollevoet 
!en. Geen vlieg zal dan in de buurt van / 29,50 •
uw vuilnisemmer komen. -o-
Als laatste middel, dat meestal afdoende Door Jan Bergman op het zilveren feest 
is: spuit regelmatig met de flitspuit. Be- van zijn ouders f 3,58 en door Sjaan
gin er een waar offensief mee. Het is in ...., tje Wagenaars op het Gouden Feest van 
het belang van uw gezin, uw kinderen haar grootouders f 3,03 voor de Ursuli-
en Uzelf! nen missies opgehaald. 

Anagram Kruiswoordraadsel Toelichting. Bij een anagram kruiswoordraadsel staan de letters 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 onmid
dellijk te vinden. Immers moet het woord "oom" in de puzzle ingevuld 
worden, dan kan dit alleen als "omo" geschreven worden. 
HORIZONT AAL: 1. vochtig, kil. 4. tamelijk koud. 7. deel van een ten
nispartij. 8. gomachtige stof. 10 wig. 12. zwemvogel. 13. buitenrand v. e . 
wiel of rad. 14. afhangend velletje. 15. ledemaat. 17. deel van het ge
laat. 18. voorzetsel. 19. schoeisel. 21. aardrijksk. aanduiding. 22. hoofd
deksel. 23. vreselijk. 25 schaaktenn. 26. lange smalle plank. 28. lof
dicht. 30. gard. 32. bokstenn. 34. nonsens. 36 universitaire titel (afk.). 
37. vlaktemaat. 39. een weinig. 40. verdwenen. 41 ontstekingskoord. 42.
gier. 43. kloosterlinge. 44. groente. 46. va_t. 47. hoofdbestuurder v. Ve
netië. 48. deel van de voet.

Voor de Landbouwers 
DE BESTRIJDING VAN DE 

COLORADOKEVER. 
De wanne dagen van de laatste weken 
hebben reeds talrijke coloradokevers uit 
hun winterslaap gewekt. Deze winter
kevers kunnen aan de pas te voorschijn 
komende aardappelplanten aanzienlijke 
schade toebrengen. De meeste kevers 
komen langs de randen van percelen 
voor, zodat men hieraan bijzondere zorg 
dient te besteden. 
De Plantenziektenkundige Dienst raadt 
daarom de verbouwers van aardappelen 
aan, het gewas en vooral de randen van 
het perceel regelmatig te controleren en 
indien daarop kevers worden aangetrof
fen tot bespuiting over te gaan. Voor dit 
doel kan het beste een DDT-emulsie 
worden gebruikt ter sterkte van 0.4 % 
van een 20 %-ig ( 4 ons per 100 liter 
water), of 3 % van een 25 %-ig product 
(3 ons per 100 1 water). Indien alleen 
kevers aan de randen van het perceel 
voorkomen, kan de bestrijding voorlopig 
beperkt blijven tot de kantrijen, waar
door wordt voorkomen dat de kevers 
zich over het gehele veld verspreiden. 
Aardappelopslag in granen en andere 
gewassen dient zoveel mogelijk vernie
tigd te worden daar dit een ernstige be
smettingsbron kan vormen. 
Nadere inlichtingen worden verstrekt 
door de Plantenziektenkundige Dienst 
en de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. 

SPORT-NIEUWS 
R.K.S.V. BOXTEL. 
Huldiging Boxtel 2. 
Zaterdag j.l. vond de huldiging plaats 
van Boxtel 2, het elftal dat enkele weken 
geleden een uitstekende competitie be
kroonde met het afdelingskampioen
schap in de Ie klasse van de N. Brab. 
Voetbalbond. 
's Middags werd op het Boxtel-terrein -
dat momenteel in "blakende" conditie 
verkeert - de huldigingswedstrijd ge
speeld tegen de Schijndelse 4e klasser 
Avanti 1. 
In deze wedstrijd, die voorafgegaan werd 
door een bloemenhulde van Avanti, toon
den de gastheren zich iets slagvaardiger 
dan de bezoekers, ondanks het feit, dat 
de eersten in onvolledige formatie de 
strijd moesten aanbinden. 
Boxtel nam na een goed kwartier spelen 
de leiding, dank zij linkshalf Heerkens 
die voor een juweel van een doelpunt 
zorgde. Avanti scoorde echter nog voor 
de rust de gelijkmaker, zodat de wed
strijd bij de hervatting beide ploegen nog 
evenveel kansen bood. Alleen Boxtel 
slaagde er echter nog maar in te doel
punten. Het was linksbuiten van Oers, 
die kort voor het einde het winnende 
doelpunt scoorde. 
Na deze wedstrijd werd tot besluit van 
de competitie 1951-1952 aan alle .senio
renvoetballers in het St. Paulus-Jeugd
huis een koffietafel aangeboden. Tijdens 

VERTICAAL:1. keukengerei. 2. verdriet. 3. reeds. 4. zangnoot. 5. teug. 
6. graansoort. 7. dunne paal met voettrede. 9. nadruk. 11. lofspraak.
15. zoogdier. 16. belemmering. 19. soort kerk. 20. muziekinstrument. 22.
krot. 24. bedorven. 27. blinkend glad. 29. aanw. voorn. woord. 30. dans
koor. 31. zuivelproduct. 33. muziektempel. 35. lnd. gewoonterecht. 36.
steekwapen. 38. schoorsteenzwart. 40. windrichting. 44. soortelijk ge
wicht (afk.) 45 militaire rang.

OploHing vorige puule. 
HORIZONT AAL: 1. Bordes; Assen. 2. Abeel, attent. 3. Leem; ster; 
tin. 4. Artikel; ergo. 5. Nummer; Ier; re. 6. Sier; reep; kas. 7. Over; 
kers; nat. 8. Nel; Oss; stomp. 9. Groot; taille; 10. Ent; daar; last. 11. 
Lot; Elim; raad. 12. Ut; eend; aarde. 13. Karn; lang; dak. 
VERTICAAL: 1. Balans; ongeluk. 2. Ober; uiver, nota. 3. Reet; meel; 
otter. 4. Demi; Mr.; rood; een. 5. Els, kerk; stal; n.l. 6. Sater; eest; 
Aida; 7. Atelier; sar, man. 8. Streep; stil; rag. 9. Set; r.r.; knol; aard. 
10. Enig, naam; l.s.; Ada. 11. N.t.; noest; pet; dek.

dit gezellige samenzijn werden de reser
ves voor het behaalde kampioenschap 
hartelijk gehuldigd door bestuur, tech
nische commissie, trainer, mental-trainer 
èn de spelers van de overige elftallen, 
waarbij natuurlijk tussen een en ander 
door ook al eens een balletje opgewor
pen werd voor· het volgende jaar . . . . . . . . .  
Vervolgens ging deze bijeenkomst over 
in een feestavond voor alle leden met 
hun dames, waarbij de gezelligheid in het 
Boxtel-kamp ten top steeg. Toen 't klok
je van gehoorzaamheid sloeg, keerden 
enkele honderden "strijders" voor de 
roodwitte kleuren huiswaarts, uiterst vol
daan en in het besef, dat in "Boxtel" een 
clubgeest heerst, die op zijn minst veel
belovend is te noemen. 

JEUGDTOURNOOI O.D.C. 
Zoals reeds eerder werd gemeld organi
seert O.D.C. op Hemelvaartsdag 'n jeugd
toumooi voor 8 junioren-elftallen in de 
leeftijd van 17 à 18 jaar, t.w.: Brabantia, 
B.V.V., Longa, De Valk, Wilhelmina,
R.K.C., O.S.S. en O.D.C.
Gezien de sterke bezetting van dit tour
nooi en het goede spel wat dergelijke
jeugdelftallen plegen te spelen, belooft
dit weer een interessant sportgebeuren
te worden.
De deelnemers zijn in 2 groepen ver
deeld, welke elk een halve competitie 
spelen, waarna de winnaars van elke 
groep om de lste en 2e prijs zullen 
strijden. 
Er wordt vanaf half één op beide terrei
nen gespeeld terwijl de eindstrijd om 
kwart voor 5 begint. Van het hoofdter
rein is uitsluitend de ingang bij de can
tine geopend. 
Het vÓlledige programma luidt als volgt: 
Hoofdterrein: 12.30-1.-: R.K.C . ..:...Bra
bantia; 1.10-1.40: B.V.V.-O.S.S.; 
1.50-2.20: Wilhelmina-Longa, 2.30-
3.-: O.D.C.-De Valk; 3.15-3.45: 
Brabantia-B.V.V.; 3.55-4.25: Longa-
O.D.C. . 
Bijterrein: 12.30-t .-: Wilhelmina
O.D.C.; 1.10-1.40: De Valk-Longa; 
1.50-2.20: Brabantia-O.S.S.; 2.30-
3.-: R.K.C.-B.V.V.; 3.15-3.45: De 
Valk-Wilhelmina; 3.55-4.25: O.S.S.
R.K.C.
Kwart voor 5: Winnaar A-Winnaar B. 

TENNIS. 
Wie nu een wandeling maakt door het 
park Molenwijk zal daar op sportgebied 
een belangrijke aanwinst ontdekken. 
Meerderen hebben hun bewondering gê
uit over het nieuwe tennispark, dat wer
kelijk een aanblik biedt, die Boxtel eer 
aan doet. Dank zij bereidvaardige hulp 
van het Gemeentebestuur kan het ten
nisminnend publiek nu over drie banen 
beschikken, een uitbreiding waaraan 
reeds lang behoefte was gevoeld. 
Om de ingebruikneming enigszins fees
telijk te vieren, heeft de S.E.T. zich 
voorgesteld de Edelachtbare Heer Bur
gemeester uit te nodigen om om Zater
dag 17 Mei om 7 uur 's avonds officieel 
de derde baan in gebruik te stellen. 

Deze opening zal worden voorafgegaan 
- op Zaterdagmiddag - door beker
wedstrijden om een wisselbeker, welwil
lend door de exploitant van het paviljoen
Molenwijk ter beschikking gesteld.
Na de opening hopen de vier tennis
clubs in Boxtel de verdere avond met een
gezellig_ samenzijn te vieren, waarbij ge
legenheid zal bestaan de tennis- met de
danssprort af te wisselen.

-o-

Zondag 11 Mei speelde het Ie team van 
Ready de derde competitiewedstrijd tegen 
B.T.C. (Bata Best) Met veel strijd kon de 
uitslag op 4-4 Q"elijk spel worden ge
bracht. De uitslagen waren: 
Heren-enkel: L. Bordat verloor met 

3-6 6-8, J. Jurriens won met
3-6 6-2 6-3.

Dames-enkel: Jo v. Haeren won met 
6-0 6-1 ; An Jurriens verloor met
2-6 6-1 2-6.

Geinengd dubbel: Jo. v. Haeren en J. 
Jurriens wonnen met 6-3 6-2. 
An v. Etten en Fr. v. d. Ligt verlo
ren met 6-8 4-6. 

Dames dubbel: An v. Etten en An Jur
riens vert. met 4-6 6-1 4-6. 

Heren dubbel: L. Bordat en Fr. v. d. 
Ligt wonnen met 9-7 6-4. 

Het 2e team speelde in Tilburg tegen 
Philharmonie 5. Ofschoon heel wat meer 
tegenstand werd geboden dan de vorige 
Zondag in Breda, moest het toch met 
een 8-0 nederlaag genoegen nemen. 

Ingezonden 
VOOR MEISJES 

VAN 11 TOT 17 JAAR 
IN DE ST. PETRUS-PAROCHIE. 

Wie van jullie heeft er. zin in hockey, • • 
korfbal of in een vrije Jeugdbeweging? 
Ik denk dat velen van jullie dit wel zal 
interesseren, niet? 
Nu, dan, als je lid bent van de Maria
garde (dat kun jij ook worden) kun je je 
opgeven als lid van één van die clubs. 
De contributie is heel laag gehouden. 
Hockey is 10 et., en de vrije Jeugdbewe
ging en Korfbal 5 et. per week. Dat is 
niet te duur vind je wel? Maar dan moet 
je natuurlijk ook 'n trouwe Mariagar
diste zijn. Om de maand is er een bijeen
komst in de kapel bij de Witte Zusters. 
Verder is er iedere week 'n clubmiddag. 
Je ziet wel, dat we heel wat van plan 
zijn. Praat eens met je ouders, ik denk 
dat ze er niet veel bezwaren tegen heb
ben. En als jullie allemaal willen kan 't 
best 'n gezellige en fijne club worden. 
Dus geef je op als lid. Je zult er geen 
spijt van hebben. 

ABONNEMENTEN 
op BRABANTS CENTRUM 
kunnen worden opgegeven 

aan de Administratie, 
MOLENSTRAA T 19 

Per week 13 cent Ook maand-
en kwartaalabonnementen. 

========================�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Avonturen van BIM 

BAAS BOVEN BAAS t 
Bim en Bam zijn verschrikkelijk trots op 
de mooie strikdassen, die ze dragen. Het 
luipaard en de schildpad zouden zeker 
ook graag zo'n mooie das willen hebl:,en, 
want ze bezien hun vrienden met een 

blik, die grote jaloersheid verraadt. Als 
Bim en Bam zeggen, dat de dassen te 
koop zijn in de winkel van de aap op de 
hoek, spoeden zij zich dan ook direct 
daar heen. Ze kiezen er ieder een uit en 
gaan dan naar het meer om hun spiegel-

en BAM 

beeld in het water te bekijken. Nu kopen 
alle dieren dassen, maar niemand wint 
het van de giraffe, want die heeft zo'n 
lange nek, dat hij wel • vier dassen kàn 
dragen. En zie: zij heeft nog een das 
aan zijn staart ook ! 



TROUWPLANNEN ? 
OF ..... . 

KRIJGT U EEN NIEUWE WONING? 
IN BEIDE GEVALLEN 

EVEN KIJKEN 
NAAR : 

Prachtige O.F. Slaapkamer 
met Linnenkast en Toilet 
nu compleet voor 

zonder toilet f 298. -

Solide O.F. Huiskamer 

f 425.-

met grote gebeeldhouwde dressoir f 395.stoelen met losse zittingen 

Zitje 
4 Clubs en tafel 
Werkelijk een bezit 

f 225.-
Speciaal geëtaleerd voor dez:e tijd en gratis bonnen. 

ALLÉÉN 

IN DEN OOIEVAAR 
' 

Deelnemer Winkeliersactie. 

De kinderen krijgen gratis 
een reisje naar de Dierentuin? l'Ext'; Äa'nbi:iin;- 7 

Wij geven daarvoor bij iedere be-

1 steding van 50 cent aan bood
schappen (uitgezonderd bakkers
artikelen) een KROONZEGELT JE. 

300 :Kroowzeqeltje.s opqupaaul 1
en uw A.ütd i.s Wi �maalt!

Reclame-aanbie�ing ! 
Alleen Vrij dag en Zaterdag : 

100 gram Boterhamspek 38 et. 
200 gram 70 et. 

Neemt proef van onze G E L D E R S E 
GEKOOKTE WORST. 

Als reclame-aanbieding f 1,40 per 500 gr. 

Fa. JAN v. d. LIEVENOOGEN 
FELLENOORD 2 Tel. 372 BOXTEL 

IJ O ë /vo�":oEEL. 20,23
--- !M.tX k.o.1.i Oi'I: 

WiJ'4tkah.tU>W'\ 

4.481 
,.-

24,27 
4.98 1 

Voor een prima merk-rijwiel of een rijwiel met hulpmotor • voor uw uitstapjes met de vacantie in
binnen- en buitenland

voor trouwrijden en dooprijden met
prima wagen

naar 
Deelnemer 

Winkelactie. 

Fr. v. d. Brandt & Zonen 
Stationstr. 51, Boxtel. Tel. 416 

Boekhandel Firma J. P. Tielen 
STATIONSTRAAT 

■ 

Op de N.V. Tricotagefabriek 

DE ZWALUW te Boxtel Een humeur verjaagt U 
ermee 

Tegenslag verdraagt U 
ermee 

* 

Grote sortering geschenken kunnen nog geplaatst worden: 
enige flinke naaisters 

en 
1.eerling-naaisters,

alsmede 
twee jongens 

(leeftijd ongeveer 18 jaar). 
Aanmelden: dagelijks aan de fabriek van 9 • 12 uur en van 2 tot 5 uur. 

* * 

J.aist q,esdûJd, V.00.C de 
a.s. 9'.in�

zijn de nieuwe modellen
Mantels � Swaggers 
Japonnen� Deuxpièces 
welke wij dagelijks ontvangen. Wacht niet tot de laatste dagen want ... dat kan een teleurstelling voor U zijn. 

KOOPT RUSTIG 

KOOPT DUS NU, daar eventuele veranderingen dan nog op tijd klaar kunnen zijn. 
F. J. WITTEVEEN� Boxtel 

Joh. Thijs�v. d. Brandt 
Stationstraat 38 • Tel. 583 • Boxtel 
Dames, Voor de Zomer brengen wij zeer aparte dessins in Lavable Zijde, 

Poplin's Ottomann en Mouseline. 

)f Zoekt U stof voor Taileurs, Mantel= 
costuums of Rokje? Wij tonen U een keur van Kamgarens, in grijs, beige, bruin, zwart en blauw. 

In onze afdelingDameshoedens/aagt U voor 
de feestdagen beslist. Komt U eens kijken. 
Vraagt tijdens de winkelactie onze gratis waardezegels. 

HONDERDEN IN UW OMGEVING 
kochten bij ons hun Pendule of Klok 

??? WAAROM??? 
De beste merken o.a. Junghans, 
de grootste keus, 10 jaar schrif- W'. 
telijke garantie, en reeds vanaf T' 

f 52,50, met Bim-Bamslag. 

VAN GRINSVEN 
Vughterstraat 136 - Hoge Steenweg 30 

's-HERTOGENBOSCH 
Alle klokken worden door een onzer 

deskundigen gretis bij U thuisbezorgd. 

voor de aanstaande 
E erste H. Communie 

als: kerk boekjes, jeugdmissalen, rozen• kransjes met etuis, prentenboeken van Communie, Kinderbiecht en Jezus' Leven, leesboekjes, school•etuis, poëzie• albums, kleurboeken, kleurpotloden, • vulpotloden, enz.
Zie onze SPECIALE COMMUNIE-ETALAGE.

Huiselijkheid vergaart U 
ermee 

10°/o korting bespaart U 
ermee ... 

Geef Uw kind een aardig gedachtenis= 
plaatje bij de Eerste H. Communie. Wij 

hebben hierin een grote sortering 
en aardige teksten. 

Voor de Eerste H. Communie 
Een welkom cadeautje, 

wal toch voordelig is ;> 

Dat vindt U in onze grote collectie. 

Ziel de etalages ! Deelnemer 

Winkelactie. 

pa A. V. Vlerken, Boxtel
Juwelier - Horloger - Opticiën - Kruisstraat /0 

Adverteert in 

!lkaSant' .s Centrum 

firma 

Th. W. v. Dongen 
Rechterstraat 58 
Telefoon 491 

* 

Laat uw kleinen tot ONS komen, 
op de dag van hun Je H. Communie 

Foto-Atelier "JANSSEN" 

Luxe- en 
Huishoudelijke 
Artikelen 
* 

Ook voor 
Aluminiumwaren 

t'an M O�c!laaMe � 
Hlr,ûral 

Een fantastisch mooi schoen> 
tjc naar Italiaanse trant, da• 
is Florence - de nieuwe Nijma• 
creatie. Dit luxe schoentje is 
zowel geschikt voor avondjes 
als voor de zomer, want het 
loopt soepel door de speciale 
révércnce-maakwijze. Komt j 
U dit modelletje even bcwon• j 
deren! 

T oiletpoeders 
Soir de Parls 
Maja 
Pond's 
Piger 
Hugnut 
Boldoot 
l'Eclat de Paris 
in diverse kleuren 

Parfumerie 

Bert van den Braak 
Baronlestr. 73 Tel. 450 

Deelnemer Winkeliersactie 

Maak van Uw woning een paradijs 11 
Dat kunt U zelf 1 

Wij hebben voor U grote keuze Behang, beginprijs 5 7 cent. Lijnolieverf en Japanlak in alle kleuren. 
BLANC FIX 

11 
KW ASTEN EN PENSELEN 

WATERVERF PLAMUURMESSEN 
VERNISSEN GLASSNIJDERS 

VERDER ALLE SOORTEN SCHILDERSGEREEDSCHAPPEN 

F. c. SPIJKERS 
�TA�ONiTR:A1 3 r

\ 

Deelnemer Winkeliersactie 

Verkrijgbaar bij 
SCHOEN HANDEL 

v. d. Weide
Stationstraat 24 
Deelnemer Winkelactie. 

* * 

._ .... 

·-• 

1 

i 

.j 
1 



Heden etaleren wij een prachtige eoUectie 

Communie-Artikelen 
Een. mooie sortering kerkboekjea met gekleurde plaatjes, 

Kindertaajea in diverse kleuren, ook wit, met 
bijpassende portemonnaies 

Of wilt U iets anders geven? Kom dan eens 
uitzoeken in het huis van de 1001 geschen.ken. 

Beeldjea, schilderijtjes, rozen
kransen, rozenkranszakjes, 
scapulierkettinkjea, kruisjes, 
medaille•, Communielepeltjes, 
letterlepeltje• in Gero-Zilmeta 
en Gero-Zilvium, Communie
déjeunera voor jongens en 
meisjes. 
* * * Let eena op onze 
collectie wijwaterbakje• en 
kruisbeelden 1 

Het meest gesorteerde adres op het gebied van 

Huishoudelijke Artikelen, Speelgoed, Glaswerk, Serviesgoed, 
Luxe- en Religieuze Artikelen 

C. STEINMANN
Rechterstraat 6 • Boxtel Telefoon 401 

Wij doen mee aan de Winkelactie, spaar de 
zegels en profiteervan onze aanbiedingen. 

Maak -vlot en -vlug 
schoon schip met de beste 
,,Hulp- in de huishouding" 
die U sich denken kunt . . . .

Een stofzuiger van 

VAN BOXTEL 
U kunt hij ons kiezen uit een enorme 
collectie van de beste wereld-merken: 
HOOVER, RUTON, HOLLAND-ELECTRO, 

OCOLINE, ELECTROLUX, ENZ. ENZ. 

VAN BOXTEL heeft een stofzuiger voor 
Iedere huisvrouw en voor elke beurs. 

Koopt Vw stofsuiger bij 
Van Boxtel 

dan profiteert U bovendien van 
VAN BOXTEL's 100% service en garantie 

ELKE HUISVROUW THANS HAAR EIGEN 

STOFZUIGER! 

Reeds vanaf f 2. - per week 
zonder vooruitbetaling 

-------

VAN BOXTEL 

BOXTEL 

Clarissenstraat 3, Tel. 479 

BEKROONDE KOOPJE 

Cocoslopers in moderne 
streepdessins per meter 

45 cm breed 2,4 5 
64 cm breed 3,45 
95 cm breed 4,45 

Cocostapijt, zeer zware 
kwaliteit, in de nieuwste 
dessins, per meter 

100 cm breed 7,25 - 6,25 

Speciale aanbieding in 
beste kwaliteiten p. meter 

in 120 cm breed 
in 140 cm breed 

6,75 
7,75 

WONINGINRICHTING - RECHTERSTRAAT 22, 24 

H E Î adres voor:

een WASMACHINE 
Hoover • Miele en 
andere merken; • 

(demonstratie ) 1eheel vrijblijvend 

een degel[jke 
STOFZUIGER 

Hoover diverse uit• 
voeringen, Electrolux • 
Ritsema • Rapid 
Holland,Electro • Ruton 
Excelsior e.a. 

een LAMPEKAP 
KROONLAMP 

en andere verlichtingen 
.lf 
een Weideafrastering

apparaat, 
Isolatoren, Poortgrepen 

etc.; 

een STRAALKACHEL, 
STRIJKIJZER, 
KOOKPLATEN, 

en PANNEN, 
voor electrisch gebruik. 

Wim v. Dongen 
v. LEEUWENSTR. 11 en 5 
BOXTEL TEL. 515 
Landelijk erkend inatallatenr 

Deelnemer Winkelactie. 

Vanaf heden in de verkoop genomen: Een speciale 
collectie KERK- en GEBEDENBOEKEN, waaronder 
b.v. Gr9ot Gebedenboek, Missaals, enz. 

Voor de eerste H. Co m m u n i e keurig uitgevoerde 
GEBEDENBOEKJES in kleurendruk, in diverse prijzen, 

Tevens mooie ROZENKRANSEN. , 

�\'\Bo Let vooral op onze speciale etalage.

� ��r�!l��t��a�������IL-
1
t�I��-�

:
� 

� A. ROBBEN-ACKERMAN
'1ö

.x
te'- Deelnemer Winkelactie. •• . 

-----�--

i Voor BRILLEN
met Ziekenfondskorting, 

UURWERKEN 
met volle garantie, 

p
a A. v. Vlerken, Kruisslr. /�

Juwelier Opticiën Horloger 
Deelnemer Winkelierautie 

�Koopje 
··vandeweek

Prima 

Zephir Herenpyama's 
mooie streepdessins 

• diverse maten

Nu voor 8,95 

Voor alle voorkomende 

DRUKWERKEN 
Drukkerij C. P. v. GRIENSVEN 
Rechterstraat 1 0 Boxtel Tel. 485 

FOTO 

v� .. ELTEN 
Portret 

en Bruidsfoto's 

Famlllegroepen 
en Kinderfoto's 
Statlenstr. 9 Tel. 522 

Deelnemer Winkelactie, 

;y oor de IJO#d 
-11e•We.,...11tl'I

Dit voorjunschocntje il al• 
llo ware voor mar geschapen 

, • ao elegant • zo cbarmantt 

1 Inderdaad, deze pump is weca, 
, echt een Nijma-crcatie. Maaai 
' m1 Jceuac uir de •clc giodc- • 
• klcllrcn en prolitect van. do 
· 1=dijlce pasvorm, danlc zij do 
spa;jalc �cc-11111,kYJjlle. 

-119: 
Verkrijgbaar bij 

SCHOENHANDrEL 

v. d. Weide
Stationstraat 24 

Deelnemer Winkelactie. 

Voor B R I L L EN 
is uw adres 

F. P. v. LANGEN 
Stationstraat 6 2 

Ziekenfonds leden 
ontvangen nog steeds 
korting 

* * *

Ook het adres voor 
Uw 

HORLOGES
WEKKERS 
PENDULES 

Alle uurwerken en 
uurwerkreparaties on
der garantie in 1 week 
klaar. 

Deelnemer Winkelactie. 

Een grote rol
Echte Zaanse 

19 BESCHUIT 
van 29 voor et 

Van Donderdag 15 t/m Woensdag 
21 Mei bij aankoop van een pot-

Ie soort huishoudjam 
vanaf 73 et

A■rdb■l•n • Fr■mbozen/Be ... n 

73 

73 
Abrikozenjam 

7 3 Per pot . . . 

Gemberjam 
Van Chin. Stemgember pot 79 
Oranjemarmelade 

82 Per pot . . • . . • 

Limonadesiroop 
Grote fles .. 130-110- 89
Vruchlenlimonadesiroop 

225 Grote fles . 

Fruitdrups 
2 S3 rollen .• 

Peerdrops 
150 gram . 

Ananasblokj88 
100 gram .• 

25 

20 
Vruchten koekj11 

2 9div. soorten 100 gram 32-

Zaanse Molen B
_
isc

_ 
ul

_
ts 

29 200 gram .. 

Folia's, heerlijk koekje 
4

_
9 250 gram . . . . . 

Sinaasappelsap 
Per blik ... 

Doperwten 
Groot blik vanaf 

49 

78 
Sperciebonen 

79 Groot blik 

Abrikozen 
28 100 gram 

Californische Pruimen 
3 

l 
250 gram vanaf . . 

1 

/ 

* 

* 

* 

n.w~ u •u Q OXTEL 

1e soort Huishoudjam 
Per pot . . . • . • 

Aardbeienjam 
Per pot . . . 

DELICATA-KOFFIE 
de allerfijnste, bus 250 g. f 2.50 



. . . . Minister \ Lieftinck en de Omzetbelasting 
Volgens een mededeling ván het minis
terie van Financiën zal dezer dagen een 
nieuw wetsontwerp voor verlaging der 
omzetbelasting op diverse zogenaamde 
weeldeartikelen worden ingediend. 
Hieruit blijkt wel dat de minister zich 
door de druk van het bedrijfsleven uit 
gedwongen voelt zijn diepingrijpende 
omzetb_elasting te wijzigen, al weigerde 
hij - op staatsrechtelijke bezwaren -
amendementen op zijn eerste ontwerp te 
aanvaarden. 

Zo zijn er op de rekeningen van het Rijk 
belangrijke belastingoverschotten geno
teerd, die alleen konden worden geïncas
seerd, omdat de schroef vast, zeer vast 
was aangedraaid. De Kamers hebben 
zich laten verleiden de minister in zijn 
verdediging te volgen en hun goedkeu
ring te hechten aan allerlei belastingver
hogingen, die achteraf blijken ofwel over
bodig te zijn geweest ofwel averechts te 
werken, zoals het geval is geweest met 
de omzetbelasting. 

BEKROONDE KOOPJES UIT DE KRANT 

Al is hij niet geneigd de werkgevers 
tegemoet te komen, voor de arbeiders
belangen, die tenslotte het belang der 
schatkist bedreigen, moet hij wijken. 
Door de vorig jaar ingevoerde verhoging 
der omzetbelasting op zogenaamde weel
de-artikelen, heeft het bedrijfsleven im
mers klappen gekregen, is de afzet ge
daald en heeft de werkloosheid in vele 
bedrijven zich doen gevoelen. ••• 
Minister Lieftinck weet dat de conse
kwenties van een toenemende werkloosheid' ingrijpen noodzakelijk maken en 
dat er verlichting voor het bedrijfsleven 
moet komen. 

Deze twee feiten staan lang niet alleen: 
zo is het bekend, dat andere categorieën 
uit onze maatschappij, met name zij, die 
zelfstandig trachten iets te bereiken, op 
velerlei manieren in hun strijd op het be
staan zijn geremd en dus de vooruitgang 
der welvaart hebben tegengehouden. Een 
lange, lange reeks ervaringen heeft veel 
oppositie tegen de overigens zeer knappe 
minister in het leven geroepen. 

HOLTAP KARPETTEN, 
pracht wollen kwaliteit 
200x275 cm 57,50 
HAARVELOURS KARPETTEN 
ZEER GESCHIKT ALS 
HUISKAMERKARPET 
MODERNE DESSINS 
2ö0x300 cm 137,50 -117,50 
WILTON KARPETTEN 

zeer fraaie dessins 
200 x 300 cm 97 ,50 
BOUCLE KARPETTEN 
uiterst soliede 
200 x 300 cm 127,50 

1 \/¼ 

J. J . . � 
. DOlCTEl 

WONINGINRICHTING 

RECHTERSTRAA T 22•24 
Dit neemt niet weg, dat minister Lief
tinck door bij de behandeling in eerste 
instantie hardnekkig te weigeren, zich 
een man getoond heeft, die toch verder 
van het arbeidersbelang staat dan men 
soms geneigd is te denken. Een knappe 
financier, die de belangen van de mens 
niet meer schijnt te zien. 

Of de minister dit nu als een onoverko
melijke last begint te voelen, ofwel dat 
hij het zelf moe is altijd weer meer 
tegenstand op te roepen, weten we niet 
met zekerheid. Maar 't ziet er naar uit, 
dat Prof. Lieftinck na deze verkiezingen 
niet meer in de regering zal terugkeren. 
Met alle dank, die men hem verschul
digd is, zal er toch een zucht van ver
lichting opgaan bij velen, omdat in allen 
de hoop leeft, dat anderen er toch wel 
in zullen slagen enige verlichting te 
brengen in de grote druk, al was het 
maar dat . . .  om te beginnen de hagel
slag goedkoper wordt. De rest zal later 
dan wel vanzelf volgen. 

R.K. Jongensschool voor MULO S A N D A L E N 
Trouwens zijn politiek van de laatste tijd 
is toch wel erg eenzijdig gericht geweest 
op de financiële sanering van ons land. 

BURGAKKER 4. 
Het toelatingsexamen zal plaats vinden op DINSDAG 24 JUNI 

en WOENSDAG 25 JUNI. 
l·ö;·M:a�d:;·;;·Me;-::�

Aanmelding van leerlingen: Iedere Woensdagavond tussen Werkster gevraagd voor één Beste biggen te koop bij P. 7 en 8 uur in het schoolgebouw, Burgakker 4. dag per week. Bevragen, Mo- Langerwerf, Tongeren 11. 
hopen onze dierbare 

! Ouders 
! Gerardus Dankers
! en1 Johanna Dankers-v. d. Laar

hun . 25-jarig Huwelijksfeest 
te. vieren. 1 Dat God hen nog lang 
moge sparen is de wens 
van hun dankbare kinderen 

i Jan, Sjaan, Toon 1 Jans, Marie 
Boxtel, Nergena 8. 

-·-·-·-·-·-···-· ............

voor de bewijzen van be-
langstelling bij gelegen

heid van ons Huwelijk ontvan
gen, betuigen wij onze harte
Hjke dank. In het bijzonder 
aan de_ spelers en supporters 
van "Boxtel". 

J. v. d. BESSELAAR 
C. v. d. BESSELAAR

LEERMAKERS 

De Begrafenisonderneming 
"Dela" danken wij bij deze 
voor de goede verzorging van 
de begrafenis van onze echt
genoot en vader. Familie Hobbelen. 
Slaapgelegenheid gevraagd bij 
nette particulier voor pl.m. 
3 weken door 1 dame en heer 
(afzonderlijk) of 2 dames en 
heer (afz.) in Boxtel of buiten
wijken. Brieven onder No. 473 
bureau van dit blad. 

Biedt zich aan: flinke Werk
ster, voor halve dagen. Adres 
bevragen, Molenstraat 19. 

Te koop: kinderwagen, wan
delwagentje met trappelzak en 
kinderstoeltje, z.g.a.n., spot
prijzen. Van Coothstraat 18. 

lenstraat 19. 

Te koop: ··een toom biggen en 
eetaardappelen. W. v. d. Pas, 
Onrooise Hoef. 

Hooigras te koop. Munsel 14, 
Boxtel. 

Te koop: W. L. hennetjes, 8 
weken oud. H. Verstappen, 
Lennisheuvel 3. 

Te koop: prima aardappelen, 
bintjes (zachte prijs). Dobbel
steen, Tongeren 15. 

Te koop: een groot wit For
nuis, Bakoven, Accordeon, z.g. 
a.n. Koffergramofoon, twee 
grote �olenkisten. Brugstr. 13. 

Te koop: een toom beste big
gen. M. de Groot, Koevoortse
weg 8, Boxtel. 

Te koop: partij "Voran"-voe
deraardappelen. Missiehuis 
,,St. Charles", Bosscheweg. 

Te koop : toom beste biggen 
en zware driftvarkens. Jan de 
Bie, Roond. 

Te koop: bij Wed. M. van 
Weert, Kasteren B 36, Liemp
de, een partij goede eetaardap
pelen, ljselster. 

Te koop: beste biggen waar
onder gemerkt G.Y., moeder 
1 b prijs 9 Mei fokdag Tilburg. 
H. v. d. Loo, Mijlstraat 49. 

Flinke nette werkster voor 
Donderdag en Vrijdag. Witte
veen, afd. Manufacturen, Rech
terstraat 18. 

Autoverhuur zonder chauffeur. 
Billijk en betrouwbaar. J. J. 

Tomatenplanten, koolplanten, 
alle soorten bloemplanten voor 
de tuin, zoals: Salvia's, Asters, 
Zinnia's, Lobelia's, hoge en 
lage Afrikanen, Petunia's en 
Geraniums. Mooie planten, 
lage prijzen. A. v. d. Vleuten, 
Dorp A 5, Liempde. 

Bekendmaking 

+: 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

H.H. LANDBOUWERS 1 * 
Voor het maaien van gras, met * 

* * * * * * * * * * * * * * * *

Weet U dat. wij bij onze bekende 

merken Sigaren ook een grote sor-

tering goedverzorgde Sigaretten en 

Tabak hebben ? 

,,Bij ons brandt de kachel!" 
tractor-grasmaaimachine, in 
�te!a:n omgeving, bevelen : w 

■ p R I c K Tel. 440 
GEBR. VAN RULO 

Gemondseweg 5 

en Liempde, Berg B 77 

Algemene Vergadering 

van Sectie K.I. 
AFD. BOXTEL 

op 21 Mei a.s. om 8 uur 
hij H. van Rooij. 

Bespreking: 
Bezoek K.1.-station Oerle, als
mede opgave voor deelname. 

C. ESHUIS
BEEDIGD MAKELAAR 

EN TAXATEUR 
LEENHOFLAAN 6 BOXTEL 
ALLE VERZEKERINGEN 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

* 

Magazijn DE BIJENKORF 
BOXT E L  fa A. VAN KOL SCHIJNDEL
Stationstraat 55, Markt 14. Hoofdstraat 141 

Voor de a.s. H. Communie 
brengen wij : 

KERKBOEKJES, ook met witte omslag 
ROZENKRANSEN, in alle prijzen 
ROZENKRANSEN, verzilverd 4,75, 2,95, 2,75 
ROZENKRANSZAKJES, in metaal en leder 
PORTEMONNAIES, in alle kleuren 

en verschifiende modellen 
SCHILDERIJTJES, zeer mooie voorstellingen 
BEELDJES, in porselein, plateel en eenvoudige 

uitvoering, vanaf 0,60 
DEJEUNERS, 3 delig, met leuke plaatjes 2,55 
LEPELTJES, verzilverd 1,65 
KINDER- EN VERKENNERSRIEMEN, vanaf 1,25 

KINDERT ASJES 

- Ketelaars, Liempde. Tel. 233.
Te koop: _ motorrijwiel Sparta 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT15 

pracht sortering en voor iedere beurs 
MEDAILLES, Kl;TTINKJES, 
B R O C H E S, R I N G E T J E S  125 cc. De Braken 3. 

Dagefijks verse aardbeien. 
Tomatenplanten met polkluit. 
Voor Uw bloementuin diverse 
Bloemplantjes, Anjers, Leeu
wenbek, Petunia, Agetatum, 
enz. enz. Kwekerij v. Zogchel, 
Bosscheweg. 

Degelijkè R.K. Dienstbode ge
vraagd, liefst boven 20 jaar, 
voor dag en nacht. Brieven 
onder nr. 47, Molenstraat 19. 

Te koop: Huis met tuin in 
centrum van Boxtel. Direct te 
aanvaarden. Brieven onder nr. 
333, Molenstraat 19. 

Te koop: kloek met kuikens. 
Bevragen: Rechterstraat 84. 

Te koop: een toom zware big- Medisch Gedipt Voetmzorgster 

g;�o:dse!!�
e 

5_
fomuiskachel. 

Ook aan huis te ontbieden 

Telefoon No. 820. 

Te koop gevraagd: slachtkip.
pen en slachthanen. 
Elke week verse paling. Voor 
andere dagen tijdig bestellen. 
Koks, Molenstraat 37, Boxtel. 

Biedt zich aan: net Meisje 
voor dag of dag en nacht. 
Adres bevragen: Molenstr. 19. 

Bekwame overhemdenstrijkster 
gevraagd. Aanbieding onder 
no. 44, Molenstraat 19. 

Woningruil aangeboden om
geving Station, huur f 3,96, 
iets hoger huur geen bezwaar. 
Te bevragen Molenstraat 19. 

H.H. Landbouwers 
Rolschoffels . . . f 29,
Scbrikdraad p. kilo 95 et 
Is olatoren met apijker en 

leertje p. stuk 11 et. 
Rol•lsolatoren p. stuk 11 et 
Puntdraad, Kippen•, Kuiken• 
en Vogelgaas aan de laagste 
prijs. 

Alle onderdelen voor 
Maaimachines 

H. Hazenberg
Eindhovenseweg 43, Boxtel 

De sleutel • • • 

tot meer fijne kopjes koffie 
en thee voor minde r geld 
LAND VAN BELOFTE koffie en thee 

U kunt gerust 
meer kopjes kof• 
fie en thee drin• 
ken. Want op 
elk pakje koffie 
en op elk pakje 
thee heeft U 
100/o voordeel. 

koffie 1e kwaliteit 

2. 04 (40 Sparzegels)

thee Ie kwaliteit 

7 6 et (15 Sparzegels)

e U slaagt in DE BIJENKORF e 
GROOTSTE SORTERING SERVIEZEN 

EN WASSTELLEN 

Zie onze etalages Zie onze etalages 

Denk er om Wij doen mee met de Winkelactiehonnen 

Klein maar Dapper 
Start weer eensl 

Speciale prijzen 
Dames•, Heren• en Kinderondergoed. 

KRISTAL,NYLONS f 3,95 
LINKSE KOUSEN f 1,79 
RECHTSE KOUSEN . f 1.49 
ANKLETS . vanaf f 1,19 
SPORTKOUSEN . . . vanaf f 0,89 
SKISOKJES, was• en kleurecht . . f 0,90 

met kleine stijging per maat 

Nog honderden koopjes meer. 

J. V. d. Laak Rechterstraat No. 67
Deelnemer Wlnkelienaçtie 

, , 
EEN MOT 

MAAKT VAN UW COSTUUM 

EEN VOD 
Een paar dubbeltjes A N T I  M O T
MIDDELEN bespaart U een kapitaal op 
Uw garderobe, Neem tijd4! doeltreffende 
maatregelen en kijk eens in onze 
speciale etalage,  op welke wijze U Uw 
bezit tegen schade en verlies kunt 

vrijwaren. 
Op ons vakkundig advies kunt U rekenen 

M. 0 L I E M E U L E N
DROGISTERIJ "DE MOLEN" 

RECHTERSTRAAT 37 TELEFOON 361 

* 

Sterke bruine 
Kruissandalen 40 - 46 

met rubberzool f 11.50
H EIJ MANS Deelnemer 

Winkelaçtie. 

B R E U K E L S E S T R A A T 81 

Wist U 
dat we naast het prima gereedschap 

voor timmerman, metselaar, 
bankwerker enz. 

VOOR DE KNUTSELAAR ook hebben .... 
schakelaars, fittings, stekkers, snoer, zeke
ringen, (loodstoppen), isolatieband, soldeer 
en pasta's, bouten, enz. enz. 

* 

LAMPEN leveren wij tegen concurreren• 
de prijzen. 

STRIJKIJZERS, SOLDEERBOUTEN, 
SCHEMERLAMP JES vanaf f 4,95 

* 

VOOR TUINGEREEDSCHAP: 
schof fe ls, harken, s c h o ppen, s lang, 
sproeiers, snoeischaren, melen, enz. enz. 
Diverse soorten grasmaaimachines. 

* 
Voor de speeltuin Klnderschopjes vanaf f 0,50 

W.H.v.d. Wetering-
Stationstraat 26 Boxtel 

Deelnemer Winkeliona<tle 

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

Een Speciale 

Confectie Aanbieding 

Heren Sportcolbert 
APARTE DESSINS 

MET PRIMA BINNENWERK 
EN APARTE COUPE 

8. 32.50

Kamgaren Pantalon 
ZONDER RIEM TE DRAGEN 

te KWALITEIT 
IN BRUIN - GRIJS- STAALBLAUW 

8. 26.95

EN BOVENDIEN 

GRATIS ZEGELS 

'T IS WEER 

IN DEN OOIEVAAR 

fJ//.!f!u.rl.13oomm.l 

BOXTEL 

1 
1 
1 ' 

1 
1 

1 



Grootse gildedag in Gemonde 
Gildebroeders uit Kring Maasland vierden een 

schoon Brabants feest! 

Uit het schetsboek van onze tekenaar 

,.Als we deze tijd plaatsen tegenover die van een twintigtal jaren geleden, 
dan mogen we met trots zeggen: het gildewezen gaat met reuzeschreden 
vooruit en is stilaan bezig om in het gemeenschapsleven de vooraanstaande 
plaats van weleer te heroveren." Zo ongeveer sprak de grote promotor 
van het Brabantse gildeleven en -streven, Jan v. d. Mortel, bij de opening 
van de jaarlijkse gildedag van de Kring Maasland, die j.l. Zondag gehou
den werd in het goede, oude Gemonde, dat met deze gildedag bijzondere 
luister bijgezet zag worden aan het 450-jarig bestaansfeest van zijn eigen 
gilde St. Joris en St. Cathrien. En inderdaad, het is in Gemonde een feest 
geworden, zo schoon in zijn zinrijke wezen en zo schoon in zijn fleurig 
uiterlijk, als we dat niet meer voor mogelijk gehouden hadden in deze 
moderne twintigste eeuw. 

IN GEMONDE TE GAST. 
Met vliegende vaandels en slaande trom 
waren ze gekomen uit de ganse kring 
Maasland: de koningen, de hoofdlieden, 
de dekens, de standaardrijders, de ven
deliers, de schutters en de broeders. Om 
en om de middag hebben ze Gemonde 
- dat zich rustig koesterde in de 
zomerse zon die bij gelegenheid van 
deze gebeurtenis een feestelijk goud
gloeiend licht wierp over volk en lan
douwen beneden haar - veroverd en 
vervuld van een feest, zoals dit kerkdorp 
dat nimmer gekend heeft. Maar Gemon· 
de, en speciaal de mannen van St. Joris 
en St. Cathrien verloren daar het hoofd 
niet bij. Ze toonden zich onmiddellijk 
gastheren van het goede slag. Al gauw 
werd de erewijn geschonken en gedron· 
ken. En dat smaakte, want de gildebroe
ders kwamen doorgaans van ver en zaten 
veelal warm in het pak. 
Er waren er in buizen van zwaar fluweel, 
met hozen en mantels van Middeleeuws 
snit, getuigend van tijden, dat praal en 
pronk nog tot de goede doen van het 
gilde gerekend werden. Er waren er in 
martiale, geharnaste kleding, die wijst 
op de weerbaarheid van het Gilde in 
het verleden. Er waren er echter ook in 
het deftige zwart met de "hoge zijde", 
maar dan niettemin tÓch met de rode 
gilde-sjerp om. Er waren er voorts te 
paard en waren er: te voet. -Er waren 
jonge kerels om de eer van hun corpo
ratie hoog te houden en er waren oude, 
vergrijsde gildebroeders, die zich met 
hun tachtig jaar liever beperkten tot het 
passieve bewonderen van deze festivitei
ten met de allures van de feesten uit 
hun eigen jeugd. 
Dat alles trok 's middags in een lange 

* Wie zich voor de samenstelling van 
een radioklankbeeld altijd het idee heeft 
gevormd, dat daar een staf sjouwende, 
rennende, b�velende mensen met repor
terskoorts aan te pas behoort te komen, 
heeft vorige week Zaterdag een "lesje" 
gekregen van de lieden, die in Boxtel op
namen kwamen maken voor de radio
rubriek "Brabants Halfuur". Urenl<W1g 
minutieus werken (indelingen maken, in
delingen verwerpen, nieuwe indelingen 
maken enz. enz. ! ! !) voor luttele minuten 
aetherwerk. Resultaat: klokgelui, voetge
schaifel, stemgemurmel, enkele regels uit 

� een spreekkoor èn ...... tijdsoverschrijding 
plus een defecte reportagewagen! * 
Met "spijt in het harte" heeft het gezel
schap "Verbroedering Stadsdiensten" uit 
Turnhout vorige week te elfder ure moe
ten mededelen, dat van het uitstapje 
naar Boxtel (gepland op 11 Mei j.l.) niets 
kon komen. En met "spijt in het harte" 
heeft Boxtel zich bij deze teleurstellende 
mededeling neergelegd ...... * Juist op 
het moment, dat de affaire "clandestiene 
woningbouw op Kalksheuvel" door de 
rechters als onoplosbaar gedoodverfd 
werd, gingen de Boxtelse duizendpoters 
uit het bouwbedrijf de laatste hand leg
gen aan een deel van het bewuste wo
ningcomplex: Spoedig zal de woning
nood nu een gevoelig tikje verlichting 
krijgen! * Vorige week was het zeven 
iaar geleden, dat de bevrijding van Ne-

stoet langs de rijen Gemondse mensen 
en de vele groepjes vreemdelingen, naar 
het feestterrein, waar Jan van de Mortel 
temidden van ereleden, genodigden en 
organisatoren klaar stond om de eigen
lijke gildedag met de hartelijkste woor
den in te leiden. 
Toen daarop de tamboers hun beste rof
fels sloegen en de vendeliers hun schoon
ste groet brachten voor koningen en ge
nodigden, toen had het feest pas goed 
baan gebroken. Want zo gauw het Wil
helmus weerklonken had, wijdde iedereen 
zijn volle aandacht aan de wedstrijden, 
dus aan de eer van zijn eigen gilde. Toen 
begon het schieten op de boom, wat die 
van Maasland best schenen te kunnen, 
want men schoot met vaste hand en ..... . 
treffers genoeg! Toen zag men ook de 
standaardrijders hun slingergangen ma
ken met in de hand de statig geheven 
standaardvlaggen, waarop in verstorven 
kleuren de hoge ouderdom van vele gil
den geschreven staat. En waar men ook 
wilde gaan of staan, overal hoorde men 
de tamboers, die de oren van de jury
leden naar best vermogen "betrommel
den". De vendeliers tenslotte toonden 
hun beste kunnen in het verheven spel 
met de wapperende vanen, die immer 
onbesmeurd moeten blij�en, die het 
aardse niet mogen raken, doch hun sier
lijke vlucht altijd naar het hemelse moe
ten nemen. Al dat schoons duurde zo 

• een hele middag voort, tot groot genoe
gen van de deelnemers zelf en tot stich
ting van de vele belangstellenden, die 
men ongetwijfeld zonder uitzondering 
voor de Gilden gewonnen zal hebben. 
Zij allen zullen met ons het Gilde
wezen - dat schone Brabantse goed -
een grote toekomst wensen. Want dat is
verdiend! 

derland voor de eerste maal gevierd 
werd. ,,Zeven jaar is toch eigenlijk wel 
een te lange tijd om niet alle oorlogsspo
ren uitgewist te krijgen", schijnt men in 
Boxtel gedacht te hebben, want wederom 
is voor een keer de slopershamer ge
zwaaid over een foeilelijke oorlogsruïne 
(Molenstraat). Maar nog zijn niet alle 
gevallen gevallen ...... * Als U met het 
oog op het 25-jarig bestaansfeest van 
Missiehuis St. Theresia van de Paters 
Assumptionisten Uw bijzondere aandacht 
gaat wijden aan Stapelen en al wat men 
daaronder verstaat, dan dient U ook te 
weten, dat de ridderzaal van het kasteel 
enige tijd geleden is ingericht als museum. 
Een museum, dat iedere bezoeker een 
goed idee geeft van de activiteit van de 
Assumptionisten in de vele missiegebie
den, over de gehele wereld verspreid. 
* Gemonde was Zondag j.l. het Jeru
zalem van het Gildewezen. En het mag 
gezegd worden, Gemonde heeft zich de
uitverkiezing volledig waard getoond. 
Het was er goed toeven in de Brabantse 
sfeer van eenvoud, gemoedelijkheid, har-
telijkheid ...... *Attentie: Vele malen in 
het jaar doet het volk een beroep op het 
Rode Kruis; slechts eenmaal doet het 
Rode Kruis een beroep op het volk. Ont
houdt het, beste lezers, dat zal over 
enkele weken gebeuren. Geeft dan met 
milde hand! * De wijsheid van de week: 
"De te grote aandacht, die men besteedt 
aan het opmerken van de gebreken 
van anderen, maakt dan men sterft zon
der de tijd te hebben gehad zijn eigen 
gebreken te leren kennen." (La Bruyère). 

Wat doet het Rode Kruis? 
EEN ANTWOORD, DAT TOT 

NADENKEN STEMT 1 

Sfnds de bekende Zwitserse filantroop 
en schrijver, Henri Dunant, in 1864 defi
nitief het Rode Kruis heeft opgericht, is 
er geen jaar, geen maand, geen week of 
geen dag voorbij gegaan, dat het Rode 
Kruis niet op enigerlei wijze zijn dien

' sten verleende aan de mensheid: ,,Gebo
ren temidden van oorlogsleed en gedre
ven door naastenliefde, stelt het Rode 
Kruis zich ten doel bij tijden vàn oorlog 
en vrede de mensheid te dienen" is een 
groots devies, waarnaar men steeds op 
ideale wijze geleefd heeft. Zie nu - in 
1952 - maar eens naar het veelomvat
tende werk, dat het Rode Kruis - Uw 
Rode Kruis - dag in dag uit verricht. 

toria, alsmede thuisliggende patiënten, 
worden door Welfare-werksters van het 
Neder!. Rode Kruis op de meest aange
name wijze geholpen in de moeilijke tijd, 
waarin hun herstel langzaam vordert. 
Verder kennen we bij het Rode Kruis 
nog de lectuurdepöts voor patiënten of 
ook wel voor militairen (in U NO-ver
band), de centrale magazijnen met Rode 
Kruis voorraden en materialen die in ge
val van nood van dienst kunnen zijn, de 
diensten voor verantwoord ziekenver
voer, radioberichten dienst voor de 
scheepvaart en tenslotte strandposten 
van Vlissingen tot Schiermonnikoog. 
Veel van hetgeen het Rode Kruis voor 
de mensheid doet, hebben wij U opge
somd, zonder nochtans volledig te zijn. 
Regelmatig n.l. breidt het Rode Kruis 
zijn werkzaamheden uit, waarbij dan nog 

vermeld mag worden de oprichting van 
het Jeugd Rode Kruis, waarmee men de 
Rode Kruis-gedachte ook onder de jeugd 
wil brengen. 
Duizenden vrijwilligers schragen dit reus
achtige werk van barmhartigheid, doch 
hun moeite en inspanning zou tever
geefs zijn, als de millioenen anderen 
onder het Nederlandse volk hun werk 
niet mogelijk maakten met hun jaarlijkse 
ruime giften. Ook straks - in de laatste 
week van Mei en in de eerste week van 
Juni - als de landelijke inzamèlings
campagne weer gevoerd wordt, zal het 
Nederlandse volk zijn Rode Kruis weer 
helpen in zijn grootse, edelmoedige po
ging hulp te verlenen waar hulp nodig 
is. Als eenieder het belang van het Rode 
Kruis tot zich door wil laten dringen, zal 
het Rode Kruis weer op EENIEDER kun
nen rekenen, zodat de Rode Kruis vlag 
met het symbool van menslievendheid, 
bescherming en hulp kan blijven waaien 
boven alle strijd en nood. 

Daarvoor noemen wij op de allereerste 
plaats het Nederlandse Rode Kruis 
Korps, dat met meer dan 11000 opge
leide vrijwillige helpers en helpsters 
voortdurend paraat is om hulp te bieden 
aan slachtoffers van rampen en ongeval
len. Een snelle mobiele colonne met mo·
tor-ambulances is dag en nacht gereed 
tot uitrukken! Let op: 

"BOXTEL VOORUIT"-NIEUWS

Jaarlijks gebeuren er in Nederland dui
zenden verkeersongelukken, waarbij ook 
duizenden slachtoffers te betreuren zijn. 
Uw Rode Kruis heeft bijna 900 hulppos
ten langs de grote wegen ingericht. De 
beheerders van het daar aanwezige ma
teriaal staan dag en nacht klaar om de 
helpende hand te bieden. 
En van hoeveel belang is niet de Bloed
transfusiedienst van het Nederlandse 
Rode Kruis? Dank zij het Rode Kruis -
en dank zij de donors die vrijwillig een 
halve liter bloed afstaan - kunnen jaar
lijks duizenden mensenlevens gered wor
den. Alle ziekenhuizen in Nederland 
kunnen desgewenst worden voorzien van 
gedroogd bloedplasma en steriele appa
raten!!!! 
Op dezelfde wijze als vers bloed wordt 
gedroogd tot plasma, dat onbeperkt houd
baar is, verduurzaamt het Rode Kruis, 
in samenwerking met het Groene-, het 
Wit-Gele en het Oranje-Groene Kruis, 
moedermelk. Deze geeft baby's, voor 
wie de eigen moeder geen voeding heeft, 
nieuwe levenskracht om een voedings
stoornis of infectieziekte te boven te 
komen! 
Voorts heeft het Rode Kruis de oprich
ting van de zo belangrijke hoornvliescen
trales en de beentransplantatiecentrales 
op zijn naam staan. Dank zij het Rode 
Kruis, dat de oogchirurgen bijstaat bij 
het verkrijgen van hoornvlies, hebben 
vele _blinden telkenjare het grote geluk 
weer te kunnen zien. En dank zij de 
beentransplantatie, worden vele onge
neeslijk gewaande Nederlanders weer ge
zonde krachtige mensen, die een vol
waardige plaats in de maatschappij kun
nen innemen. 
Van onschatbare betekenis is ook de 
Informatiedienst van het Nederlandse 
Rode Kruis: ontheemde kinderen worden 
opgespoord, doden-, gewonden- öf ver
mistenlijsten worden gepubliceerd, rapor
ten worden samengesteld over door oor· 
logsomstandigheden vermiste burgers of 
militairen van Nederlandse of vreemde 
nationaliteit, enz. enz. In honderddui
zenden gevallen wordt voorts geholpen 
met het verstrekken van levensmiddelen
en kledingpakketten. 
Langdurige zieken in hospitalen en sana-

NOGMAALS: 
MAAND-AGENDA JUNI. 

Tot op heden werd aan "Boxtel Vooruit" 
slechts door één Vereniging kennis gege
ven van door haar te organiseren ge
beurtenissen in de maand Juni 1952. 
Wij menen daarom goed te doen er nog
maals de aandacht van alle Boxtelse Ver
enigingen op te vestigen, dat slechts op
gave vóór Dinsdag 20 Mei eerstkomen
de!, kosteloze opname in de maand
agenda over Juni 1952 garandeert. 
Voor bijzonderheden over de maand
agenda verwijzen wij naar ons nummer 
van 9 Mei j.l. 

Opgave pensionruimte. 

"Boxtel Vooruit" verzoekt nogmaals aan 
hen, die bereid zijn pensionruimte ter 
beschikking te stellen, hiervan aan het 
Bestuur van "Boxtel Vooruit" kennis te 
geven, onder vermelding van de gege
vens, vermeld in ons blad van 9 Mei j.l. 
Zij die dit jaar reeds opgave in deze 
zin verstrekten, behoeven zulks niet te 
herhalen. 

Vacantie-kaart Midden-Brabant. 

Door de Streek-V.V.V. ,,Brabants Cen
trum", waarbij, zoals bekend, ook de 
V.V.V. ,,Boxtel Vooruit" is aangesloten, 
wordt een Vacantiekaart voor Midden
Brabant uitgegeven. 
De een dezer dagen van de persen ge
komen kaart is zeer goed uitgevoerd en 
bevat' naast de topografische gegevens 
over Midden-Brabant enige algemene ge
gevens over elk der bij de Streek-V.V.V. 
aangesloten gemeenten. 
De kaart, waarvan de kosten f 0,50 be
dragen, is in Boxtel verkrijgbaar bij de 
volgende adressen:_ • 

Dames van Hooff, Kruisstraat 5; 
Fa. C. P. van Griensven, Rechterstr. 10; 
Fa. A. J. Robben, Baroniestraat 87 en 
Fa. J. P. Tielen, Stationstraat 28. 

Bestuur "Boxtel Vooruit" 
telefonisch aangesloten. 

Het bestuur van "Boxtel Vooruit", Cla
rissenstraat 22, is thans aangesloten_ op 
het telefoonnet. Het telefoonnummer 
luidt: 600. 

SINT PETRUS' GRAF 
In Maart 1950 schreven we over op
zienbarende vondsten bij de opgra
vingen tussen en onder de fundamen
ten van de St. Pieter te Rome. 
Nu is enkele maanden geleden een 
boek verschenen in het Italiaans over 
dit opgraVÎil:llSwerk, dat zoveel inte
ressante bijzonderheden publiceert, 
dat het waard is, deze ook voor U in 
hoofdzaken uiteen te zetten. We vol
gen hierbij het uittreksel dat het 
,,Katholiek Archief" ervan geeft. 

De St. Pieterskerk van Rome staat op 
een terrein, dat in de tijd van Petrus' 
marteldood niets anders was dan een pu
bliek-toegankelijk terrein, misschien be
horend aan het r ijk, in ieder geval niet 
aan een particulier. Het was dus publieke 
grond, misschien gebruikt ook als speel
terrein, zoals dat dikwijls met dergelijke 
gronden gebeurt. 
Er vlak bij lag het park van keizer Do
mitianus en ook het circus van keizer 
Caligula, allebei beroemd geworden door 
de martelaren die op deze plaatsen 
stierven als kijkspel voor de Romeinse 
toeschouwers. 
Zulk een publiek terrein stond toen de 
burgers ook ter beschikking om mensen 
te begraven en de gerechtelijke autoritei
ten gebruikten zo'n terrein ook voor 
terechtstellingen. Bij het graafwerk is 
men op vele van die eenvoudige graven 
gestoten. Deze zijn dikwijls zonder enig 
monument geweest; niets dan een on
diepe, misschien in haast gegraven kuil, 
met pannen als bedekking van het lijk 
en daarboven nog wat grotere brokken 
steen. 
Alle gegevens der opgravers wijzen er op 
9at ook Petrus zo is begraven. Misschien 
wel juist op dit terrein, in ieder geval 
vlak in de buurt moet Petrus gekruisigd 
zijn. 
De ter dood veroordeelden hadden 
eigenlijk geen recht van begrafenis: men 
liet hun lijk over aan ontbinding in de 
open lucht en aan de zwervende dieren. 
Men kon die lijken alleen voor zulk eèn 
lot behoeden als een· invloedrijk persoon 
verlof tot begraven wist te krijgen, of als 
men het stiekum ter plaatse begroef als 
de bewaking niet te streng was. Het laat
ste is waarschijnlijk met Petrus' lijk ge
beurd, omdat het bekend is uit de mar
telarengeschiedenissen van Rome, dat de 
families bij massa-terechtstellingen in de 
drukte die er op volgde, het lijk wegna-

men en gauw in de buurt begroeven. Zo 
moet Petrus' lichaam ook stiekum of in 
de drukte nadat hij van het kruis was 
afgenomen, zijn weggehaald en gauw 
onder de grond gestopt. 
Een boek uit de 6e eeuw vertelt, dat 
Paus Anacletus, die nog voor 100 leefde, 
een graf voor Sint Petrus liet bouwen en 
inrichten, waar ook de bisschoppen zou
den begraven worden en waar ook hij
zelf zou begraven zijn. Naar aanleiding 
van dit bericht zijn veel verhalen ont
staan, maar de opgravingen hebben dit 
bericht niet bevestigd en zelfs bewezen 
dat dit fantasie is geweest of een volks
verhaaltje door de schrijver overge
nomen. 
We hebben hierbij een situatieschets ge
plaatst van wat men rondom Petrus' graf 
heeft gevonden in de onmiddellijke na
bijheid. Op deze schets ziet U alles wat 
gevonden is in dezelfde aardlaag als Pe
trus' graf, en uit diezelfde tijd moet af
stammen, dat natuurlijk nog enkele tien
tallen jaren uiteen kan lopen. 
U ziet de plaats van Petrus' graf aange
geven tegen een muur en omgeven door 
genummerde graven (1, 2, 3 en 4). 
Uit de gegevens blijkt dat de graven 1, 
2 en 3 zeker van voor het jaar 200 zijn. 
Graf 1 ligt gedeeltelijk onder de funde-

• ringen van de latere muur welke door 
het graf heen gaat. Verder is op te mer
ken dat de rechtse zijde van dit graf on
regelmatig gebouwd is omdat men daar 
stootte tegen een reeds bestaande hin
derpaal, wat Petrus' eerste eenvoudig 
graf moet geweest zijn. 
Graf 2 is bedekt met een platte pan met 
eèn stempel erin uit de tijd van keizer 
Vespasianus. 
Graf 3 is aangelegd na de graven 1 en 2, 
want het bedekt deze gedeeltelijk, maar 
vóór de bouw van de grafnis die op 

Gebeurtenissen voor de jeugd, 
gedurende de·grote vacantie. 

Van verschillende zijden bereikte "Box
tel Vooruit" het verzoek te willen over
wegen of het mogelijk zou zijn geduren
de de komende grote vacantie voor de 
jeugd enige gebeurtenissen te organise
ren. Het vorig jaar werden "Step-wed
strijden" om het kampioenschap van 
Boxtel "op de step" georganiseerd (dit 
jaar· vanzelfsprekend weer te herhalen), 
doch in 'deze zin zijn meerdere jeugd
evenementen mogelijk, zelfs zonder dat 
hierbij het wedstrijd-element domineert. 
(Gedacht wordt o.m. aan het organiseren 
van een grote wandeltocht (en het be
leggen van �en 

"
gezamenlijke picnic) b.v. 

naar "Kampma .) 
Het Bestuur van "Boxtel Vooruit", pver
tuigd, dat het organiseren van enige ge
beurtenissen iin Augustus, niet alleen 
zeer ten genoege van de Boxtelse jeugd, 
doch evenzeer van de Ouders zal zijn, 
ontvangt gaarne te dezen aanzien ideeën. 
Vertrouwd wordt, dat men nu eens niet 
zonder meer beaamt, dat het ,,'n goei 
gedacht'" is gedurende de zomervacan
ti e "iets" voor de jeugd te organiseren, 
doch dat men hieraan werkelijk mede
werkt. 
Die eerste medewerking kan dan bestaan 
in het aan het Bestuur van "Boxtel 
Vooruit" ter kennis brengen van "goei 
gedachten" over de te organiseren jeugd
evenementen. 

Volgende week 

Brabants Centrum 

1 dag later 
In verband met de Feestdag ,,'s He
ren Hemelvaart" op Donderdag 22 
Mei. a.s. zal "Brabants Centrum" 
volgende week een dag later - dus 
niet op Vrijdag maar op Zaterdag -
verschijnen. Copy en advertenties 
dienen echter op de normale tijd te 
worden ingezonden. 

Petrus grafplaats gebouwd is, want de 
drempel hiervan rust op graf 3. 
Ook graf 4 schijnt ouder te zijn dan de 
muur die U op de schets ziet van links 
naar rechts, want graf 4 ligt op de
zelfde· diepte als graf 2 en schijnt ook 
gedeeltelijk onder het fundament van de 
muur gelegen te hebben. 
Omtrent graf 1 zijn nog interessante 
ontdekkingen gedaan. Het is een graf 
van een jongen en is zeer goed verzorgd 
geweest. Het lichaam heeft een kist ge
had van terracotta bedekt met tegels. Op 
deze bedekking was een vierkant toren
tje van tufsteen gemaakt, en in dit toren
tje een lemen buis (zo ongeveer als onze 
draineerbuisjes in de tuinen) welke uit
kwam boven de mond van het lijk. 
Zo'n constructie diende, om enigszins 
contact te houden met het lichaam van 
de overledene: het gebruik bestond om 
door die buis op de mond van de over
ledene de rituele drankoffers te gieten 
als de familie een dodenmaal kwam hou
den bij de grafplaats. 
Dergelijke vondsten zijn meer gedaan. 
Zo werd vorig jaar onder de vloer van 
een mausoleum een andere marmeren 
lijkkist gevonden die met een bronzen 
buis contact gaf met de binnenzijde. 
Er zijn veel tekenen dat er nog veel meer 

• rond Petrus' graf geweest is uit diezelfde 
tijd, maar dit is allemaal vernield of op
geruimd om plaats te maken voor andere 
werken. 
Vandaag hebben wij de oudste geg�vens 
verteld, welke dateren van voor 200. De
vondsten van latere datum zijn veel tal
rijker en rijker. Daarover een volgende 
keer. T. 

Gevaarlijke reclame
(K.N.P.) - Onder de beschuldiging van
"geniepige ophitsing tegen de bevriende 
Sovjet-Unie" heeft de communistische 
Tsjecho-Slowaakse politie de eigenares 
van een boekhandel in de Slowaakse 
hoofdstad Bratislava (Presburg) gearres
teerd, aldus meldt de "Wiener Kurier". 
De onvoorzichtige boekhandelaarster had 
èen keus gemaakt onder de bolsjewisti
sche propogandageschriften en deze in
onderstaande volgorde in haar etalage 
geplaatst: 

,,Wij willen leven!' 
,,Ver .van Moskou!" 
,,In de schaduw der wolkenkrabbers" 
,,Onder een andere vlag" ..... . 

" I NETEit. UNGT"f 



Dat wat je niet hebt 
Bekend is het verf aal van Achilles, de gekregen, wat de ander :zijn neus is 
Griekse held, die onkwetsbaar was over voorbijgegaan. Maar die andere is uit 
heel :zijn lichaam, behalve aan :zijn hiel. diezelfde doos met iets anders bedeeld, 
Wanneer hem dáár een pijl :zou raken, waarvan de eerste het nakijken heeft. 
:zou . dit :z_ijn dood bete.�enen. Zulk een Waarom :zijn wi.j niet tevreden met het 
Ach11les-h1el hebben WIJ allen; ook d_e ons toegereikte deel? Waarom willen 
grootste helde? onder _ons. Het v_erschil wij altijd het andere? Waarom wil de 
met de held mt . de Gneks_e sage 1s ec_h- tengergebouwde dichter volstrekt als 
ter, dat deze :zich v�!1 dit �ebrek met athleet worden geëerd en waarom voelt 

�• ��wust wa�, en dat WIJ over t alge.1!1een de athleet :zijn gemis aan dichterlijkheid 
1mst op die kwets�are plek de b11:zon- als een gebrek? Waarom voelt de koop-
d��e aandacht vestigen. H_�e v�lmaakt man :zich niet op :zijn gemak tussen ge-
Wl.1 verder ook �ogen :ZIJ'?, die ene leerden, en waarom is de geleerde ver-
kwetsbare plek bh1ft ons hinderen. In legen in gezelschap van kooplieden? 

·onze gedachten neemt :zij een centrale b • cl I cl 1 ts • •• b "dt • h ·t t t h I Waarom schaamt de ge rum e an man p aa m; :z11 rei :z1c m o ons e e . h . . • kh cl • lichaam waarvan wiJ het gezonde ge- :z1c over :z11n ruige wer an �n en mm-
• d t '· b • k w·· 1 acht de bleke kantoorman :zichzelf op . ee te met mee� emer e�. IJ voe en het la d? Wederkerig menen wij door ·.ons helemaal mmderwaard1g, alleen om cl 

n
d t k tk · t dat -éne kwetsbare lek·e. e an er o� onze e or ommgen e 

· .. .. . p . 1 . worden gekleineerd en om onze gebre-
En Wl.1 bem1den de andere mensen, wier ken over het hoofd te worden gezien. 
hiel gezond is. Wij kijken louter naar 
al die gezonde hielen en merken de gebrekkige benen, ruggen, neuzen of oren 
daarboven niet op. Steeds maar weer 
vergelijken wij ons met wat die ander 
aan • góeds heeft en wat wij missen. En 
die vergelijking valt steeds in ons na
deel uit. Wij weten niet, dat intussen die 
anqere op :zijn bêur't met afgunst kijkt 
naar onze • rieus, die mooier is dan de 
zijne of naar onze keurige lichaamshou
ding', \vaartegen zijn slappe, kromrug :zo 
zielig afsteekt. Wij begeren altijd dat 
wat wij niet· hebben en slaan geen acht 
op ons kostelijk bezit. 
Er is 0 altiid wel één punt, waarop wij 
het tegen de anderen moeten afleggen. 
Maar die anderen leggen het op een 
ander punt weer tegen ons af. Wie dit 
zich goed in het geheugen prent, :zal 
:zich nooit om dat éne gebrek, dat hij 
heeft, de -mindere gevoelen. Hij :zal :zich 
ervan bewust maken, dat wij mensen 
per slot van rekening elkaar niet :zo
veel ontlopen in waarde en betekenis. Er 
is verscheidenheid van geven en de één 
beeft uit de doos van Pandora iets mee-

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

5e Zondag na Pasen,18 Mei 1952. 
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 
Johannes v. Gerwen; de H. Mis van kw. 
voor 8 gel. mndst. voor Cornelilb,Stii
nen-ten Haeken; :z.a. gel. mndst. voor 
Reinier Beyk; de H. Mis van 9 uur gel. 
jrgt. voor de overl. fam. v. cl. Heyden
v. ·d. Sande; :z.a. gel. H. Mis voor Cor
nelis v. Rumund; om half 11 de Hoog
mis, plechtige H. Mis uit dankbaarheid 
opgedragen bij gelegenheid van het 25-
jarig bestaan van het Theresia-Missie-

- huis op Stapelen. 
Vandaag is de 1e schaalcollecte voor de 
kerk, welke collecte wij ten:zeerste aan
bevelen in verband met de bestrijding 
der onkosten van het verlichte torenuur
werk. De 2e schaalcollecte voor de bij
zondere noden van het Ned. Episcopaat, 
welke wij in uwe milddadigheid aanbe
velen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met ro:zens 
hoedje. 

' Maandag, Dinsdag en Woensdag :zijn 
bet de Kruisdagen. 
Vóór de H. Mis van kwart voor 7 (dus 
om half 7) .:zal vanuit de Kerk de pro
cessie naar het park trekken, waaronder 
de Litanie van Alle Heiligen wordt ge
zongen. De Koristen, de leden van H. 
Familie en Congregatie, de Jeugdbewe
ging, de R.K. Boerenbond en R.K. Jonge 
Boeren en Boerinnen worden verzocht 
zoveel mogelijk hieraan deel te nemen. 

, Deze week is het iedere avond (behalve 
Donderdag) om 7 uur Lof vanwege de 
Meimaand. 
Op Donderdag is het Feest van 's Heren 
Hemelvaart, verplichte feestdag, te vie
ren als Zondag. 
De HH. Missen :zijn om half 7, kwart 
voor 8, om 9 uur en om half 11 de 
Hoogmis. 
Daarom is er Woensdag vigilie van 
's Heren Hemelvaart, gelegenheid om te 
biechtèn 's morgens onder de diensten 
en 's avonds van 6 uur tot half 8. 
Op de Feestdag van 's Heren Hemel
vaart, Donderdag :zullen de kinderen 
van deze parochie hun eerste H. Com
munie doen onder de H. Mis van kwart 
voor 8, en na de middag om 3 uur de 
plechtige kinderzegen ontvangen. 
Des 's avonds om 7 uur is er dan géén 
Lof. 
Maandagavond om half 8 .Maria Congre
gatie. 
Wij sporen de leden van de Maria Con
gregatie nog. ee_ns. extra aan om deze 
laatste Maria-oongregatie in de Mei
maand allen te bezoeken. 
Vrijdag a.s. begint ·de Noveen tot voor
bereiding van het Pinksterfeest. Gedu
rende de Noveen is het elke avond om 
7 uur Lof met uitstelling in monstrans. 
Onder het Lof Veni Creator met één 
tientje v. d. Rozenkrans tot intentie van 
Z. H. de Paus tot bekering der ongelo
vigen. 
Zaterdag is er gelegenheid om te biech
ten van half 3 tot 4 uur en van 6 tot 
half 8. 
MAANDAG: Eerste Kruisdag, half 7 
processie met litanie van Alle Heiligen: 
kwart voor 7 gef. ge:z. jrgt. voor Wil
helmina Kordewinders; :z.a. gel. mndst. 
voor Cornelis v. Rumund; H. Hart-al
taar gel. H. Mis voor Hendrina v. d. 
Loo-v. Oorschot; half 8 gel. jrgt. voor 
Petrus Ghyssens en Maria v. Son; half 
9 gel. mndst. voor Cornelia Sannen_-ten 
Haeken; om half 11 ge:z. Huwelijksmis. 
Hedt1p_vond om 7 uur Lof met rozen- • 

Tal van mensen vervullen hun beroep 
als een nood:zake)jjke broodwinning, wel
ke :zij gaarne :zouden willen ruilen voor 
het bedriif dat hun liefde heeft, maar dat 
hun om een of andere reden is ontzegd 
11:ebleven . 
Zij beseffen niet, dat als de fortuin hun 
dat begeerde beroep in de schoot :zou 
werpen, :zij ook dan al heel spoedig :zou
den bemerken, dat ook dit je ware niet 
is. Met hunkerende ogen :zouden :zij dan 
weer opzien naar het veel eervoller, 
voordeliger en gemakkeHjker beroep 
van hun buurman. 
Zo blijven naijver, wrok en :zelfverach
ting de onderlinge betrekkingen tussen de 
mensen beheersen. En tenslotte :zijn deze 
oorzaken van allerlei verdrietelijkheden 
ongegrond. Slechts hij, die met erkente
lijkheid voor de hem geschonken gaven 
daarbij :zijn tekortkomingen welgemoed 
aanvaardt, :zal het evenwicht in eigen 
innerlijk vinden en in vrede met :zijn 
omgeving kunnen leven. 

H. G. Cannegieter. 

hoedje v.w. de Meimaand. 
Hedenavond om half 8 Maria Congre
gatie. 
DINSDAG: Tweede Kruisdag, half 7 
processie met litanie van Alle Heiligen: 
kwart voor 7 gef. ge:z. jrgt. voor Petro
nella Maria Hermine Dalmans; :z.a. gel. 
H. Mis voor Hendrica Mandos-v. d. 
Biggelaar; half 8 gef. gel. jrgt. voor 
Henricus v. cl. Sande; :z.a. gel. mndst. 
voor Petronella Voets-Karssemakers; 
half 9 gel. mndst. voor Anna Toemen
v. Asveldt; half 10 ge:z. H. Mis voor 'n 
bi:zoridere intentie. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje v.w. de Meimaand. 
WOENSDAG: Vigilie van Hemelvaart, 
Derde Kruisdag, half 7 Processie: kwart 
voor 7 gef. gez. jrgt. voor Wilhelmina 
Kordewinders; z.a. gel. H. Mis voor Jo
sephus Rossou en Wilhelmina Vermeulen 
de echtgenote; half 8 gel. H. Mis voor 
Hendrica Cijffers-Bruns; z. a. gel. H. 
Mis voor Cornelis v. Rumund, half 9 
gel. H. Mis voor Wilhelmus v. cl. Mey
den v.w. de Handboogschutterij; z.a. gel. 
H. Mis voor Henrica v. cl. Ven-v. cl. Ven. 
Vandaag gelegenheid om . te biechteln 
onder de diensten 's morgens en van
avond van 6 tot half 8. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje v.w. de Meimaand. 
DONDERDAG, Feestdag van 's HerenHemelvaart, verplichte feestdag te vie
ren als Zondag: half 7 gel. mndst. voor 
Marinus van Hal; kwart voor 8 gel. H. 
Mis voor 't geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de eerste Communicantjes; z.a. gel. 
H. Mis voor de overl. fam. v. Franciscus 
Bergman; H. Hart-altaar gel. H. Mis v. 
Adriana Leermakers-Avendonks; om 9 
uur gel. jrgt. voor Petrus Johannes Mu
selaers; om half 11 de Hoogmis gez. 
mndst. voor Johannes Josephus Hermans. 
Hedenmiddag om 3 uur plechtige Kin-
derzegen. 
Hedenavond om 7 uur GEEN Lof. 
Vandaag 1e schaal voor de kerk tot be
strijding v. cl. onkosten van het verlichte 
torenuurwerk. De 2e schaal voor bi:zon
dere noden. 
VRIJDAG: kwart voor 7 gel. mndst. v. 
Jan Strik; z.a. gel. H. Mis voor Johan
nes v. Gerwen; half 8 gel. H. Mis voor 
Theresia Dorenbosch-Meijer, namens het 
Bestuur v. d. Heemkundige Studiekring; 
half 9 gez. jrgt. v. Petronella Cornelia 
v. d. Eerden; :z.a. gel. H. Mis voor Jo
hanna v. Houtum-Peynenburg. 
Hedenavond begint de Noveen voor het 
Pinksterfeest. Lof met uitstelling in Mon
strans en één tientje v. d. rozenkrans 
tot intentie v. cl. Paus tot bekering v. d. 
ongelovigen. 
ZATERDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. v. 
Maria v. d. Boogaart-v. Dint�r; :z.a. gel. 
H. Mis voor Hendrica v. Laarhoven; 
half 8 gef. gel. jrgt. voor Everardus v. d. 
Sande • en Maria v. cl. Langenberg de 
hsvr.; z.a. gel. H. Mis voor Adrianus 
v. Alphen; H. Hart-altaar gel. H. Mis v. 
Cornelis v. Rumund v.w. de Br. v. 0. L. 
Vr. v. cl. Bosch; half 9 gel. H. Mis voor 
Henriëtte Witteveen-Schöne; z.a. gel. 
H. Mis voor Francina v. d. Laar-van 
Liempd; half 10 gez. Huwelijksmis. 
Hedenavond om 7 uur Lof v.w. de Pink
sternoveen. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Gijsbertus Huber
tus van der Linden geb. en won. te 
Oisterwijk (St. Petrus) en Anna Maria 
Christophora Josephi_na Layendecker 
geb. te_ H_el111ond (St. Joseph) en won. in 
deze parochie, waarv�n heden de 1ste 
afkondiging geschiedt. 
Marinus van Ravensteyn geb. te Schijn
del (St. Seryatius) en won. te St. Mich. 
Gestel en Carolina van Schijndel geb. 
en won. in deze parochie met dispensa
tie bloedverwantschap 2de graad zijlinie; 
Cornelis Keetels geb. en won. te Nieuw
kuijk en Jacoba· Maria van Breugel geb. 

en won. in deze parochie, 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. 

5e Zondag na Pasen. 
18 Mei 1952. 

Vandaag gaat de eerste schaal "de stui
versschaal" voor de kerk: de tweede 
gaat voor de Bijzondere Noden. 
De Hoogmis is vandaag met Volkszang. 
Vanavond is het om zeven uur Lof met 
rozenhoedje, voor onze parochianen· in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. 
Verder is het op de werkdage� elke 
avond om half 8 Lof vanwege de Mei
maand. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag, :zijn 
het de Kruisdagen. Na de H.H. Missen 
zal de litanie van Alle Heiligen worden 
gebeden voor de vruchten der ,aarde. 
De H. Communie zal op die dagen na 
de Consecratie worden uitgereikt. 
Maandag- en Dinsdag-avond is het om 
kwart over acht Conferentie voor Vaders 
en Gehuwde Mannen. Wij vertrouwen 
dat de Vaders voor de Moeders niet 
onder doen in het bezoeken van deze 
conferenties. 
Woensdag is gelegenheid om te biechten 
des morgens onder de H.H. Diensten en 
's avonds van 6 tot 8 uur (ook in de 
Burcht). 
Donderdag - Hoogfeest van 's Heren 
Hemelvaart, verplicht te vieren als Zon
dag. De Diensten in de kerk en in de 
Burcht :zijn zoals op Zondag. 
Onder de H. Mis van 8 uur doen de kin
deren, die daartoe zijn voorbereid hun 
Eerste H. Communie. Na de middag is 
het om 3 uur Lof met zegen voor de 
kinderen. De gelovigen worden verzoçht 
de twee eerste rijen groene stoelen vrij 
te laten voor de kinderen. Tevens wordt 
hen ook dringend gevraagd de ouders 
en familieleden van de communicantjes 
plaatsen te geven vooraan in de kerk. 
De eerste schaal "de stuiversschaal" gaat 
voor de kerk; de tweede voor de Bij
zondere Noden. 
Vrijdag - begint de noveen voor Pink
steren. Gedurende negen dagen :zal in 
het Lof het "Veni Creator" worden ge
zongen en het gebed van de Pinkster
noveen gebeden. 
Des avonds is het om half 8 H. Familie 
voor meisjes in de kapel der Eerw. Zus
ters Ursulinen. De H. Familie voor man
nen vervalt vanwege de conferenties in 
het begin dezer week. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. cl. voor 
een overleden Moeder; 7 uur 1. cl. voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der 
parochianen; 8 uur 1. cl. voor Cornelia v. 
d. Sande-Çouwenberg 11.w .. Broederschap 
H. Bloed; kwart over 9 1. cl. voor Eme
rentia v. cl. Broek-v. cl. Langenberg v.w. 
Broederschap van het H. Bloed; half 11 
Hoogmis ter ere van 0. L. Vrouw uit 
dankbaarheid. 
In de burcht-kapel: kwart over 7 1. d. tot 
bijzondere intentie; half 9 1. cl. voor 
Cornelia v. d. Sande-Couwenberg v.w. 
de buurt; kwart voor 10 1. cl. voor een 
overleden Moeder (?'.). 
De Zelatricen van de retraitepenning 
worden verzocht de contributie op te 
halen en. het af te dragen bij de Hoofd
zelatrice Zondags na de Hoogmis (niet 
op de eerste Zondag der maand). 
MAANDAG: 7 uur gef. ge:z. jrgt. voor 
Adrianus Kuijpers • en Maria Ha braken 
:z.e.; zijaltaar 1. cl. voor Petronella v. 
Oers; kwart voor acht 1. d. voor Petrus 
Smits parochie St. Petrus overleden; :zij
altaar 1. mndst. voor Theodorus v. d. 
Steen; half 9 1. cl. tot bijzondere inten
tie (D) 
DINSDAG: 7 uur pl. gef. gez. jrgt voor 
Theodorus v. d. Sande; zijaltaar gef. 1. j. 
voor Johannes v. Breugel, Petronella 
Daamen z.e. en Eerw. 'Broeder Theodo
rus de zoon; kwart voor 8 1. j. voor Jo
hannes Peijnenburg en Maria v. cl. Boer 
:z. e.; zijaltaar 1. mndst. voor Hubertha 
Bontje-Verdegaal; half 9 1. mndst. voor 
Maria Sars v. Eijndhoven. 
WOENSDAG: 7 uur 1. cl. voor Willi
brord v. Zeeland, Joanna Maria Boeren 
:z. e. en Jacobus de zoon; kwart voor 8 
1. mndst. voor Johanna Swinkels-Nou
wens; zijaltaar 1. mndst. voor Jans Steen
bakkers-Corsten; half 9 1. mndst. voor 
Hubertus J. v. Susante en Jos. v. Susante 
de zoon; Burcht-kapel: half 8 1. mndst. 
voor Nicolaas v. d. Horst-Libregts. 
DONDERDAG: In de kerk: 6 uur 1. cl. 
voor overleden Moeder; 7 uur 1. cl. voor 
Cornelia •v. cl. Sande-Couwenberg v. w. 
de buurt; 8 uur 1. d. voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn der parochianen; 
kwart over 9 1. cl. voor Emerentia v. cl. 
Broek-v. cl. Langenberg als lid van de 
Broederschap van de H. Rozenkrans; 
half 11 Hoogmis tot bijzondere intentie. 
In de Burcht-kapel: kwart over 7 I. cl. 
voor bijzondere intentie; half 9 1. d. voor 
Cornelia v. cl. Sande-Couwenberg als lid 
van de Broedersc;hap van de H. Rozen
krans; kwart voor 10 1. cl. tot bijzondere 
intentie. 
VRIJDAG: 7 uur 1. mndst. voor Johanna 
Maria van Zeeland-Boeren: kwart voor 
8 1. d. voor Antonius Vorstenbosch en 
Cornelia v. cl. Heijden z.e.; zijaltaar 1. d. 
voor Anna Maria Reijnen-Albers te 
Wanroij overleden; haU 9 1. d. voor Lies 
de Kort-v. d. Elst. 
ZATERDAG: 7 uur 1. cl. voor Cornelis 
Slijters; kwart voor 8 1. j. voor Petrus 
Melis; zijaltaar 1. cl. voor Maria van Sars 
v. Eijndhoven; half 9 gef. gez. jrgt. voor 
de Z. E. P. Augustinus Hubertus �
Susante. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

5e Zondag na Pasen. 
18 Mei 1952. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Ma
ria hsvr. van Joannes v. d. Meijden. 

MAANDAG: half 8 jrgt. voor Theodo
rus v. Giersbergen. 

DINSDAG: half 8 jrgt. voor Catharina 
hsvr. van Theod. v. Giersbergen. 

WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Chris
tiaan v. Kempen. 

DONDERDAG: feestdag van 's Heren 
Hemelvaart; half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Clasina hsvr. van Christiaan v. Kempen. 

VRIJDAG: half 8 jrgt: voor Henricus v. 
Oorschot. 

ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Emberta 
Geerts. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Theodorus v. d.
Velden, H. Theresia. Dinsdag H. Mis 
voor Theodorus v. cl. Velden H. Cunera. 
Woensdag H. Mis voor Theodorus v. cl. 
Velden vanwege de familie. Vrijdag en 
Zaterdag H. Mis voor Theodorus v. cl. 
Velden vanwege de buurt. 

Nog :zullen deze week geschieden: 
Woensdag H. Mis voor Marinus de Laat 
te Son overleden. Donderdag H. Mis 
voor Helena v. d. Biggelaar te St. Oeden
rode overleden. Vrijdag H. Mis voor 
Marinus v. Laarhoven. Zaterdag H. Mis 
voor Henrica v. Laarhoven. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

ZONDAG 18 Mei, 5e Zondag na Pasen: 

om 7 uur H. Mis voor Cornelis van Kem
pen en Gertruda van de Ven de hsvr.; 
om half 9 H. Mis voor Elisabeth Agnes 
Kurstjens-Reuten; 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 Bijzondere Noden. 
Des middags om half 3 Vesperlof. 

MAANDAG, DINSDAG en WOENS
DAG zijn het de KRUISDAGEN: dan 
zal na de H. Mis van 7 uur buiten pro
cessie gehouden worden, waarbij de li
tanie van Allerheiligen gezongen, om 
God een gunstige oogst af te smeken'." 

MAANDAG: om 7 uur de gez. H. Mis 
voor de vruchten der aarde van Bos
eind en Kerkeind; om 8 uur gel. H. Mis 
voor de vruchten der aarde. 

DINSDAG: om 7 uur de gez. H. Mis 
voor de vruchten der aarde van Mijl
straat en Koevoort; om half 10 gez. 
huwelijksmis. 

WOENSDAG: om 7 utlr gez. H. Mh 
voor de vruchten der aarde van Kinders 

bos en Vorst; om 8 uur gel. H. Mis voor 
de vruchten der aarde. 

DONDERDAG 22 Mei, verplichte feest
dag van de HEMELVAART DES HE
REN: om 7 uur het mndst. voor Berta 
van der Schoot-Spijkerboer; om half 9 
H. Mis voor het geestelijk en tijdeJijk 
welzijn van de parochie: onder deze H. 
Mis doen 10 meisjes en 12 jongens hun te H. Communie. 
Om 10 uur de Hoogmis als gez. jrgt. 
voor Cornelia van Roosmalen. 
De open schaal gaat voor de eigen kerk; 
en de tweede voor de Bijzondere Noden. 
Des middags om half 3 plechtig Vesper
lof. 

VRIJDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Johanna Renders-van de Moosdijk. 
ZATERDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Maria de Punder-Huige. 

GELEGENHEID TOT BIECHTEN: 

Dagelijks vóór de HH. Missen, en Za
terdagmiddag van 6 tot 7 uur. 

Deze week óók Woensdagmiddag van 
3 tot 4 uur, en van 6 tot 8 uur. 

Katechismuslessen deze week op school: 
6e klas: les 50 en 51, en de 3 eerste 

vragen van les 52. 
5e klas: de vragen 431, 432, 433, 434, 

en les 50. 
Klas B: les 49 en 50. 
Klas C: de vragen 422, 444, en 447. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 

LIEMPDE. 

5e Zondag na Pasen. 
18 Mei 1952. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur z. m. tot bijz. intentie; 
10 uur z. j. voor Catharina Marinus v. d. 
San de; 3 uur Lof, daarna Meisjescon-
gregatie. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag zijn het 
de Kruisdagen, daarom zal vóór de H. 
Mis van 7 uur, te beginnen 20 minuten 
vóór 7, de Litanie van Alle Heiligen ge
zongen worden tot behoud van de vruch
ten der aarde. 

MAANDAG: 7 uur z.m. tot behoud van 
de vruchten der aarde v.w. Loe-eind; 
half 8 1. mndst. voor Jan v. cl. Heijden; 
8 uur 1. m. voor Helena Marinus Ver
voort te Boxtel overleden. 

DINSDAG: 7 uur :z. m. tot behoud van 
de vruchten der aarde v.w. den Berg; 
half 8 1. mndst. voor Adriana Adr. v. d. 

• Sande; 8 uur 1. m. tot bijz. intentie. 

WOENSDAG: 7 uur z. m. tot behoud 
van de vruchten der aarde v. w. de Koe
straat; half 8 1. m. voor Hub. v. Aarle; 8 
uur 1. m. voor Helena v. cl. Biggelaar te 
St:. Oedenrode overleden. 

DONDERDAG: Feestdag van 's Heren 
Hemelvaart, geboden te vieren als Zon
dag: half 7 1. mndst. voor Arnolda Frans 

Kreyveld; 8 uur 1. m. tot bijz. intentie; 
10 uur plechtige hoogmis tot welzijn der 
parochie; 3 uur Lof. 

VRIJDAG: 7 uur z. m. voor Johanna 
Adr. de Rooij; half 8 1. mndst. voor Jos. 
v. d. Velden; 8 uur 1. mndst. voor Wil
lem v. d. Velden. 

ZATERDAG: 7 uur :z. m. tot bijz. in
tentie; half 8 1. mndst. voor Hendr. Put
mans; 8 uur 1. mndst. voor Andries Arts. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. mndst. voor Marinus 
Thomassen; 10 uur :z. m. voor de vruch
ten der aarde vanwege Velder en Vre
likhoven . 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag: 7 uur 1. m. voor Andries Arts 
v. w. de fámilie. Dinsdag 7 uur 1. m. voor 
Anna Mart. v. cl. Ven v.w. de kinderen. 
Woensdag 7 uur 1. m. voor Jan v. d. 
Heijden uit dankbaarheid. Donderdag 7 
uur voor Theo v. Hal; Vrijdag 7 uur 1. 
m. voor Adr. v. Hastenberg. Zaterdag 
7 uur 1. m. voor Cor Saris. Zondag 7 uur 
1. m. voor Nicolasina Pijnenburg als lid 
0. L. Vrouw v. d. H. Eik. 

30e voor Helena Marinus Vervoort te 
Boxtel en Helena v. cl. Biggelaar te St. 
Oedenrode overleden. 

Gedoopt: Theod. Wilh. Maria Gemma 
zoon van Henr. v. Alphen-Rovers; Oda 
Maria Cornelia Gemma dochter van Ma
rinus- v. cl. Wiel-v. Kemenade. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

5e Zondag na Pasen. 
18 Mei 1952. 

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. 

Maandag, Dinsdag en Woensdag :zijn 
het de Kruisdagen. Dan zal de H. Mis 
van 7 uur worden opgedragen aan het 
altaar van de H. Antonius Abt en zal 
na de H. Missen de Litanie van Alle 
Heiligen gebeden worden voor de vruch
ten der aarde. 

Woensdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6-half 8. 

Donderdag, feestdag van 0. H. Hemel
vaart, te vieren als Zondag. Op die feest
dag zullen de kleintjes hun eerste H. 
Communie doen onder de H. Mis van 
half 9. Voor de groten zal onder deze 
H. Mis geen Communie worden uitge
reikt; alleen vóór en na die H. Mis. Na 
de middag om 3 uur plechtig Lof, waar
onder oplegging van het scapulier aan de 
kleintjes en toespraak. 

Deze week iedere avond om half 8 Lof 
v·.w. de Meimaand. 

Vrijdag begint de noveen voor Pinkste
ren. Gedurende de noveen iedere avond 
om half 8 Lof met Rozenhoedje en 
,,Veni Creator". 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de Eerw. 
Moeder Cortilia; half 9 jrgt. voor Cor
nelis Batens; 10 uur Hoogmis voor de 
Parochie. 

MAANDAG: 7 uur jrgt. voor de Eerw. 
Zuster Pascal; 8 uur jrgt. voor Anna 
den Ouden-v. Uytert. 

DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Helena Ma
ria den Ouden-Hermus; 8 uur jrgt. voor 
Petrus van Hoorn. 

WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Johanna 
van Hoorn-Timmermans; 8 uur jrgt. voor 
Antonius Rutten. 

DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Maria 
Rutten-Schoones; half 9 H. Mis uit 
dankbaarheid ter ere van de H. Anto
nius Abt; 10 uur Hoogmis voor de pa
rochie. 

VRIJDAG: 7 uur H .Mis voor Jan de 
Man te Eindhoven overleden; 8 uur jrgt. 
voor Hendricus van den Broek. 

ZATERDAG: 7 uur mndst. voor Marti
nus van de Pas; 8 uur jrgt. voor Johan
na van den Broek-v. cl. Ven. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 18 Mei. Vijfde Zondag na Pasen. 
Deze middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. 

Maandag, Dinsdag en Woensdag zijn de 
Kruisdagen. Om 7 uur: Processie waar
onder de Litanie van Alle Heiligen wordt 
gezongen. 's avonds om 8 uur: Marialof. 
Donderdag: Feestdag van 's Heren He
melvaart. De H.H. Missen zijn zoals op 
Zondag. Om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. 

Vrijdag: om 8 uur Lof tot opening van 
de Noveen om het Pinksterfeest voor te 
bereiden. 

Zaterdag: om 8 uur Lof. 

ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Cor
nelis van den Broek. 

WOENSDAG: om 7 uur tot intentie van 
de Voortplanting des Geloofs. 

VRl]DAG: om 7 uur uit dankbaarheid. 

ZATERDAG: om 7 uur voor bijzondere 
intentie. 

'< 



,,WOLF" 
(KORT VERHAAL) 

De zware blokhut stond in een ruig en 
uitl(estrekt Brabants bosgebied. Hier 
woonden de boswachter Borns en zijn 
invalide zoon Frank. 
De zoon kon maar heel gebrekkig lopen, 
en zijn spreken was niet meer dan een 
.zwak stamelen. Zwijgend trokken vader 
en zoon dagelijks de bossen door. Het 
was 'n twee-eenheid; de oude Borns en 
zijn zoon Frank. Niemand kon hen ook 
maar uitwendig benaderen. Het waren 
door de oorlog geslagen mensen, die 
voortaan alleen nog maar hun vrede 
vonden bij zichzelf: elkanders bescher
mende nabijheid was voor hen de adem 
van het leven. 
"Wij, Frank, en Gods natuur, en hij zal 
onze paden volgen, verder doet niemand 
ons wat." 

--

Er was een bondgenoot gekomen: Wolf. 
't Was een zwerver, 'n onmogelijke krui
sing van 'n stel straathonden, waarvan 
het 1·esultaat nog 't meest op 'n herder 
geleek. Borns had de hond eens gevon
den, rondkruipend over een bospad. Uit
gemergeld en verwaarloosd. Hij had hem 
meegenomen, en dadelijk was 't beest 
de onafscheidelijke vriend van Frank 
geworden. 
Bij het tweetal liep nu voortaan ook de 
hond. Hij joeg achter konijnen en fa
zanten, en achter stropers. Het eerste 
leerde Borns hem wel af, voor 't laatste 
- de stropers - werd Wolf ten slotte
onmisbaar. Hij rook ze, besloop en be
sprong ze en liet niet eerder af, vóór de
boswachter de man de armbandjes aan
gedaan had.

Het klinkt de egoïstische mens wat 
vreemd, te vernemen, dat ook 'n dier in 
"moeilijkheden" geraken kan! Toch 
overkwam dit Wolf eens. De ongeculti
veerde straathond kwam - om 't zo 
eens te zeggen - vrij plotseling voor 'n 
gewetensconflict te staan. 
Op 'n regenachtige avond was Wolf ge
deserteerd. Behoedzaam liep de zwerver 
poot voor poot over de grens van zijn 
gebied. Instinctief legde hij de oren plat; 
z'n haren gingen overeind staan en hij 
gromde angstig. Want ieder ogenblik 
immers kon de strenge stem van z'n 
baas - of 't dwingend gefluister van de 
zeventienjarige jongen hem terug 
roepen. Maar hij hoorde niets: hij kon 
rustig de "streep" overschrijden. Hij 
zuchtte zwaar en 'n kwajongensachtige 
tinteling straalde uit z'n grote bruine 
ogen. Dol en uitgelaten· dook hij met 
zevenmijlssprongen de duisternis in. Ach
ter elke struik rook hij een konijn en 
achter iedere boom een fazant. Vrij! 

Z'n hondenneus snuffelt speurend in de 
lucht en opeens meent hij achter 'n 
bouwvallige schuur zo maar 'n mals ko
nijn te kunnen grijpen. Hij buitelt als 'n 
dolleman in die richting en maakt daarbij 
zo'n kabaal, dat alle konijnen hem zeker 
mijlen ver kunnen horen aankomen. Dan 
begint het avontuur. Springend en dol
lend tuimelt-ie over 'n hoop oude stenen 
pardoes in 'n droge put. 

Hij is 'n poosje versuft. AI z'n botten 
doen hem pijn en een van z'n poten wil 
niet meer mee. Doodsbenauwd kruipt ie 
tegen de putwand op. Ver boven hem 
grijnst de schemerachtige putopening. 
Kreunend van pijn en onmacht blijft hij 
liggen. Z'n snuit brandt hem door 't 
schuren langs de putwand. Hij steekt de 
kop op en begint hartverscheurend te 
janken. 
Niet alleen nieuwsgierige konijnen spit
sen hun oren, maar ook Sjoerd Menning, 
de beruchte stroper, staat plotseling aan� 
dachtig te luisteren, met de strik nog in 
de hand. 
,,Je zou zo zeggen", bromt de kerel, 
"maar als dat de hond van die Borns 
niet is, ben ik geen Sjoerd Menning 
meer." 
Hij schuifelt in het donker op 't her
haald gekreun af, ontdekt de put en laat 
't licht van z'n lantaarn in de donkere 
schacht vallen. Verblind door 't felle 
licht kruipt Wolf angstig in elkaar. 
"Aha", grinnikt Sjoerd, ,,daar hebben we 
dan tóch dat vriendelijke Wolfje, 't 
pleegkind van Borns & Zoon. Wat hèb
ben ze goed op je gepast, beste jongen. 
Ik krijg weer moed. Want als ze jóu nog 
niet kunnen houden, moeten ze mij maar 
zien te vangen." 
De man staat nog wat te grinniken. 
,,Hm, eigenlijk moest ik je laten crepe
ren. Of 'n schot hagel door je kop jagen. 
Maar nee, Sjoerd is sportief. Op 'n 
stomme hond wil ik me niet wreken. Ik 
zal je opvijzelen, ouwe!" 
Sjoerd vindt een gammele ladder in de 
schuur, zet die in de put, en met veel 
moeite haalt hij de hond er uit. Met 
zekere, maar zachte hand, spalkt hij de 
gekneusde poot van de hond, die zacht
jes jankt, maar 't allemaal gewillig toe
laat. 

Intussen hebben de boswachter en z'n 
zoon de ontsnapping van Wolf ontdekt. 
Ontevreden mopperend om dat snert
weer met die motregen dwaalt Borns 
door de bossen. Frank ontdekt 't licht
schijnsel bij de oude schuur. 
,,Kijk, vader", fluistert de jongen. 
"Licht. Dat is van Sjoerd, durf ik 
wedden." 
Vlug begeven de twee zich daar heen. 
,,Daar staat ie", bromt Borns tevreden, 
voor 'n ogenblik z'n verloren hond ver
getend. 
,,Handen op en blijven staan!" comman
deert hij triomfantelijk. 
Met 'n ruk draait Sjoerd zich om. 
"Ha", lacht ie dan sarcastisch. ,,Ga je 
gang, Wil je me grijpen omdat ik je 
eigen hond uit de put gehaald heb? Ha
ha ...... Hier ouwe, daar heb je je hond. 
Pas beter op 't • beest. Anders kan ie 
l(een Sjoerd meer vangen." 

Revolutie op wasgebied maakt al het andere ouderwets! 

Dat schuim ... 't is ongelofelijk 1 
wit U zeggen, wanneer U straks wast met dit wondermiddel OMO. 

Ja, verrast zult U zijn. Over OM0 zelf, over het schuim 
en ... over het sop na 't wassen. Want ook aan de donkere 
kleur van dat sop ziet U dan: OM0 haalt àl het vuii 
uit het goed; OM0 geeft U de schoonste was van Uw leven. 

-----------�-----------

OMO WAST SCHONER DAN ZEEP! ZIE HET ONWEER

LEGBAAR BEWIJS: (In een proef-wasserij werden even 
vuile, even grote stukken goed gewassen in zeepsop en 
OM0-sop). 

Zeepsop 
Kijk, dat sop is 
lichtgrijs van 
kleur; slechts 
een deel van 
het vuil is uit 
het goed! 

OM0-sop 
Zie, hoeveel 
donkerder dit is. 
ÜM0 haalt niet 
slechts een deel, 
maar al het vuil 
uit Uw goed. 

Gebruik geen zeep bij OMO ! 

Gebruik OMO alléén ! ... dan wordt Uw was 't schoonst! 

Nu reeds in verscheidene plaatsen 
. 

1n 

,,Dank je", bromt Borns 'n beetje be
schaamd. ,,En wat ga je nu doen?" 
"Wachten", lacht Sjoerd, ,,tot jij met je 
hond op weg bent naar huis. Dan loop 
ik de andere kant op. Daar, waar de 
konijntjes zitten ... .. . ". Frank staat daar 
zwijgend bii. Hii vindt dit spel toch maar 
aardig, en minstens sportief. 

Ja, 't kan wel twee jaar later zijn. Wolf 
is in ieder geval 'n reus van 'n hond ge
worden. Een echte "wolf". De schrik 
voor alle stropers in de wiide omgeving. 
Op 'n ongewoon warme, zwaar drukken
de zomeravond is Frank alleen met de 
hond thuis. Borns is al ver over tijd. 
Frank maakt zich ongerust. Want hij 
weet, hoe de vijandige houding tussen 
vader en de stroper Sjoerd Menning ge• 
vaarliike afmetingen aangenomen heeft 
Ongerust - hii houdt 't ten slotte nie1. 
meer uit - zegt de jongen: ,,Kom, Wolf, 
we gaan eens kijken." 
Hij maakt de hond los en houdt 'm bij 
de ketting vast. Ook de hond schijnt 
ongerust. Hij rukt aan de ketting en rem; 
de bossen in, zodat de jongen hem maat 
nauweliiks kan bijhouden. 
Plotseling rukt Frank aan de ketting 
"Wacht eens, Wolf, ik meen vast wat te 
horen." 
Tegeliikertiid breekt de onweersluch1: 
open en valt 't maanlicht over 't ruige· 
landschap. Frank hoort ruwe stemmen, 
Duideliik ziet de jongen daar 't silhoueI 
van twee mannen. De figuren bewegen 
heftig heen en weer. Plotseling rukt de 
hond zich los. Met de· ketting aan de 

hals rent hij er op af. Frank tracht te 
roepen, maar de hese stem komt niet ver. 
Opeens ziet Frank een monsterachtig<: 
hondengedaante tussen de twee mannen 
in springen. Even valt er een verbaasdt 
stilte. 
Dan vloekt een van de twee mannen. 
Frank hoort de ruwe Sjoerd: ,,Jou ver· 
duivelde dienstklopper, nou is 't uit, ik 
sla ie de hersens in, en die hond er bij." 
"Èn ik, dienstklopper of niet, ik zal jt 
't schapenroven afleren. Handen op. Zo 
waar ik hier sta: ik schiet raak deze 
keer." 
Een dikke knuppel zwaait 111 de hander, 
van Sjoerd, en Borns richt 't geweer, 
Maar opnieuw springt de hond tussen dt, 
mannen op. Weer aarzelen zij. Frank 
worstelt zich hiigend door de zompigi 
bosgrond. 
En Wolf beheerst - in z'n meest onder-
danige houding! - het toneel van deze 
drie mensen. Maakt Sioerd een bewe·· 
ging, dan gromt hij en zet z'n harer, 
vijandig overeind. Wil Borns aanstalter. 
maken, de vent te grijpen, dan ziet Frank 
twee rijen tanden flitsen in het maan
licht . ..... 

Die Sjoerd is 'n vent, die gevoel heefr 
voor humor. 
.,Lastig geval, Borns•:; bromt i�.
, Lastig geval, Borns , bromt te. 
,'.Tja", zegt Borns. Dan hakt hij di· 
knoop door . .,Terwille van onze ge· 
meenschappelijke bondgenoot, Sjoerd, 
stel ik een wapenstilstand voor. Ik ga 
met Wolf naar huis en leg 't beest aar, 

Bergen schuim met toverwaskracht geven U 

de schoonste was 

van Uw leven! 
U weet hoe belangrijk schuim is voor de was. Hoe meer hoe liever, zo 
is het. En hier heeft U nu OMO, dat U een schuim geeft als nooit tevoren 
• schuim met bijzondere waskmcht. Let maar 's op wat het voor U doet.
U ziet gewoon het vuil uit het goed vloeien: 't sop wordt donkerder dan
ooit! Dit vuil blijft eruit. U merkt 't bij het spoelen, dat is in 'n wip gereed.
En ruik 's aan het goed ... juist, die frisse geur vertelt U ook al hoe schoon
het is. Na de witte was is het OMO-sop nog éven krachtig. Gebruik dit•
zelfde sop ook voor 't bonte goed! Uw winkelier heeft een pak OMO
voor U klaar staan - voor de schoonste was van Uw leven ...

. ... en de zuinigste was 1 

ÜMOgeeftonmiddellijk'nrijker 
schuim; 't doet méér, dus ... 
U heeft minder nodig! Was er 
alles mee, ook wol, zijde, nylon. 
Nooit heeft U kalkzeepvlekken, 
die kunnen niet ontstaan bij 
ÜMO. OMO is werkelijk een 
wondermiddel. 

Groot pak 
(veel groter dan normaal) 

75 et. 

REUZEN PAK 
f 1.50 

0 1.226.4) 

het land, binnenkort overal verkrijgbaar . 
de ketting. Tot zolang heb je dus vriJ 
baan. Maar zodra ik Wolf vastgelegd 
heb, keer ik terug en, zie je te grijpen. 
Maak dus maar benen, Want ik heb je 
betrapt, vadertje. Tot kijk." 
"Oké, Borns", bromt Sjoerd . .,En niks tot 
kijk. Ik zoek 'n ander operatieterrein. Je 
maakt 't me te gortig, tegenwoordig. 
Breng je hond naar huis en laat 'm geen 
P?Ot m_eer brek,;n. Mij zul je niet meer
zien. Aiuus ...... 
Frank ziet nog even toe. Z'n vadet· 
neemt de hond bij de ketting en gaat 
snel weg. In de maanlichte nacht stapt 
Sjoerd Menning met grote stappen dt: 
tegenovergestelde richting in. 
Dan volgt Frank z'n vader en de vrolijk 
rondspringende en overmoedig blaffen
de hond. Hij zegt 't niet zo ronduit, dit: 
Frank, maar hij vindt 't 'n levenslan� 
prachtige geschiedenis van die zwerver, 
die bastaard, die W alf! 

VARIA 

BAMBOE ALS VERVANGMIDDEL 

VOOR BETONIJZER. 

De laatste zeven jaar zijn aan de mid
delbare landbouwschool te Clemston 
proeven genomen met het vervangen van 
staal in gewapend beton door bamboe. 
H. E. Glenn, een van de naaste mede
werkers van de directeur van het land
bouwproefstation van deze middelbare 
school, verklaart dat in vele gevallen 
waarin nu betonijzer gebruikt wordt men 

in plaats daarvan bamboe kan gebruiken. 
In het Verre Oosten en Zuid Amerika 
heeft men bamboe in overvloed en is be
tonijzer zeer schaars. Door nu bamboe in 
plaats van betonijzer te gebruiken, wer
den talloze problemen opgelost. 
Van de zijde van de middelbare land
bouwschool te Clemston wordt er op ge
wezen dat bamboe in beton niet ver
molmt en dat de deskundigen het er 
over eens zijn, dat bamboe het in beton 
minstens 100 jaar uit houdt. 
Het Amerikaanse leger wil nu de proe
ven waarbij bamboe in plaats van beton
ijzer gebruikt wordt, voortzetten en de 
militairen verwachten veel van bamboe 
als materiaal voor palen om telefoonlei
dingen e.d. over moerassen te leggen. 
Bamboe is zeer sterk en daar het licht 
is kan het gemakkelijk vervoerd worden. 

PLASTIC VLEUGELS VOOR JAGERS. 

Na een twaalfjarig onderzoek heeft de 
Plastics Division van de Royal Aircraft 
Establishment te Farnborough een nieuw 
procédé ontwikkeld dat het mogelijk 
maakt vleugels van plastic voor vliegtui
gen te vervaardigen met ongeschoolde 
werkkrachten. De heer J. E. Cordon, het 
hoofd van de groep van twaalf geleer
den, die bij dit werk betrokken waren, 
zegt, dat het plastic drie keer zo goed
koop is als alle andere materialen die 
voor de vliegtuigbouw worden. gebruikt. 
Naar men hoopt zal binnen enkele maan
den een vliegtuig met plastic vleugels 
voor' experimentele vluchten opstijgen. 

wa r H NER DAN WELK 
WI MIDDEL K · oce 
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Het onheil der werkloosheid 
blijft dreigen 

Opnieuw steekt het monster der werk
loosheid opvallend zijn kop op. Het is de 
Minister van Landbouw, Ir Mansholt, ge
weest, die tijdens een te Zwolle gehou
den rede voor de Nederlandse Raad van 
de Europese Beweging heeft verklaard, 
dat de komende winter het aantal werk
lozen zal stijgen tot 200.000. Het zou 
niet onmogelijk zijn, dat deze -aitspraak 
ook een tikje demagogisch bedoeld is, nu 
de verkiezingen voor de deur staan en 
de socialisten toch nog altijd de naam 
willen hebben en houden het op te ne
men voor de arbeiders. Maar men be
hoeft deze verklaarbare reden voor de 
ministeriële uitspraak ook weer niet ge
heel als propaganda ter zijde te schuiven. 
Er bestaat inderdaad 'n toenemende kans 
op werkloosheid. Alle feiten wijzen er op: 
Philips ziet men op schrikbarende wijze 
inkrimpen, de bedrijven maken geen gro
te winsten, Minister Lieftinck zelf heeft 
zijn ombelasting op weeldeartikelen moe
ten verzachten om de werkloosheid, die 
het gevolg was van de verhoging, tegen 
te gaan. 
Er zitten een paar dingen in onze eco
nomische structuur scheef of beter: er 
vertonen zich een paar zwakke plekken. 
Onze industriële capaciteit bijv. is te 
zwak, zodat er te weinig industriëële 
producten naar het buitenland gaan. 
Nëderland heeft zich nooit voldoende 
op de fabricage van producten toege
legd en het veel meer gezocht in de 
landbouw en in het verkeer (per lucht 
en per water). Vandaar de waarschuwing 
van Minister Mansholt: ,,Indien de land
bouw-export terug zou vallen met b.v. 
500 millioen, zouden de gevolgen over 
de gehele linie te voelen zijn. Want de 
industrie zou haar grondstoffen niet meer 
in het buitenland kunnen betalen". 

, Daarom immers draait 't werkloosheids
vraagstuk in hoge mate, nu en in de toe
komst. 
Wij zullen voor een deel onze arbeiders 

slechts dan aan de arbeid kunnen hou
den, indien wij voldoende grondstoffen 
in het buitenland kunnen kopen. Maar 
Nederlands credietwaardigheid gedoogt 
niet, dat wij meer kopen dan wij kunnen 
betalen. 
Nu kunnen de socialisten wel de gebra
den haan uithangen en propageren, dat 
wij ons aan deze beperkende noodzake
lijkheid niet al te veel moeten storen, 
maar dat zou ergerlijke misleiding zijn. 
Want met het verlies van onze crediet
waardigheid kunnen wij wel roofbouw 
plegen en zelfs prachtig de arbeiders aan 
het werk houden, doch een crisis zal 
dan onherroepelijk volgen, waarvan de 
arbeiders de hopeloze gevolgen te dra
gen krijgen. 
In die geest moet men ook de zonder
linge maatregelen van Minister In 't 
Veld zien, die plotseling de premies op 
de particuliere woningbouw weer heeft 
stopgezet. In het begin van het jaar zou 
hij helaas maar 40.000 huizen kunnen 
bouwen; later, toen de woningbouwle
ning goed slaagde, werden er 50.000 
en later zelfs nog meer. Maar telkens 
als wij ons blij maakten iets meer te 
kunnen doen dan voor de oplossing van 
dat ellendige woningbouwvraagstuk no
dig is, zette Minister In 't Veld de dom
per op dat enthousiasme. 
Gemeentebesturen werden afgeremd en 
particulieren bleven binnen het harnas 
der maatregelen naar vrijheid snakken. 
Gemeenten krijgen nu geen hogere con
tingenten en particulieren geen premies. 
Ook deze minister ziet verder en vreest 
werkloosheid, die hier niet alleen ver
oorzaakt kan worden door grondstoffen, 
maar ook door loonsverhogingen en 
daaruit volgende onbetaalbare duurte. 
Werkloosheid, zo ziet men, hangt als 
een Damocles-zwaard boven het hoofd 
van Nederland en verhindert ons door
tastende maatregelen te nemen. 

Een feest van dankbaarheid 
Met het 25-jarig bestaan van het Missie
huis in zicht werd in ons blad de ge
schiedenis weergegeven van het Semina
rie van de Paters Assumptionisten op 
Stapelen. 
De schrijver memoreerde daarin de 
komst van de eerste Assumptionist, Pa
ter Verhagen, en hoe deze in groot ver
trouwen op God volhardde, zich opoffe
rend voor zijn verheven ideaal. 
Door de apostolische volharding van 
die prirster is Boxtel in het bezit geble
ven van een geestelijk centrum, waarvan 
een weldadige invloed uitgaat. 
In de geest van verbondenheid met "de 
Paters van Stapelen", zoals die van het 
begin hunner vestiging is getoond in 
moeilijke omstandigheden, is nu bij ge
legenheid van het 25-jarig bestaan van 
het Missiehuis St. Theresia door de be
volking van Boxtel, Esch en Liempde, uit 
erkentelijkheid een bijdrage geleverd om 
het thans gekoesterde ideaal van de 
Paters Assumptionisten enigszins nader 
te brengen bij de verwezenlijking. 

HET WEZEN VAN HET FEEST. 
De stemming bij de herdenking van de 
stichting van het St. Theresia-Missiehuis 
was wel het meest feestelijk omdat de 
terugblik op de jaren tussen de vestiging 
en het 25-jarig bestaan van het Missie
huis de Paters Assumptionisten de over
tuiging heeft ingegeven, dat zij instru
menten zijn van de Voorzienigheid. 
De tijdsomstandigheden, waaronder bij 
Pater Verhagen in 1915 het plan rijpte 
in Nederland een Congregatie te stich
ten, leken immers volgens menselijke be
rekening wel zo ongunstig mogeHjk. En 
als daarbij in aanmerking wordt geno
men hoe in de eerste jaren de stichter in 
zijn voortvarendheid werd geremd, om
dat het moederhuis wegens de oorlogs
omstandigheden de nieuwe stichting in 
Nederland niet kon steunen, dan zou, 
meqselijkerwijze gezien, opheffing nood
zakelijk zijn geweest. Doch geen tegen
slag heeft de onverzettelijke wil der eer
ste Paters kunnen breken. 

HET VOETSPOOR 
WORDT STEEDS GEVOLGD

Men kan zich voorstellen hoe Zondag 
de bronzen klokkemuziek blij resoneer
de in het gemoed van de vele Paters, die 
thans belast zijn met de voortzetting van 
het werk van hen, die onder de aller
moeilijkste omstandigheden op Stapelen 
de eerste priester� vormden, waarvan er 
verschillende thans een apostolische taak 
in de missies hebben. 
Hoe op hun beurt zij, die onder de op
offerende en bezielende leiding tot hun 
priesterschap kwamen in heJ Missiehuis, 
de Voorzienigheid dankbaarheid willen 
tonen door het voetspoor te volgen van 
hun voorgangers. 
Het feest werd begonnen met een plech
tige H. Mis· van dankbaarheid, door de 
Zeer Eerw. Overste, Pater Marius, opge
dragen' met assistentie van de Weleerw. 
Paters Suitbertus en Avelines. 

"Stapel�" was voor deze plechtigheid 
aangewezen op de St. Petruskerk omdat 
de noodkapel van het Missiehuis te 
klein is om aan de kloostergemeenschap, 
de genodigden en de sympathiserende 
bevolking van Boxtel plaats te bieden. 
De Hoogeerw. Heer Deken Broekman 
hield een feestpredikatie, waarin hij de 
zielenijver der Paters prees in de op
leiding van zovele jongemannen tot 
Priesters en Broeders, en wees op de be
tekenis daarvan \'OOr de uitbreiding der 
Kerk in de missielanden. Ook voor de 
assistentie in de vele parochiekerken in 
de omgeving dankte hij de Paters. 
Ter receptie, die 's middags werd ge
houden, kwamen zeer velen de Paters 
feliciteren, waaruit afgeleid kon worden 
hoe algemeen de achting voor "onze" 
Assumptionisten is. En, vanzelfsprekend, 
in de namiddag brachten harmonieën en 
zangverenigingen hun muziek- en zang
hulde. 

AVONDBIJEENKOMST. 
Om 8 uur was er een bijeenkomst van 
g_enodigden, waarbij o.a. tegenwoordig 
waren de Hoogeerw. Heer Deken, de 
Z. Eerw. Provinciaal en Overste der
Witte Paters, Pastoor Tilman, de Burge
meesters van Liempde en Esch, het Ere
Comité en de dames die de inzameling

• hadden gehouden voor het feestgeschenk.
Na verwelkoming dankte Pater Overste
voor de lof aan de Assumptionisten en
verklaarde, met een verwijzing naar de
leerstelling: ,,uw licht schijne voor de
mensen", dat het hun vurigste wens is
met de Congregatie de gemeenschap te
dienen en dat zij, indien zij als priesters
iets goed gedaan hebben, dit was om
God te verheerlijken.
Namens het comité, dat in Boxtel, Esch
en Liempde heeft gecollecteerd bood nu
oud-burgemeester F. van Beek, het feest
geschenk aan der bevolking, een bedrag
van 3200 gulden voor het kapelfonds en
herinnerde daarbij aan de verbondenheid,
die altijd heeft bestaan tussen de Paters
van Stapelen en de bevolking. Deze heeft
ter gelegenheid van het herinnerings
feest daarvan weer eens 'n bewijs willen
leveren met een bijdrage voor het kapel
fonds, om de bouw van de kapel 'n wei
nig nader bij de verwezenlijking te
brengen.
In zijn dank voor deze gift deelde Pater
Overste mede, dat met dit bedrag en de
op de receptie nog overhandigde giften
het fonds is gestegen tot ruim 60.000
gulden. Een beduidend bedrag, doch de
hoge bouwkosten in aanmerking geno
men, zal het nog wel enige jaren duren,
alvorens het fonds is aangegroeid tot de
voor de bouw benodigde som, die be
groot is op ongeveer 300.000 gulden.
In het verder verloop van deze gezellige
bijeenkomst kwamen de humoristische en
toonkunstige kwaliteiten van de studen
ten in al hun spontaniteit tot uiting tot
vermaak van de genodigden.
Het was een schoon slot van deze
feestviering.

Plaatselijk Nieuws 
VRIENDEN ORKEST 
BOXTELSE ORKESTVERENIGING. 

Zoals reeds bekend, geeft de B.O.V. op 
Maandag a.s. te 8.15 uur haar Jaarlijks 
Vriendenconcert. 
Ditmaal verleent, de nagenoeg bij ieder
een bekende sopraan, José Candel, haar 
medewerking. 
Het groot succes, hetwelk deze begaafde 
concertzangeres een paar ja;tr geleden 
te Boxtel oogstte, eveneens als soliste 
bij de Boxtelse Orkestvereniging, deed 
het Bestuur besluiten, nogmaals José 
Candel als soliste te engageren. 
Vielen haar Schubert-liederen en de spe
cifieke Nederlandse liederen bij haar vo
rig optreden zo buitengewoon in cle 
smaak, ditmaal zullen haar aria's en 
liederen volkomen afgestemd zijn op 
de aard en het karakter van het pro
gramma van het Orkest. 
Een zeer belangrijke gebeurtenis voor de 
B.O.V. is de uitvoering vóór de pauze, 
dus in het Mozart-gedeelte, de Sym
phonie No. 39 in Es gr. t., waarvan het 
publiek van tevoren duidelii� explicatie 
krijgt. 
Voor de minnaar van de uitgesproken 
populaire muziek is er ná de Pauze een 
interessant en afwisselend programma. 
Voor verdere bijzonderheden verwijzen 
wij U naar de advertentie, voorkomende 
in dit blad. 

PINKSTER-MUZIEKFEESTEN 195'.2. 

Pinksteren brengt ons dit jaar weer de 
gebruikelijke muziekfeesten, waaraan ge-. 
koppeld een uitgebreide kermis voor de 
jeugd en volop dansgelegenheid voor de 
dansliefhebbers. 
Alle vocale en instrumentale verenigin
gen, dit jaar aangevuld met de Fanfare 
"St. Arnoldus" zullen weer eens tesamen 
naar hartelust musiceren en zingen, en 
wanneer het weer ons gunstig is, het
geen men toch in Juni zeker mag ver
wachten, zal er weer veel schoons te be
luisteren zijn. 
Boxtels Harmonie opent de Feesten met 
een muzikale wandeling om ca 7.15 uur, 
waarna de R.K. Gildenbonds-Harmonie 
het openingscÓ�cert verzorgt. 
Op beide Pinksterd;::gen zijn er Ml<ldag
en Avondconcerten; op de eerste Pink
sterdag vangt het Middagconcert eerst 
aan ca. 5 uur, zulks in verband met Ker
kelijke Plechtigheden. 
Een bijzondere attractie, dit jaar, vormt 
het optreden van het Koninklijk 's Her
togenbosch Muziekcorps, dat het Slui
tingsconcert op 2e Pinksterdag zal ver
zorgen, terwijl ná sluiting van het Feest
terrein om 11 uur, de Grote Militaire 
Taptoe voor het Gemeentehuis zal wor
den uitgevoerd. 
Zaterdag 31 Mei wordt om vijf uur het 
Feestterrein geopend. 

SUCCES OP KAPPERSCONCOURS. 

Op het nationaal kapconcours en ten
toonstelling "Journées d'élegance" te 
Breda "Oranjestad", gehouden op 18, 19 
en 20 Mei, boekte onze plaatsgenoot de 
Heer J. Bullens, wederom enkele opmer
kelijke successen. In de dag-coiffure met 
44 deelnemers als 7de geplaatst, wist hij 
de 2de dag in de coifure Haute Fan
tasie zich als 3de te classeren en hier
mede 2 diploma's en een prachtige beker 
te winnen. 

FATIMA-KAPEL. 

Op een zilveren huwelijksfeest te Ge
monde werd f 5,- opgehaald voor de 
Fatima-buurtkapel. Hartelijk dank. 

GRATIS: 

• naar de Kinderspeeltuin
• naar het Orkest Zonder Naam

• een lekkere Taart
als U koopt bij de Actie•leden van de 

Boxtelse Winkeliers== Vereniging. 
Kenbaar aan het Rood•Zwarte raambiljet. 

Plak de gele en lila zegels op de kaarten zoveel U kunt. 
Uw voordeel is dat U allen kunt genieten ..-an 
het Pinksterfeest. 

Vraagt zegels zij hebben veel waarde. 

EXPOSITIE 
TILBURGSE KUNSTENAARS. 

Zoals reeds eerder in ons blad werd 
medegedeeld, zal van 30 Mei tot 14 Juni 
a.s. in Boxtel ten gemeentehuize een ten
toonstelling gehouden worden van wer
ken van Tilburgse kunstenaars. Deze ex
positie, die olieverven, aquarellen, teke
ningen, etsen, beeldhouwwerken, glas
kunst en grafische kunst laat zien van
kunstenaars als Jan van Riel, Frans Man
dos, Gé Hurkmans, Jos Zegers, Nico
Molenkamp, Sjaak Kreykamp en Piet
Clijsen, zal volgende week Vrijdagavond
geopend worden door Boxtels burge
meester, de edelachtbare heer drs. M.
A. M. van Helvoort. Na deze opening
zal de tentoonstelling gedurende 14 da
gen voor het publiek geopend zijn. Men
verwacht uit alle delen van de provincie
een groot - aantal belangstellenden voor
deze expositie van werken van enkele
der meest prominente Brabantse kunste
naars. Ook zullen vele scholieren deze
tentoonstelling bezoeken, want aange
zien het zeer nuttig mag worden geacht,
dat jonge mensen schoonheid leren zien
en deze expositie daartoe rijkelijk de ge
legenheid biedt, zijn vele Middelbare,
Ulo en Nijverheidsscholen uitgenodigd
deze expositie te bezoeken. Een of meer
exposerende kunstenaars zullen bij dat
bezoek aanwezig zijn om uitleg te geven
van het tentoongestelde werk, waarover
de leerlingen later in een opstelwedstrijd
hun mening zullen weergeven. Voor de
makers van de beste opstellen zijn boek
werken over kunst beschikbaar gesteld.
In ons blad van volgende week hopen wij
in 'il uitvoeriger bespreking op deze ten
toonstelling terug te komen.

H.H. WIJDINGEN. 

Dezer dagen ontving onze plaatsgenoot 
de Eerw. Frater Marcel Hendriks A.A. te 
Bergeyk (St. Augustinusklooster) de sub
diakonaatswijding uit handen van Mgr. 
Mutsaerts. 
Voorts kan worden medegedeeld, dat tot 
de theologanten van de Sociëteit van 
Jezus, die op 2e Pinksterdag te Maas
tricht door Mgr. J. Hanssen worden ge
wijd tot subdiaken en diaken ook behoort 
de Eerw. Heer F. Deelen, uit Boxtel. 

Voor inwisseling ziet 
elders in dit blad. 

PRIESTERWIJDING. 

Zaterdag 7 Juni zal onze dorpsgenoot, 
de Weleerw. Heer A. v. d. Sande, door 
Mgr. Mutsaerts tot Priester worden ge
wijd. 
De neomist draagt Zondag 15 Juni de 
eerste plechtige H. Mis op in de kerk 
van het H. Hart. 

INTERNATIONALE 
BELANGSTELLING. 

Jl. Vrijdag had onze Provinciale Ge
zondheidsdienst bezoek van een inter
nationaal gezelschap, een commissie van 
de Organisatie voor Europese Economi
sche Samenwerking, die in ons land ver
toeft ter bestudering van de wijze waar
op in Nederland het landbouwcrediet 
wordt gebruikt. 
Na de bezoeken aan de N.O.-Polder, de 
ruilverkaveling in Overijse), de Land
bouwwerktuigen Coöperatie, de Bloe
menveiling en de Coöp. Centrale Boeren
leenbank te Eindhoven, kwam de Com
missie zich op de hoogte stellen van het 
registratiesysteem van de Gezondheids
dienst. 
Uit de conversatie bleek dat de Dienst 

. in alle opzichten de bewondering had 
van de commissie. 
Bij het vele bezoek uit het buitenland, 
dat bij herhaling plaats heeft, is thans 
ook voor 18 Juni aangekondigd dat van 
de landbouwattaché's uit 13 verschillende 
landen. 

OVERWEG BIJ EXPORT 
GESLOTEN. 

Wegens werkzaamheden aan de spoor
weg zal de overweg naar Lennisheuvel 
- bij de Exportslagerij van de N.C.B. -
van Maandag 26 Mei tot en met Vrij
dag 30 Mei gesloten zijn.
Het zware verkeer - boven 5000 kg -
zal gedurende die dagen moeten gaan 
over de Oirschotse Grindweg. 
Het lichtere kan gebruik maken van de 
Mijlstraat en Van Salmstraat. 
Voor voetgangers en fietsers blijft pas
sage mogelijk over de overweg. 

Viering van het H. Bloedwonder Ons Heer en de H; Doek omgeeft. En 
om dit te bereiken zullen we straks sa
men een triduum van voorbereiding 
gaan houden. Geestelijke voorbereiding 

De plechtige jaarlijkse v1enng van het 
Mirakel van Boxtel staat wederom voor 
de deur. Hard is er ondertussen gewerkt, 
om aan die viering alle mogelijke luis
ter bij te zetten. In de kolommen van dit 
blad zijn geschiedkundige bijdragen ver
schenen, die de Boxtelse bevolking zo 
precies mogelijk vertrouwd hebben wil
len maken met de feiten uit het grijze 
verleden. De K.R.O. heeft in zijn pro
gramma van Vrijdag 23 dezer het Bra
bants Halfuur aan het H. Bloedwonder 
gewijd en het volk van Nederland laten 
horen, hoe wij hier in Boxtel dat Won
der weten te waarderen. Het voornaam
ste moet echter nog gebeuren: Wij moe
ten het Wonder ook uit gaan buiten, 
als het zo gezegd mag worden. 
We wezen er reeds op, dat een Mirakel 
niet zo maar door God verricht wordt 
bij wijze van vriendelijke attentie. Het 
heeft altijd een groot en breed doel en 
de oude historieschrijvers hielden het 
hun lezers zeer duidelijk voor: ,,om 
syne glorie daer in te veropenbaeren 
ende ons in het. gheloove van het hey-
ligh Sacrament te verstercken ...... ". Dit 
mogen we nooit vergeten! Onze voor
naamste plicht is dan ook, ons te be
zinnen op het Mirakel van Boxtel als 
op een teken van de Hemel, dat ons 
gegeven werd tot GEESTELIJK VOOR
DEEL! 

Een Eucharistische bedevaartplaats is 
Boxtel. Zijn oude, machtige St. Pieter 
staat er als een monument boven de 
Brabantse steden, dorpen en velden, met 
zijn toren, als een opgestoken vinger, 
het gelovige volk herinnerend aan een 
mysterie, dat meer dan welk ander het 
middelpunt vormt van onze katholieke 
eredienst: het mysterie van Christus' 
Altaarsacrament. 
Wat zijn onze kerkgebouwen zonder dit 
Geheim? Wat is ons leven zonder dit 
Voedsel? Wat is ons gebed zonder dit 
Offer? Wij weten niet waarom God een 
Sacramentsmirakel wrochtte in onze 
plaats, maar we weten met des te meer 
zekerheid, dat dit Mirakel aan onze ste
de ernstige vêrplichtingen oplegt ten op
zichte van de Eucharistie, de "Goede 
Gave" van de Goddelijke Heiland. 
De Sacramentsdevotie moest eigenlijk 
een kenmerk zijn van ons geloofsleven 
hier, devotie dan in de zin van liefde 
voor en leven uit de Altaargeheimenis
sen. 
De jaarlijkse H. Bloedfeesten komen ons 
telkens weer herinneren aan onze plicht 
in dezen. Moge de innerlijke luister van 
onze ziel en ons hart, de schoonheid 
van ons gemeenschapsleven in deze mi
rakelplaats niet onderdoen voor de weel
de, die ieder jaar steeds uitbundiger, 

Drie �n achtereen zullen de Withe
ren van Heeswijk in alle Boxte_Ise paro
chiekerken jonJ;t en oud onderhouden 
over het Geheim des Altaars en zij zullen 
het zo doen, dat allen overtuigd worden 
van de geweldige betekenis, die de Eucha
ristische Christus in hun persoonlijk le
ven en in het leven der gemeenschap 
zal krijgen, zodra wij allen zonder uit
zonde� trouw het Misoffer gaan bij
wonen en eten van de Tafel des Heren_ 
Wanneer we deze geestelijke winst niet
boeken, dan moeten we op onze H. 
Bloedviering jammerlijk genoeg de woor
den toepassen, die Paulus wijdde aan 
een leven, waarin de liefde ontbreekt: 
,,cymbaalgekletter en metaalgerammel". 
Dat mag niet zijn I Maar dat willen we 
ook niet. En daarom zullen allen, di� 
kunnen, present zijn, iedere dag, en zul• 
Jen allen van Drievuldigheids-Zondag 

maken een gloriedag voor God, Die ons 
op de vooravond van Zijn Lijden áe
heel Zijn Hart uitstortte in dat onbe
grijpelijk geschenk van Zijn Vlees en 
Bloed voor het Leven der Wereld. 
Laten wij onze dankbaarheid tonen voor 
het Wonder van Boxtel en in die dank
baarheid uiting geven aan ons geloof en 
onze liefde Christus in het Altaar-sacra
ment. Tot eer van God, tot heil van 
ons allen! 



Boxtelse R.K. Volksmuziekschool 
bestaat 5 jaar 

DE BASIS IS GELEGD! 
PAPIEREN -TOETER-FABRIKANT 
HEEFT GELIJK 1 

Dezer d�en was het vijf jaar geleden, 
dat in Boxtel het wezenlijk stoute plan 
om te komen tot een R.K. Volksmuziek
school verwezenlijkt werd. En op • t Juni 
a.s. zal men in zijn herinnering een
jarenquintet terug moeten gaan om te 
komen tot de dag, waarop de R.K.
Volksmuziekschool bij het muziekonder
wijs-voor-de-jeugd hier ter plaatse de 
toon ging aangeven. Als eersteling in 
Brabant ging de school toen van start
om - met alle moeilijkheden een derge
lijk experiment eigen - de mutiek in het 
leven van de jeugd de plaats te geven 
die haar toekomt. 
Onder de betielende leiding van Direc
teur Cor Suys begon een klein aan
tal leraren toen aan het moeilijke pio
nierswerk: het leggen van de basis voor 
de toekomst.
Er werden in alle scholen zangklassen 
gevormd, waarbij het kind als het ware 
spelenderwijze leerde zijn stem goed te 
gebruiken, zijn gehoor te ontwikkelen, 
zijn rhythmisch gevoel te ontplooien en 
zijn kennis omtrent de notatie te ver
breden, hetgeen allemaal besloten lag in 
het zingen van het goede volkslied. 
Naast dit zangonderwijs begon men toen 
met instrumentaallessen voor alle leef
tijden. Onder deskundige leiding be
kwaamde menigeen zich in het bespelen 
van piano, viool, mandoline, guitaar of 
blok(luit. En gelukkig kon al spoedig 
gezegd worden, dat de liefde, de smaak 
en de zin voor de muziek bloeide. Dat 
was winst! Winst voor het kind, dat 
leerde in de muziek het mooiste van zijn 
innerlijke tot uitdrukking te brengen, 
precies zoals dat gezegd wordt in het 
citaat, dat we in een van de jaarlijkse 
,prospecti van de R.K. Volksmuziek
school lazen: ,,Music is not a thing apart 
from man: it is the spiritualized expres
sion of his fin est and best inner self". 
Winst was het ook voor onze zang
·koren, harmonie- en symphoniegezel
schappen, voor wie in de Volksmuziek
school prachtige perspectieven aanwezig 
bleken; perspectieven die de mogelijk
·heid openen voor effectiever repetities, 
hoger staande uitvoeringen en ..... . 
attenter luisteraars. 
Men bleek oog te hebben voor al deze 
mooie mogelijkheden: Het gemeentebe
stuur nam een rovaal besluit in het be
lang der volkscultuur en zegde een sub
sidie toe als bijdrage in de exploitatie
kosten, voorts konden vele patronen, 
vrienden en donateurs aangeworven wor
den, terwijl van de zijde der bevolking
in-het-algemeen veel steun ondervonden 
werd bij het op touw zetten van de jaar
lijkse loterijen. 
Met deze steun trachtte de R.K. Volks-

Burgerlijke Stand 
van 13 Mei tot en met 19 Mei a.s. 
GEBOREN: Hendrikus C. zoon van M. 
v. d. Berk en M. J. C. van Nunen, Pa
rallelweg-Nrd. 43 - Maria C. H. doch
ter van J. J. Peijnenburg en H. Maas, 
Nieuwstraat 55 - Jozef W. M. zoon 
van A. W. Janssen en A. van Schijndel, 
van Coothstraat 36 - Henrikus J. M. M. 
zoon van J. M. Blummel en M. Rijkers, 
Bosscheweg 44 - Cornelis M. zoon van 
H. R. Jacobs en E. M. van Gaal, Oir
schotseweg 12 - Adrianus J. M. zoon 
van Th. Willems en C. Fr. M. van de 
Ven, van Salmstraat 13 - Maria H. H. 
dochter van R. P. H. Miedema en M. Fr. 
A. de Ruijter, Ons Doelstraat 26 - Jo
zefina A. P. M. dochter van H. M. van 
Vught en M. v. d. Donk, Schijndelse
dijk 1. 
ONDERTROUWD: Wilhelmus Teraa 
en Nicolasina J. J. van der Heijden. 
GEHUWD: Johannes C. H. van Wijk en 
Catharina P. Kuenen; Adrianus J. van 
Moorsel ·en Gerarda L. M. van Boeckel. 
OVERLEDEN: Johanna Schoormans, 
oud 60 jaren, echtgenote van C. Grilis, 
Raaphof 16 - Antonius van de Langen
berg, oud 65 jaren, Nieuwstraat 180b. 

muziekschool haar invloed verder uit te 
breiden door het samenstellen van nieu
we cursussen, waarvan het volgen verge
makkelijkt werd door een Instrumenten
fonds, waaraan momenteel reeds een 
groot deel van de geboekte successen 
kan worden toegekend. 
Zo werden er nog cursussen aan de 
school verbonden als: Orgelles, Blaas
instrumentenles, Accordeonles, Spraak
lessen en Volksdanscursus, terwijl ook 
een jeugdensemble gevormd kon worden. 
(Dit gaf bij gelegenheid van het gouden 
feest van de Parochie van het H. Hart 
reeds een uitvoering van de kinder
symphonie van Joseph Haydn). 
Niet alle cursussen leverden het gewens
te succes op en in de loop van de vijf 
jaar zijn er dan ook nogal wat verschui
vingen geweest wat betreft de animo 
voor bepaalde opleidingen en ook wat 
betreft de animo in klasverband. Niet 
alle scholen hielden n.l. gelijke tred, zo
dat men nu na vijf jaar bijv. moet con
stateren, dat de belangstelling voor de 
zangklassen enigszins is teruggelopen, 
waar achter gelukkig tegenover staat, dat 
de animo voor de instrumentaallessen 
met sprongen gestegen is en nog immer 
groeit. 
Het Curatorium van de R.K. Volksmu
ziekschool legt er zich - in nauw over
leg met de Directeur en de leraren -
speciaal op toe om eventuele zwakke 
plekken weer zo spoedig mogelij\< hun 
oude degelijkheid terug te geven, terwijl 
men zich ook terdege bezint op de mo
gelijkheid om naast invloed op het 
lagere schoolonderwijs ook invloed uit te 
o�fenen op de jeugdbewegingen, waar 
het muziekbeoefenen een niet te schat
ten goed is. Er zal door de bestuurderen 
van de R.K. Volksmuziekschool zo goed 
als mogelijk is naar gestreefd worden, 
dat de invloed van de R.K. Volksmuziek
school op het kind ook op latere leef
tijd blijft doorwerken, hetzîj in de be
oefening van muziek thuis of in de 
jeugdbeweging, dan wel in koren of mu
ziekgezelschappen. 
Waarlijk het is zoals de "volijverige" 
secretaris van de R.K. Volksmuziek
school, de heer Jos. v. d. Laar, het in de 
laatste prospectus zo 2eesttg maar raak 
liet zeg)?en door de papieren-toeter-fabri
kant: ,,Met de papieren toeters zal het 
mijn tijd wel duren . ... Maar toch is er 
een nieuwe kern aan het w-oeien, die 
geen genoe)?en meer ne�mt met mijn in
strument en die een gitaar, een viool 
of een fluit neemt en speelt en zingt van 
ti-la-sol-fa-merië." 
Moge het de Boxtelse R.K. Volksmu
ziekschool daarom - met veler steun -
gegeven zijn om het muziekonderwijs 
hier ter plaatse in )?oede banen te leiden, 
opdat - waar we nu reeds mO)?en spre
ken van het plukken van vele rijpe 
vruchten - we straks mOS?en )?ew�en 
van een overvloedige oogst 1 

Liempde 

ZILVEREN JUBILEUM 
BIJ FANFARE CONCORDIA. 

Op Dinsdag 27 Mei zal bij Fanfare 
Concordia te Liempde een zilveren jubi
leum in de annalen geboekstaafd wor
den. Op die dag is het n.l. 25 jaar ge
leden, dat Marinus van der Staak als 
tromdrager bij de Fanfare kwam. En 
tromdrager is Marinus gebleven, een 
zilveren reeks van jaren lang; sinds hij 
op Hemelvaartsdag (27 Mei 1927) zijn 
debuut maakte bij de jaarlijkse muzikale 
wandeling naar Kasteren tot op de dag 
van vandaag. Vele, zeer vele korte en 
lange, lichte en zware, droeve en blijde 
tochten heeft Marinus in die tijd al ge
maakt in volhardende trouw aan zijn 
Fanfare. 
Op de 2e Pinksterdag (de dag waarop 
dit jubileum gevierd zal worden) zal 
Concordia echter uitttrekken z(mder 
haar trouwe tromdrager, want dan zal 
deze van zijn Fanfare een welverdiende 
hulde in ontvangst mogen nemen. Reken 
maar, dat dan de grote trom nog eens 
geducht geroerd zal worden! 

Treffend bewijs van medeleven 1 
Het "clandestiene" bouwen van woningen op Kalksheuvel - voor velen een 
bewijs van grote voortvarendheid, voor sommigen een bewijs van gevaarlijke zelf
zuchtigheid - heeft de gemeente Boxtel bergen moeilijkheden opgeleverd. Nadat 
men enkele dagen geleden meende eindelijk te zijn gekomen aan het einde van 
de bittere en moeizaam afgelegde lijdensweg, is deze thans weer opnieuw open
gelegd, . . .  De enige troost is, dat vele medeleven met Boxtel's moeilijkheden. Een 
treffend bewijs daarvan vonden we in een brief, die een Amstelvener richtte aan 
de gemeente Boxtel, welke brief we gaarne in extenso aan onze lezers voorleggen: 

Mijne Heren, 

Aan het Bestuur van de Gemeente BOXTEL 
BOXTEL (N.-Br.) 

AMSTELVEEN, lS Mei 19S2. 

Enige tijd geleden las ik in "De Telegraaf" over een aan Uw Gemeente opge
legde boete wegens (te grote7) voortvarendheid bij de woningbouw. 
Zelf gelukkige bezitter en bewoner van een huis - Em.makade 14 te Amstelveen 
Gemeente Nieuwer-Amstel (Nrd. Holi.) - besloot ik aan de firma Lentjes en 
Drossaerts, Waterstraat l, Den Bosch, opdracht te geven nog aan te kopen voor 
mijn rekening t à f 100, - en 8 à f 2S, - Rentespaarbrieven woninglening en de 
voorkeurskaarten van deze stukken aan U te zenden onder mededeling : 
"Van iemand die verontwaardigd is over de aan de Gemeente Boxtel opgelegde 
boete". 
Ik hoop dat dit voor U in orde is gekomen en mogelijk ook de boete nog zal 
meevallen ofwel geheel zal worden ingetrokken. 
Onze tijd hier hangt aan elkaar van belemmerende reglementen en boeten. 

Hoogachtend, 

(Volgt ondertekening) 

DENKSPORT 
HORIZONT AAL. 
1. gevreesd landvoogd. 4. houten staaf. 7. groente. 8. voorzetsel. 10. 
hoofddeksel. 12. voorzetsel. 13. adelijke titel. 15. pers. voorn. woord. 
16. plaats op de Oostkust van Borneo. 17. voegwoord. 19. inhoudsmaat. 
20. pers. voorn. woord. 21 smalle dunne plank. 23. vod. 24. klamp. 25. 
opening. 26. wiel. 27. belemmering. 28. schaakterm. 31. deel .. van ee!l 
schip. 33. reeds. 34. rubber. 36. soort ond�rwijs. ?.!· OostennJker (utt 
bepaalde streek). 38. bijwoord. 40. stad .m Belg1e. 4.t. pers. voorn. 
woord. 42. jong zoogdier. 44. deel van het Jaar. 45. vallei. 46. schaamte. 
47. stand. 
VERTICAAL. 
1. soort bier. 2. bergplaats. 3. smergel. 4. distilleerder. 5. voorzetsel. 6. 
wig. 7. handvat. 9. Muze. 11. platte vierkante steen. 13. speelgoed. 14. 
zot. 18. deel van een vinger. 20. zitplaats. 22. mak. 24. s"?alle weg. _27. 
klepper. 28 wapenschouw. 29 geur. 30 Russ. boerenvoertuig. 32 pro1ec
tiel. 34 deel v. h. gelaat. 35 voorzetsel. 39 spinneweb. 41 waterkant. 
43. wederkerig voorn. woord. 45. lidwoord. 

Oplossing vorige puzzle. 
HORIZONTAAL: 1. klma - klam; 4. fisr - fris; 7. ste - set; 8. 
Ika - lak; 10. kge - keg; 12. eedn - eend; 13. vleg - velg; 14. lle 
- Iel; 15. amr - arm; 17. ogo ...:... oog; 18. te - te; 1·9. kplmo -
klomp; 21. of - o.i.; 22. kpa - 22. kap; 23. egr - erg; 25. mta - ma!; 
26 Ita - lat• 28. oed - ode; 30. reo - roe; 32. ko - k.o.; 34. lea1r 
-· larie; 36. dr - dr.; 37. aer - are; 39. ite - iet; 40. wge - weg; 
41. lotn - lont; 42. mset - mest; 43. nno - non; 44. sa! - sla; 46. 
tno - ton; 47. deog - doge; 48. tnee - teen. 
VERTICAAL:: 1. ktele - ketel; 2. lede - leed; 3. al - al; 4. fa - fa; 
5. sklo - slok; 6. rgego - rogge; 7. seltt - stelt; 9. keml - klem; 
11. egole - eloge; 15. apa - aap; 16.rme - rem; 19. kpael - kapel; 
20. ogler - orgel; 22. kto - kot; 24. rto - rot; 27. bkaln - blank; 
29. dei - die; 30. rie - rei; 31. breto - boter; 33. oeond - odeon; 
35. atda - adat; 36. dgene - degen; 38. rtoe - roet; 40. wste - west; 
44. sg - s.g. 45. lt. - L.t. 

"MIAD" hield tentoonstelling 
Intussen gaat de actie voor het Kapel
fonds van de "Paters van Stapelen" rus
tig door totdat het geld de geest kan
dienen en een schoon bouwwerk gescha
pen kan worden. Draag Uw steentje bij! 
* Aan ge St. Petruskerk werd de fiets 
gestolen van een onzer in gebed ver
zonken dierbare gelovigen. Naar horen 
zeggen heeft de gedupeerde toen maar 
meteen een noveen tot de H. Antonius 
ingezet. Als daar geen zegen op rust ... 
* Maandagavond werd op de Boxtelse 
Markt wederom een reclamefilm ge
draaid. We wilden daarvan zeggen, dat 
het erg effectief was, dat er veel belang-

Missieijver met 
missieliefde beloond 1 
Zaterdag, Zondag, Maandag en Dinsdag 
j.l. werd katholiek Boxtel in de gelegen
heid gesteld missieijver met missieliefde 
te belonen: De Missienaaikring "MIAD" 
hield in De Ark n.l. haar eerste tentoon
stelling. En wát voor een tentoonstelling! 
Een tentoonstelling waarmee het onom
stotelijk bewijs geleverd werd, dat de 
dames van de MIAD (missionum adju
trices = helpsters van de missies) in het 
eerste jaar van het bestaan van deze mis
sienaaikring op voortreffelijke, prijzens
waardige wijze kunde en inzicht hebben 
weten te paren aan missieijver en -liefde. 
Met het talrijke en goed verzorgde mate
riaal toonde de MIAD aan, dat er in 
haar kring een dusdanige activiteit leeft, 
dat het bestaansrecht reeds de eerste de 
beste keer, dat men met het vervaardig
de buiten de beslotenheid van de weke
lijkse naaiavonden trad, kon worden ver
zekerd. In belangrijke mate ,:9u men dit 
bestaansrecht trouwens ook ontleend 
kunnen hebben aan de richting, die de 
MIAD bij haar missiejjver koos. Als 
unicum in Nederland besteedt deze mis
sienaaikring n.l. ook bijzondere aandacht 
aan de vervaardiging van uitgelezen col
lecties Oosterse paramenten voor ver
schillende riten. Zo worden ook de nrote 
noden van de priesters uit het midden 
en nabije Oosten enigszins gelenigd. 
De waardering, die de MIAD voor een 
en ander heeft mogen ontvangen was 
groot! De HoogEerw .. Heer Deken I. 
Broekman gaf Zaterqag j.l. bij de ope
ning van de tentoonstelling als eerste be
zoeker uiting aan zijn grote bewonde
ring voor hetgeen aan missieijver te 
reconstrueren was uit de prachtige para
menten, die op smaakvolle wijze ge
ëxposeerd waren in de foyer van De 
Ark. Na hem zijn nog vele h_onderden 
gekomen (in totaal telde deze expositi_e 
liefst 2135 bezoekers!) om voor de eer
ste maal kennis te maken met de MIAD, 
die er met een welgeslaagde fancy-fair 
voor zorgde, dat het een alleszins pret
tige kennismaking werd. Op het terrein 
naast De Ark gonsde het dan ook voort
durend van bedrijvigheid, belangstelling 
en vermaak. De missieijver van de 
MIAD-dames (voor een paar dagen dap
per gesecondeerd door een stel wakkere 
jongelieden) werd naar verdienste be
loond met de missieliefde van Boxtels 
bevolking. Gëdurende enkele dagen was 
het feestterrein - dat 's avonds zo gezel
lig verlicht was - een trekpleister voor 
jong en oud, zeer tot genoegen van de 
MIAD, die in deze extra baten weer de 
middelen vindt om het uitstekende werk, 
waarmee op zo kranige wijze gestart is, 
voort te zetten tot heil van de Missie! 

Hieronder volgt nog de uitslag van de 
door de MIAD georganiseerde loterij : 
1 e prijs: lap kamgaren No. 1903; 2e P�js 
6 linnen handdoeken No. 1873; 3e pnJS 
kapstok No. 1250; 4e prijs: paar nylons 
no. 1631; 5e prijs: Broodzaag No. 1405; 
6e prijs: jampot met lepel No. 1989; 7 e 
prijs: kruisbeeld No. 976; Se prijs: doos 
Postpapier No. 220; 9e prijs: doos Post
papier No. 594; 10e prijs: doos eau de 
cologne met zeep No. 888. 
De wollen deken viel op lot No. 0158. 
De vulpen viel op lot No. 1_05. 

* Toen in Den Bosch door de Econo
mische Rechter de nietig-verklaring van 
de dagvaarding der gemeente Boxtel en 
besturende figuren als burgemeester, 
wethouders en gemeente-opzichter werd 
uitgesproken, gingen in Boxtel al dade
lijk stemmen op om een van de nieuwe 
straten in Kalksheuvel (waar het zo ge
wraakte "zwart bouwen" heeft plaats ge
vonden) te dopen met de naam Ir. Bol
siusdreef, hetgeen een te loven plan was. 
Nu de Officier van Justitie echter beroep 
heeft aangetekend (de zaak heeft "inge
gooid", zoals ze in Boxtel zeggen) draaft 
men achter deze heimelijke voorstellen 
niet zo hard meer aan. Of deze precaire 
historie straks toch nog met deze naam 
op korte en kernachtige wijze· zal worden 
vastgelegd, is dus voorlopig nog vers 
twee...... * Nu de eeuwenoude linde
boom bij de Zwaanse Brug - een reliek 
van oud Boxtel - zich getooid heeft 
met het volzomerse lover, wordt het stil
aan tijd, dat onder deze boom de bank 
geplaatst wordt voor de oude garde 
onder de Boxtelse mensen, de gepen
sionneerden e.d. Op de warme zomer
dagen kunnen zij dan zo gauw als de 
zon haar grote klim begint de schaduw 
zoeken van deze schone linde en de dag 
in gezellige kout doorbrengen tot de zon 
wederom ter kimme neigt en de blade
ren van deze boom het waarschuwende 
,,huistoe" fluisteren. We wachten af ... 
P .S.: 't Is te hopen, dat de eerbied voor 
de ouderdom zo groot is. dat de banken 
ook voorzien worden van leuningen ..... . 
* Zondag j.l. werd het zilveren be
staansfeest van Missiehuis St. Theresia 
op passende wijze gevierd, d.w.z. inge
togen, plechtig en vormelijk. Maandag 
j.l. werd het echter gevierd op studen
tikoos-uitbundige wijze. Een dag lang 
improviseerden en creëerden de studen
ten de grollen van hun leven. Om niet 
meer te vergeten ...... , zoals dat trou-
wens ook hoort als een heuglijk feit fees
telijk geaccentueerd moet worden. *

Avonturen van BIM 

� 0 

212. ....____ Copy,;ghl P. 1. B. Bo• 6 Co,,enhogen 

TOCH GEEN AFSCHEID. 
Tot grote ontsteltenis van alle dieren 
hebben Bim en Bam besloten een grote 
reis te gaan maken en hun makkers te 
verlaten. Alle dieren huilen. Ze zijn be
droefd omdat Bim en Bam weggaan, mis
schien wel voorgoed...... Nagestaard 
door vele dieren steken Bim en Bam 

's middags van wal en verdwijnen spoe
dig uit het gezicht. 's Avonds zijn Bim 
en Bam al ver in zee. Gelukkig vinden ze 
een klein eilandje, waar ze hun tent voor 
een nacht kunnen opslaan. Bim en Bam 
hebben er echter geen erg in, dat ze hun 
tent hebben opgeslagen op de dikke rug 
van het nijlpaard en ze merken ook niet, 

stelling voor bestond én ...... dat het ons 
opviel dat er geen maatregelen waren
getroffen om een ongeluk, als vorig maal 
voorviel, te voorkomen. Om duidelijker 
te zijn: de staaldraden, die aan het witte 
doek bevestigd waren, doemden weer als 
ijzingwekkend gevaarlijke dingen voor 
de argeloze fietsers op. * Op de feest
dag van 's Heren Hemelvaart maakten
we in onze kerken weer de Eerste H. 
Communie van· een deel onzer jeugd
mee. Schoon gebeuren: Men ziet ze ter 

H. Tafel naderen, de meisjes met devoot 
genegen kopjes en de jongens verstild 
onder de gewichtigheid van wat komen 
gaat, daarna biddend als Gezelle 

"Jesu weest mij willekome 
die mijn herte, als waar't een blomme 
te Uwer wellust hebt aanveerd! " 

* Wijsheid van de week: ,,Twist is als 
een vissersfuik, men komt er gemakke
lijk in, maar niet zo licht weer uit." 

Missie Thuisfront 
Op de bruiloft van J. Verhagen-v. Sant
voort voor de missie van pater Meulen
dijk f 12,12 en op het 40-jarig huwelijks
feest van D. van Helvoort-Nooten, door 
Theo v. Helvoort f 8,69. 

-o-

Op de bruiloft Kluytmans-Schellekens te 
Gemonde haalde Riek van Eindhoven 
f 8,00 op voor de missie der Paters As
sumptionisten. 

-o-
Opgehaald op de bruiloft van Fr. v. 
Hees-Albers f 4,50 en op de bruiloft van 
v. Dinther-Troeyen f 4:,50.voor de missie 
van Br. Seraficus v. d. Heuvel. 

-0-

0p de bruiloft van M. Bax-v. Ruremon
de te Gemonde werd door Annie Geerts 
en Stientje v. d. Steen f 5,78 opgehaald 
voor de Missie van de Eerw. Broeders 
van 0. L. Vrouw van Lourdes. 

UW RODE KRUIS 
biedt HULP, overal waar 
hulp nodig is. 

Barmhwtigheid 
• kent geen grenzen.

GEEF DAAROM GUL. 

en BAM 

dat ze stilletjes weggevoerd worden. Als
ze 's morgens wakker worden en uit hun 
tent komen, zien ze plotseling weer alle 
dieren voor hen. Bim en Bam vinden het 
idee van het nijlpaard zo prachtig, dat 
ze maar besluiten niet voor een tweede 
keer afscheid te nemen. En daar is 
iedereen erg blij om ! 

====~==== 



Groot eo belangrijk nieuws van 
de Boxtelse Winkeliersvereniging 

Met Pinksteren gaat de Boxtelse Jeugd naar
de speeltuin, eet men taart of gaat men naar

het "Orkest Zonder Naam".

Wat te doen met Uw zegels?? 
U- wisselt deze in bij de volgende
Sigarenmagazijnen van 9 uur tot
half een en van half 2 tot 6 uur.
W. Prick, Rechterstraat 5
G. J. v. d. Braak, Baroniestraat 73
J. Knoops, Breukelsestraat 40
Fa. Verhoeven, Stationstraat 60.

Op welke dagen?? 

We beginnen Dinsdag 27 Mei a.s. 
en gaan door tot Zaterdag 31 Mei 
6 uur 's avonds met inwisselen. 

Wissel Uw bonnen ten spoedig
ste in. 

Wilt U met Pinksteren een taart?? 
Dan op tijd bestellen 1 
We moeten honderden taarten 
bakken! 
Dus U begrijpt dat deze niet 
steeds voorradig zijn. 

Waar kunt U taarten bestellen en 
hoe gaat 't in zijn werk?? 
Heel eenvoudig! 
U krijgt voor 75 zegels op Uw 
opplakvel 1 kaart die U recht geeft 
op uw taart. U gaat met deze 
taartenkaart naar één van de vol
gende 3 firma's 
Fa. Jo v. Griensven, Rechterstraat 
Fa. v. Duren Schollen, Breukelse-
• straat

Fa. L. v. d. Vliert, Rechterstraat. 
U geeft Uw kaart die U recht geeft 
op Uw taàrt hier af en U krijgt 
gratis Uw taart. 

Gelukkige taarten-winnaars, ech
ter één punt: 
U moet de taart zelf afhalen bij 
een van de drie adressen. 
Er wordt ditmaal niet thuis be
zorgd Il 

Wilt U Uw kinderen gratis laten 
zweve1", draaien of schommelen? 1 
Voor elke 5 zegels 2 ritten. 
Wij verwachten een enorme druk
te voor de kinder-attracties op de 
Houtwerf. 
Gun Uw kinderen hun ritten. 
Entrée is gratis voor kinderen tot 
10 jaar Il 
Hebt U 100 zegels dan krijgt 
U 40 ritten Kinderspeeltuin. 
Laat ze draaien! 
Laat ze zweven! 
Laaf ze schommelen! 
Het zal er druk zijn! 

Orkest Zonder Naam met Fanta
sio, 3 Musketiers op Dinsdag
avond 3 Juni om 8 uur in De Ark. 
Nodig 75 zegels voor 1 plaats. 
U moet ze zien 1 
U zult genieten! 
Een programma dat af is? 
Een volledig Radio-orkest met 16 
medewerkenden. 
Vooral ook voor het "Orkest 
Zonder Naam" VRAAG TIJDIG 
UW PLAATSKAARTEN. 
Het orkest komt maar één keer! 
Dit is 'n kostbare geschiedenis. 
Dus werk ook iets mede met de 
zaken om in te wisselen! 
Afgesproken dus. 
Wissel Uw zegels op tijd in, ge
lukkige winnaars. 
Zaterdag 31 Mei (na 6 uur) heb· 
ben ze geen waarde meer! 
Hierop geldt geen enkele uitzon
dering!! 
Doet dus allen Uw best. 
Werk mee! 
Profiteer. 

De taarten worden gebakken. 
De ritten zijn besteld. 
Het orkest is gecontracteerd. 

U geniet van deze voordelen. 

Vraagt om Uw bonnen wanneer 
men ze vergeet U te geven. U 

hebt er recht op Il l! I! 
Deze actie is zeer groots opgezeet 
en heeft ons veel geld en tijd ge
kost. Wij hopen dat U allemaal er 
Uw voordeel van opsteekt. 
Koopt in Boxtel bij de deelnemers 
aan deze actie en U profiteert 
enorm! Zaken op elk gebied. 

Boxtelse Winkeliersvereniging. 

Lijst van deelnemers 

Fa. A. P. van den Boomen-Resink, ,,In 
den Ooievaar", Confectie, Manu
facturen, Meubelen, Stationstraat, 
Brenkelsestraat. 

Bovendeert, Schoenhandel, Rozemarijn
straat (naast Gemeentehuis). 

Fa. Fr. v. d. Brandt & Zn., Huishoude
lijke Artikelen, Haarden, enz., Sta
tionstraat 5J. 

Pieter v. d. Brandt, Steps, Fietsen, Speel-
2oed, enz., Baroniestraat. 

A. H. ten Bras, Schoenhandel en Repa
ratie, Clarissenstraat. 

J. v. d. Brekel, Radio, Televisie en Elec
triciteit, Rechterstraat 42. 

W. van Doilj?en, Electrische Artikelen,
Lampekappen, enz., v. Leeuwenstr.

Th. van DoD2en, Luxe- en Huishoude
lijke Artikelen, enz., Rechterstraat. 

A. van Duren-Schollen, Banketbakkerij,
Breukelsestraat 62.

Van Elten, Foto-Atelier en Fotohandel, 
Stationstraat 9. 

Fa. H. van Eijck-De Louw, Heren-Mo
des, Kruisstraat 1. 

J. M. de Ceel-de Koning, Manufactu
ren, Stationstraat 22. 

). A. Cemen, Schoen- en Sporthandel, 
Stationstraat 14. 

J. Goossens, Haarden, Kachels, Huis-
1houdelijke Artikelen, Breukelsestr.

C. P. van Griensven, Drukkerij en Kan
toorboekhandel, enz., Rechterstr. 10. 

Jo van Griensven, Banket, Chocolade en 
Suikerwerken, Rechterstraat 8. 

Heijmans, Schoen- en Lederwaren, Breu
kelsestraat 63. 

Van Hout-VerveQ{aard, Manufacturen 
en Baby-Artikelen, Molenstraat -
hoek Stationstraat. 

,,Klein Maar Dapper", Manufacturen, 
Rechterstraat. 

A. van Kol, ,,De Bijenkorf", Spee�,
Galanterieën, enz. Stationstraat 55, •
Markt 14, Schijndel, Hoofdstr. 141.

Jos. de Konfn2, Foto-Atelier en Foto-be
nodigdheden, Pastoor _Erasstraat 10. 

F. J. van Lailj?en, Juwelier, Opticiën, 
Horloger, Stationstraat 63. 

Fa. Gebr. van Oers, Bloemenmagazijn 
,,De Anjer", Breukelsestraat 110. 

W. van Oers, Kaas- en Vishandel, Breu
kelsestraat 1. 

Firma Opheij, .,De Mai?neet", Manufac
turen, Breukelsestraat 95. 

P. Raaijmakers, Gedistilleerd, Wijnen en .
Likeuren, Rozemarijnstraat 2. 

A. J. Robben, Boekhandel, .,Arbo", Vul
penhouders, Kleurboeken, Speel
�ed, Baroniestraat 87. 

H. v. Rooij-v. Laarhoven, Kruideniers
waren, Chocolade en Suikerwerken,
Breukelsestraat 89. 

Piet Schellekens, Speell?oed, Breukelse
straat 42. 

Mej. Sips, Ghocolade, Suikerwerk, Krui
denierswaren, Prins Bernhardstraat. 

W. Spoormakers-v. d. Sande, Rijwielen,
Kinderwagens enz., Stationstraat 6.

Fa. Wed. P. Spierifl2s, Confectie enz., 

Breukelsestraat. 

C. Steinrnann, Speell?oed, Luxe Artike
len, enz., Rechterstraat 6. 

F. Spijkers, Behafl2, Verf en Schilders
benodigdheden, Stationstraat 37. 

Joh. Thijs-v. d. Brandt, Dames-Modes, 
Stationstraat 38. 

J. P: Tielen. Drukkerij en Boekhandel,
Stationstraat 28. 

Fa. P. van der Velden, Manufacturen, 
Stationstraat 16. 

Fa. A. van Vlerken, Hor�es, Tafelzil
ver, Sieraden, Kruisstraat 10. 

L. v. d. Vliert, Chocolade en Suikerwer
ken Rechterstraat 13.

P. v. d. Weide, Stationstraat 24, Schoe
nenhandel.

W. v. d. Wetering, Gereedschappen en
IJzerwaren, Stationstraat.

---Wilt U zeker zijn van ________________ _ 

een fijne Pinkstertaart 
lever dan tijdig Uw bon in bij Uw banketbakker 

A. VAN DUREN-SCHOLLEN
Breukelsestraat 62 - Tel. 27 4 Het adres voor 

't betere gebak 

1 n onze vergrote etalage en op de a p a r t  e 
Confectie-afdeling, tonen WIJ U 

een keurcollectie 

HEREN SPORTCOLBERTS 

KAMGAREN PANTALONS 

JONGEHEREN COSTUUMS 

PLUSFOUR COSTUUMS 

HEREN COSTUUMS 

Voor: 

Bruldsfoto's 

Kinderfoto's 

Groepsfoto's 

Foto-reportages 

Camera's 

Rolfilms 

Albums 

Foto-lijstjes 

Foto-chemlcallln 

Foto-lampen 

Ontwikkelen 

Afdrukken en 

Vergroten 

4 PUNTEN VAN BELANG 

FOTO-ATELl&R 

EN FOTO-HANDEL 

Jos. W. de Koning 
bij het kopen van Uw Heren- en Jongenskleding PASTOOR ERASSTRAAT 10 

ALLES MET ZEGELS 

• U kunt reisgeld besparen

• U kunt tijd besparen

• U koopt prettiger en 

• U koopt vertrouwder

Firma 

ALS U KOOPT ... Th. W. v. Dongen 
IN 

Rechterstraat 58 
Telefoon 491 

DEN OOIEVAAR 
Luxe- en 
Huishoudelijke 
Artik,len 

Alle soorten IJzerwaren 
Deelnemer Winkelienactle. 

DEELNEMER BONNENACTIE 

gezellig en apart 
van vorm en kleur, 
kiest U prettig en 
voordeellg, bij o:nsl 

k1� 

een nieuw Servies op tafel 
Op de eerste étage tonen wij U een enorme sortering 

46-DELIGE TAFELSERVIEZEN

32-DELIGE KOFFIESERVIEZEN

15-DELIGE THEESERVIEZEN

in effen cr�me en prachtige decors.

In elke prijs en . . .. in elke gewenste samenstelling ! 
Komt U eens vrijblijvend kijken, het verplicht U tot niets. 
Profiteer ook van onze Winkelactie-zegels. 
Het meest gesorteerde adres op het gebied van 
Huishoudelijke artikelen, Speelgoed, Glaswerk, Serviesgoed, 
Luxe- en Religieuze artikelen. 

C. STEINMANN
Rechterstraat 6 - BOXTEL • Telefoon 401 

Deelnemer 
Winkelactie. 

Electrische Installaties 
en 

Vakkundige Reparaties 
van al uw electrische 

Genie t van het mooie weer 
met een 

Vanishing Cream 

Gold Crême 
apparaten 

Electro Technisch Bureau 

WIM VAN DONGEN 
Mutsaerts Kinderwagen In ·alle bekende merken 

Tosca 4711 
Pond's 

v. Leeuwenstraat 11 en 5
Telefoon 515 

Landelijk erkend installateur 
Deelnemer Winkelactie. 

een luxe duofold, waar U 

l ater met één handgreep 

een wa nde lwa g e n van 

maakt, zonder v erdere 

kosten. 

Hudnut 
Maja 
Piver 
Will's 

Tokalon 
Vinolia 
Castella 
Nlvera Met Uw pijnlijke ,oeteo 

NAAR 

Jo v. Grinsven-v, Summeren 
MARKT 15 

Wij kunnen ze in alle kleuren voor U 

krijgen. - Ziel onze etalage. 
John Francis 
Soir de Parls 

lledlscb Gedlpl. Voetmzorgater 
Ook aan huis te ontbieden 

Telefoon No. 820. 

Pieter v. d. Brandt 
Parfumerie 

Bert ,. d. Braak 
Baroniestraat 48 

VULPENNEN 
voor iedere hand 

Kantoorboekhandel VAN GRIENSYEN 
Rechterstraat 10 Boxtel 

Herenschoenen. . , v.a. f 12.50 
Jongens- en Meisjesschoenen " f 9. 75

Verdere prachtsortering apijkerloze 

HERENSCHOENEN . . . f 25.95 
WITTE SANDAALTJESv.a.f 4.95 

Drie kleuren 

DAMES ZOMERSCHOENEN . f 7 .90 
open hiel 

En als extra attractie ook zegels bij de schoenreparatie. 

A. H. TEN BRAS 
CLARISSENSTRAA f 25 

Boxtel Baronlestr. 7 3 Tel. 4!:;0 

Wii, tuiden, de Zomu in ..... 
met onze nieuwe collectie 

Herenmode 
• Weekend•shirts
1f. Overhemden met vaste en losse boord
1f. Zelfbinders in wol en zijde
1f. Anklets, wol met nylon
1f. Riemen, leer en elastiek
1f. Zomer,ondergoed
1f. Hoeden en Petten

Door onze grote keuze
slaagt U bij ons altijd. 

Fa. H. v. Eijck-de Louw 
Kruisstraat 1 Boxtel 

Deelnemer Winkelactie 

TIELEN de kantoorboekhandel met de 1001 artikelen 

/ 

,o·. 
~·m.o<>-i 

~er:,~ 



Uw was helder en 
schoon met een ,--------------, 

Hoover of Mi ele 
Wasmachine ; 

Uw huis stofvrij 
1 Koopt Uw Schoenen 1 
1 

op een vertrouwd adres 

I 

Een man wordt gráág gestoord 
ervoor 

Oma doet haast een móórd 
ervoor 

met een degelijke 
Stofzuiger 

gekocht bij 

WIM VAN DONGEN 
v. Leeuwenstraat 11 en 5

Telefoon 515 
Deelnemer Winkelactie. 

1 
BOVENDEERT's 

1 L �t::1:::�e. Schoenen blijven beter! ! ! .J
------------

Bij 't verlovinB·sfeest 
voldoet een 10 SPECIALE

Pinksteraanbiedingen 
In al onze afdelingen 

� 

SOUi 
CASSETTE 

't meesi 

* LINKSGEWEVEN DAMESKOUSEN 
zeer fijne kwaliteit 

* ANKLETS zuiver wol met nylon 

2,15 

2,25 

De juffrouw staakt de les 
ervoor 

U kent óók 't adres 
ervoor ... 

' 

1 
•• ' 

' 

\ \ 
\. 

28 Delige cassettes
vanaf fl. 44.50 

MAGAZIJN 

DE "BIJENKORF"
BOXTEL, Fa. A. VAN KOL, SCHIJNDEL 
Statlon■traat 55, Markt 14 Hoofcl■tra■t 141 

* CHARMEUSE ONDERJURKEN 
streepdeHin met schouderbandjes 2,95 

* PRIMA KATOENEN B•H's 
diverse maten, kleuren wit en zalm 2, 1 0 

* FANTASIE DAMESHEMDJES 
met bijpassende directoires p. stuk 1,95

* ZEPHIR HERENPYAMA's 
streepdeHins 

* DAMESTRUITJES, ,,merk Delana" 
met aangeknipte mouwen 

* ONTBIJTLAKENS, 1.30 x 160 
mooie ruitdessins 

* HERENOVERHEMDEN, vast boord 

8,95 

10,45 

5,95 

prima poplin, diverse kleuren 8,95 

* ZELFBINDERS, moderne dessins 2,75 

F. J. WITTEVEEN 
BOXTEL - RECHTERSTRAAT 18 

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

Adverteren...... doet verkopen 

Voor IJzerwaren, Gereedschappen, 

Huishoudelijke Artikelen, Haarden, 

K a  c h e  Is en Kinderwagens, aan 

-ccncurrerende prijzen,

Voor Pinksteren 

Gouden Verlovingsringen 
Een grote keuze in deberoemde 

H.D.Z. trouwringen.

Aparte Sieraden 

GOOSSENS, BOXT�L
TELEFOON 367 OPGERICHT 1880 

Deelnemer Winkelactie. 

Wij etaleren de nieuwste modellen 
in goud, zilver en doublée. 

FA A. v. Vlerken, Boxtel
Juwelier - Horloger - Opticii!n, Kruisstraat /0 

********* ******** * 
* Woensdag 28 Mei*
* GOEDKOPER E SIGAREN
* ook White Ash * 

Carl Upmann*
* en Ba/mora/
* Verder alle soorten en verpakkingen 
* SIGARETTEN*

W. PRICK* Tel. 440 
* 

Uw Kruidenier 

LEUKE ZOMERSCHOENTJES I H. de Rooij-v. Laarhoven 

11lè 
{'Ï_� 

. � 

. . . 
. . . 

COCOS + 100 cm breed 
nieuwste dess·ins, per meter vanaf 

COCOSMA TJES, 
flinke maat, vanaf 

HANDWEEF TAFELKLEDEN. 
diverse kleuren, 125 x 150 cm 

DIVANKLEDEN 
bijpassend, 140 x 275 cm 

PLUCHE TAFELKLEDEN 
pracht kwaliteit 

DIVANKLEDEN 
Perzische dessins, 140 x 275 cm 

STALEN LEDIKANTEN 
met voetbord, 2�persoons 

BINNENv.ERtiNG BEDSTELLEN 
ll.O jaar garantie, pracht overtrekken 
2- kapok kussens

SLAAPKAMER KL1!E0JES 
Perzische en moderne dessins-, 

OVERGORDIJNSTOFFEN 
nieuwste dessins, per meter vanaf 

4,45 

0,98 

6,95 

13,75 

21,90 

32,95 

52,50 

l12,50 

5,65 
1,98 

Bruin - Zwartlak - Beige en Wit 
Ruime keuze 

Witte Sokjes 0.98 voordelige prijzen.

Kleine stijging 
per maat. Heijmans 

BREUKELSESTRAAT 60 

f f 
Zoals het klokje thuis tikt,

•- • tikt het nergens ! ! 

w ant wilt U gezellig en voordelig 
kopen, kom dan eens binnenlopen 

biJ PIET SCHELLEKENS 
BREUKELSESTRAAT 42, TEL. 586 ��:t:i:::ie. 

Zet wasborden nu- maar 
aan de kant, want de 

AI-R-WASHER 
ia in Nederland verkrijgbaar! 

• AIR-W ASHER

Het modernste wasapparaat, sebaseerd op de
laatste onderzoekinsen der wutechniek. 

• AIR-WASHER

Geschikt voor alle soorten
wasgoed

• AIR-WASHER

• AIR-W ASHER

Maakt het waHen tot een
senoegen

De prijs is voor niemand een bezwaar, 

slechts f 16,20 

Speciaal in de beste merken. 

Breukelsestraat 89 

Voor Uw 

GERO 
Geschenken 

en 

Cassettes 

Deelnemer 
Winkelactie-

F. P. v. LANG-EN 
STATIONSTRAAT 62 

Horlogerie • Opticiën • Juwelier . Deelnemer 
Winkeuictie. 

een charmant 
modelletje, 
prima leder 

in div. modetinten 

Vraagt gratis inlichtingen en eventueel Verkrijgbaar bij: 
'n proef aan huis bij 15

90 

W. H. v.d. Wetering 
SCHOENHANDEL 

Stationstraat 26 Boxtel 
:.,.. _______________ ___. Stationstraat 24 

v. d.

Drukkerij Firma J. P. Tielen, Boxtel 

Weide 
DNlaemer 
Winkelienactie 
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Spaart moeite, zoraen en • · · 
aeld. 

• AIR-WASHER :· • • : .. :... . ~ 
In zee minuten de wa• aedaan. 



Strijd geeft kracht 
Er ligt iets ontmoedigends in de her
haalde aanmaning tot sober leven, waar
mee de politieke en maatschappelijke lei
ders ons menen te moeten wijzen op de 
ernst van de internationale toestand. 
Komt er dan nooit eens een einde aan de 
opoffe�en, welke wij ons moeten ge
troosten terwille van onze staatkundige 
en geestelijke veiligheid? Niet zonder 

- morren verdraagt men dit aanhoudende
bestaan op de rand van de armoede. De
lust om het er eens wat beter van te
nemen, is zo natuurlijk en het verzet
tegen het karige en schriele leven zo
begrijpelijk. Wat men niet heeft, lijkt
altijd het mooist en het neemt in de ver
beelding paradijsachtige vormen aan.
Doch zodra het tevergeefs gewenste be
reikbaar wordt, toont het zijn scha
duwzijde.

Capua keerde de kans en de geweldige 
Hannibal stierf spoedig als slachtoffer 
van zwakte en nederlaag. 
Kwamen deze Carthagers van ontbering 
tot weelde, omgekeerd verging het de 
Franse patriciërs na de revolutie, die aan 
de voorrechten der aristocraten een eind 
maakte en hen noodzaakte door harde 
arbeid een sober bestaan te verwerven. 
De harde noodzaak maakte bij deze ver
wijfde graven en baronnen krachten los, 
die tevoren onvruchtbaar in hen hadden 
gesluimerd. In het ambacht, waarmee ze 
in hun schamel onderhoud moesten voor
zien, ontwikkelden deze voormalige weel
depopjes zich tot stoere mannen en 
vrouwen, die zich nog nooit zo gezond 
en gelukkig hadden gevoeld als in hun 
nieuwe bestaan. 

Voor de rechter 
DE GRAAF VERLOOR ZIJN SNOR. 

"0 schone Margaretha, gij zijt het licht 
mijner ogen, de lafenis mijner dorstende 
ziel!" zuchtte de melkboer op het toneel 
en hij hief minachtend zijn blikken om
hoog. ,,Had ik u slechts luttele etmalen 
eerder gekend! Hoe anders zou mijn le-
ven zijn geweest! Ach, had slechts ...... " 
Verder kwam de melkboer niet, want de 
deur werd wild opengerukt en de slager 
kwam binnen met een snor, die tot zijn 
beide oren reikte. ,,Hahaha !" riep de 
slager, ,,hebt gij u hier verscholen, gij 
adderengebroed! Uw rijk is ten einde! 
Te lang reeds zwierf gij vrij rond om 
uw snode plannen te volvoeren! Dra zal 
de laatste adem uw giftige boezem ont
vlieden! Spreek, snoodaard, spreek ( Hoe 
ontzettend groot is het getal uwer mis
daden?!" De melkboer sprak niet_ Glui
perig kwam hij achter de tafel vandaan. 
"Heer Graaf", zei hij toen, ,,Wil uw hart 
niet sluiten voor een rouwmoedige zon
daar! 
Ook ik had ene goede moeder ....... .. " 
"Zwijg!" riep de slager met afgewend 
hoofd, ,,zwijg afschuwelijke! Spreek niet 

de bovenmeester zichtbaar, die regisseur
was. Hij was bijna wit van de kalk. De 
Graaf-slager zweeg nog steeds enigs
zins bedremmeld. Maar de melkboer 
ging door: ,,Zult gij mij mijne bruid te
rugschenken, die l!"ii mij hebt ontroofd ... ? 
Zeg, heer Graaf, zul je Siena van de 
notaris laten lopen?" 
De zaal begon nu te begrijpen dat dit 
niet allemaal in het boekje stond. 
De bovenmeester zwaaide met beide 
handen tussen de coulissen en hij kreeg 
hoe langer hoe meer witte strepen op 
zijn jas. Uit het souffleurshokje kwam 
beurtelings smekend en dreigend, maar 
voor ieder verstaanbaar: ,,Heb medelij
den, heer Graaf!" De Graaf kleurde ach
ter zijn enorme knevel. Maar hij kreeg 
geen tijd om iets te zeggen. De melk
boer greep hem bij zijn dasje en riep: 
,,Laat 'r lopen of gij zult sterven!" 

edelachtbare", zei de melkboer toen hij 
voor de politierechter moest verschijnen. 
En de slager beaamde dat. ,,Wie van 
jullie heeft nu achteraf die Sientje van 
de notaris gekregen?" informeerde de 
officier belangstellend. ,,0, die staat 
daar met Jan van de bakker",. wees de
melkboer naar de tribune. • • 

Met een gulden boete deed de rechter 
het af. ,,Én de 'volgende keer alleen 
maar zeggen wat er in ie rol staat!" ad
viseerde hij. Achter de verdachte en de 
getuige ging Sientje de Jeur uit. Ge
armd. Met Jan van de bakker. 

Willy H. Heitling. 

Verhouding Godsdiensten 
Volgens de laatste statistieken bedraagt 
de wereldbevolking thans ongeveer 
2.400.000:ëxlo mensen, van wie ongeveer 
de helft in Azië. Op godsdienstig gebied 
geven deze statistieken het volgende 
beeld: 422 millioen Katholieken, 202 
millioen Protestanten, 161 millioen Or
thodoxen, 2% millioen Mohammedanen, 
393 millioen Confusionisten en Taodis
ten, 252 millioen Hindoes en 118 mil
lioen Boeddhisten. 

Dit ondervonden de oude Carthagers,
die door ontbering gehard waren in de
voortdurende strijd om het bestaan. Hun
strenge en sobere leefwijze had ze tot
een geducht volk gemaakt en de Romei
nen vreesden Carthago als de enige
macht, die hun wereldheerschappij in de
weg stond.

Misschien is het voor ons een troost -
zij het dan ook een schrale troost - al
dus te ontdekken, dat overvloed nood
lottig kan werken en soberheid veer
kracht schenkt in de strijd om het be
staan. Wie het al te goed en.gemakkelijk 
heeft, verslapt voordat hij het weet en 
dan is het dubbel moeilijk zich weer aan 
te passen om zijn weerstandsvermogen 
uit de geharde tijd t� herkrijgen. Laten 
wij daarom ons de weelderige wereld 
niet al te benijdenswaardig voorstellen. 
Wij zouden ons door de schijn laten be
driegen. Ontberingen en tegenspoed 
hebben ook hun lichtzijde. 

• van mijne moeder!"

Nu kwam de veldwachter bij de tapkast 
vandaan en liep met langzame passen 
naar het toneel. ,,Heb medelijden, heer 
Graaf!" smeekte de souffleur voor de 
zoveelste maal. ,,Hhheb mmmedelijden, 
hhheer Graaf" stotterde de slager. Maar 
dat klopte niet, want de melkboer had 
dat moeten zeggen. Die raakte er even 
door van de kook. Hij ging een paar 
stappen achteruit. Meteen schreeuwde 
hij "Zul je d'r laten lopen of niet!" en 
hij vloog zo wild op Je Graaf in, dat 
hij een geweldige smak maakte toen er 
plotseling een hand uit het souffleurs
hokje kwam, die hem bij zijn been pakte. 
Nog eenmaal hoorde men zwak fluiste
ren "Heb medelijden, heer Graaf". 
Toen zakte het doek. De veldwachter 
klom amechtig het toneel op en ver
dween achter de gordijnen. Het gerom
mel werd overstemd door de luidspreker
installatie, die· voor de zevende keer 
die avond dat Harry Urne-liedje speelde 
met een geluid alsof Anton Karas prik
keldraad op zijn cither had gespannen. 
Na een korte pauze, die Sientje van de 
notaris benutte om de zaal te verlaten, 
ging het spel weer door. Maar de Graaf 
had een blauw oog. En de grote snor 
was hij kwijt. 

Deze statistiek geeft echter een geflat
teerd beeld van de verhouding der gods
diensten. Volgens deskundigen bedraagt 
het aantal practiserende Katholieken niet 
meer dan 250.000.000. In vele landen, 
vooral in Latijns Amerika, zijn vele 
naam-Katholieken, Men moet er boven
dien rekening mede • houden, dat van 
verscheidene gebieden. geen betrouwbare 
gegevens beschikbaar zijn. 

Deze Romeinen waren verfijnd en ver
wend door de voortdurende successen
en, toen Hannibal met zijn Carthaagse
legers naderde, kon zelfs de vermaarde
krijgskunde van Rome geen redding meer
bieden. De Carthagers drongen tot diep
in het gebied hunner erfvijanden door.
En, trots op hun wapenroem, rustten zij
uit van de vermoeiende veldslagen in het
lieflijke Capua, waar ze zich met lijf en
ziel overgaven aan hetgeeen deze weel
derige omgeving hun aan genietingen
bood.

Bemerken wij niet vaak, hoe wij het
geen wij zijn en hetgeen wij bezitten 
hoofdzakelijk danken aan de moeilijk
heden, waarmee het lot ons de weg naar 
het paradijs verspert? Slechts strijd geeft 
kracht en slechts weerstand vormt het 
karakter. Als Hannibal had geweten hoe 
Capua zijn noodlot zou worden, zou hij 
nooit naar dat paradijs hebben ver
verlafl2(1. 

H. G. Cannegieter. 

Even was het stil. De melkboer keek 
weer gluiperig naar de slager, die nog 
steeds met afgewend hoofd stond, één 
hand voor de ogen. De stilte duurde 
voort. Een fluisterende stem klonk uit 
het souffleurhokje: .,Heb medelijden, 
heer Graaf!" Toen zei de melkboer: 
"Gij moogt anders wel 's eerst naar uw 
eigen kijken heer Graaf!" Weer bleef 
het stil. Uit het souffleurshokje klonk 
nu dringerder "Heb medelijden, heer 
Graaf!" De slager keek verbaasd van 
achter zijn hand naar de melkboer, ,,Gij 
zijt zelf ook zo'n beste niet, heer 
Graaf!" vervolgde deze dreigend. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitaluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 25 MEI 

Dokter v. Gr,oeningen 

Maar toen was het, alsof zich aan deze
geharde strijders een algehele verande
ring voltrok. Het onbezorgde bestaan
verslapte en ontzenuwde hen dermate,
dat het met hun victorie was gedaan Na Nadruk verboden 

Uit het souffleurshokje klonk nu heel 
duidelijk "Heb medelijden, heer Graaf!" 
en tussen de coulissen werd de jas van ,,We bennen nou weer beste vrinden, Stationstraat 30 Tel. 484 

Te koop: een toom zware big
izen waarvan gemerkt voor 
stamboek N.L. bij Th. Witlox, 
Nergena 10, Boxtel. 

B.z.a. flinke werkster voor hele
of halve dagen. Bevragen Mo
lenstraat 19. 

Te koop aangeboden: z.g.a.n. 
modern Hoortoestel met ga
rantie. Slechts f 125,-. Br. 
onder no. 54. bur. v. d. blad. 

Te koop een toom biggen en 
jonge hennen, oud 6 weken. 
W. Berkelmans, Lennisheuvel
30.

Te koop bij W. v. Nieuwburg, 
Langenberg 12, een kalfvaars, 
aan telling, vrij van t.b.c. 

Biggen te koop bij Wed. C. v. 
Hal, Onrooy 8. 

Te koop een toom beste big
gen G.Y. A. van Heerebeek, 
Vorst 2. 

Te koop: G.Y. biggen bij 
Frans van der Schoot, Schijn
delsedijk 10. 

Te koop een partij eetaard
appelen "Yselster". M. van 
der Heijden, Vorst 18. 

9 Jonge negenweekse of 9 leg
gende kippen te koop. Prins 
Hendrikstraat 42. 

Te koop: beste biggen, alle 
borgen. v. Laarhoven, Luis
sel 9. 

Te koop: 5 dragende varkens, 
eerste en tweede worp. H. 
Vugs, A 107, Esch. 

Te koop aangeboden: nieuwe 
witgelakte hang-legkast en een 
witgelakt kamerscherm. Te be
zichtigen van 6-8 uur n.m. 
Paré, Clarissenstraat 7. Aan 
zelfde adres te koop gevraagd 
tuinbank met ijzeren onderstel. 

Wegens deelname aan 
Brand weer• wedstrijden 
is de zaak heden Zater
dag gesloten voor 
Rijwielreparatie. 

P.J.v.d.Bongaardt 
T ongersestraat 8 

R.K. man, vrijgezel, 55 jaar, 
zoekt kennismaking met we
duwe van ongeveer zelfde 
leeftijd zonder kinderen, liefst 
boerenvrouw, om na weder
zijds goedvinden huwelijk aan 
te gaan. Geheimhouding verze
kerd. Brieven onder nummer 
47 Molenstraat 19. 

■ FOTO-ATELIER■ 

EN FOTOHANDEL

v. El TEN

voor verzorgd 
Foto-werk 

Stationstr. 9 Tel. 522 

Deelnemer Winkelactié. 

C. ESHUIS
BEEDIGD MAKE LAAR 

EN  TAXATEUR 
Autoverhuur zonder chauffeur. 
Billijk en betrouwbaar. J. J. LEENHOFLAAN 6 BOXTEL 
Ketelaars, Liempde. Tel. 233. Alii.sf VERZEKERINGEN

Nette Meisjes 
�evraagd, tussen 14 en 16 
Jaar. 
Wasserij CROLS 

Dagelijks verkrijgbaar: 
F ijne krullen en schaafsel 
van hout. -E ventueel ook 

te pachten. 
Te bevragen bij : 

N.V. HOUTHANDEL
v/h N, J, LANGENHUYSEN 
Van Salmstraat 5a, BOXTEL. 

Tel. No. 48B 

·-

r=1 
- i 

Prijs vooruit berekend 
Binnen 24 uur klaar 
Keurige afwerking 
Prima materialen 

bij 

BOVENDEERT's 
Schoenhandel naas!Gemeentehuis 

Maak van Uw woning een paradijs!! 
Dat kunt U zelft 

Wij hebben voor U grote keuze Behang, beginprijs 5 7 cent. 
Lijnolie verf en J apanlak in alle kleuren, 

• BLANC FIX • KWASTEN • PLAMUURMESSEN
• WATERVERF • PENSELEN • GLASSNIJDERS
e VERNISSEN • ALLE SOORTEN SCHILDERSGEREEDSCHAPPEN

F. C. SPIJKERS
ALLEENVERKOOP VAN ENAMEL-LAK 
voor RIJwlelen, A uto's, Meubelen, enz. -

STATIONSTRAAT 37 
B O X T E L

DEELNEMER 

WINKELIERS-ACTIE 

Hebt U nog niet overwogen een abonnement 

te nemen op "BRABANTS CENTRUM"? 
Het ia een interessante informatiebron voor 

alle groepen der bevolking, waar het betreft 

verenigingsleven, sport en al ·het nieuws, dat 

voor de plaats van belang ia. 

Het blad dient de gemeenschap ! 

'Per week 13 cent. Ook maand- en kwartaal-
abonnementen. Geeft U als abonné op aan de 

Administratie, Molenstraat 19. 

Hiermede maken wij bekend, dat 
MAANDAG 26 MEI onze geheel ge= 
moderniseerde zaak wordt HEROPEND. 

* Komt U eens 'n kijkje nemen bij ons. 

Wij werken met de allernieuwste 
3.ffdota 'llnweual :P.aHUUWt.tHtadtine. 

G dB k BOXTELez. V ■ ■ roe Kerkstraat 5 

-+< Zonnebrandolie en crême
* Zonnebrillen 
* Odorex 
* Viëto
* Badmutsen

en alle andere artikelen op . 
het gebied van Parfumerie 

Drogisterij "DE MOLEN" 
Rechterstraat 37, Telef. 361 

Voor de feestdagen naar 

Sy LP H ID E 
het Paradijs
voor Rokers 

waar juist wederom ontvangen zijn 

* BOLKNAK SIGAREN *
Fors model * Spotprijs 1 5 et.

Zolang de voorraad strekt. 
------

BIJ ons bonnen 
lnwl11elen voor 
de Wlnkalactle. 

Alles op 

E. VERHOEVEN
Stationstraat 60 Tel. 475 

GEVRAAGD voor 

FABRIEKSKANTOOR te BOXTEL 

VAARDIG TYPISTE 
A ccuraat kunnende rekenen. 

Uitvoerige sollicitatie onder nr. 221 bur. van dit blad
'. 

ALBERT HEIJN 
vraagt 

aankomende Kruideniersbediende 
die geheel opgeleid wil worden in ons vak. 

Leeftijd circa 17 jaar. . Voor een pittige jonge man goede vooruit• 
zichten. 

Persoonlijke aanmelding m ons filiaal 
Boxtel, Stationstraat 50. 

Joh. Thijs�v. d. Brandt 
Stationstraat 38, BOXTEL, Telefoon 583 

Dames 1 Speciaal voor de a.s. Pinksterfeesten 
brengen wij iets aparts in 

DAMESHOEDEN 

'n aardig WIT hoedje, 
goed gegarneerd, vanaf 3,95 

Voor uw jurk tonen wij u een aparte 
garnering in Knopen, Kanten, Vesten 
en Kragen. Ceintuurs, Handschoenen, 
Corsages, Sjaals. 

Electrisch 
gebied ' 1 d b t d ' 

Deelnemer 
t S g oe es ee ■ Winkelieraactle 

bij 
Electro Technisch Bureau 

WIM VAN DONGEN Door SPIERINGS gekleed .... 
v. Leeuwenstraat 11 en 5 

Telefoon 515 
Deelnemer Winkelactie, 

Breukelsestraat 88 Boxtel 

3let is weu ,,XJe 1/laqneet" 
De nieuwste kleuren 

ZIJDEN STOFFEN, 90 breed 
van 3,45 . nu 

Partij WOLLEN STOF en 
KAMGAREN, 130 breed v.a. 

DAMES BLOUSES. 

2,so 

s,so 

2,45 

0,98 LINGERIE KATOEN. 

LINGERIENACHTHEMDEN3,95 

NYLON KOUSEN vanaf 2,69

Verder alle soorten Textiel 

tegen de laagste prijzen. 

H. OPHEIJ
· Breukelsestraat 95

Waardezegels Winkelaçtie 
Tel. 415 

"DE ARK" BOXTEL 

DE 

BOXTELSE ORKESTYERENIGING 
geeft op 

Maandag 26 Mei 8.15 uur 
haar 

V RIEN OEN-CONCERT 
Soliste: JOSÉ CAN DEL 

Sopraan 

Dirigent:· COR SUIJS 
PROGRAMMA 

Vóór de pauze: MOZART 
Na de pauze: Léhar, J. Strausz, Schubert 

TOEGANGSKAARTEN 
Zaal f 1,- en f 1,50 Balcon f 2,
.,V RIEN DEN" genieten tegen afgifte der controle

strook van de Vriendenkaart 500/o Reductie. 



Gouden paar in Gemonde 

Foto.Atelier ,,Janssen'' 

Het echtpaar Van Oirschot-Voets, dat op Maandag 26 Mei a.s. in Gemonde 
zijn gouden huwelijksfeest hoopt te vieren. 

ERNSTIGE AUTO�AANRIJDING 
TWEE DODEN 

Vier doofstommen, die Woensdagnacht 
om half twaalf te voet van Eindhoven 
vertrokken ter bedevaart naar Onze 
Lieve Vrouw van Den Bosch, werden 
'se nachts, omstreeks drie uur, ter hoog
te van het nieuwe winkelhuis van Van 
der Sloot, op de Eindhovenseweg, door 
een uit de richting Eindhoven komende 
truck aangereden. 
Twee van hen werden ernstig gewond en 
moesten per ziekenauto naar het St. 
Lidwina-Ziekenhuis in Boxtel worden 
vervoerd, waar hun de laatste H.H. Sa
cramenten werden toegediend. 
Een van de twee, Jos Verschuren, over
leed in de voormiddag van Hemelvaarts
dag, 's namiddags om 3 uur de andere, 
Th. v. d. Broek. 
Deze twee en de licht geblesseerde zijn 
ongehuwd; de man, die er met de schrik 
afkwam, is gehuwd. 
De vier bedèvaartgangers liepen naast 
elkaar, links van de weg, het verkeer 
tegemoet, wat voor hen eigenlijk het vei
ligst was, hun doofheid in aanmerking 
genomen. 
Zo lopende hadden zij, bij afwisseling 
van het gebed, conversatiecontact, doch 
twee van hen liepen zodoende naast het 
rijwielpad op het wegdek. Doch het 
eventueel tegemoetkomende verkeer in 
zicht hebbende was er geen gevaar. 
Zij werden evenwel in de rug aange
reden. 
Een hen achterop rijdende truck, waarop 
vermoedelijk een overvem10eide chauf
feur, is van het rechterweggedeelte naar 
links gereden, op het viertal in, en 

Belangrijk ,oor Adverteerders 

1 Van vele adverteerders ontvingen wij liet verzoek om Brabants Centrum volgende week - met het oog op de Pinksterdagen - reeds Donderdagavond te laten verspreiden. Bij h<>j{e uitzonderiflR willen wij aan dit ver-zoek voldoen MITS de adverteerders ons hun advertentie-opdrachten tijdig (uiterlijk Dinsdag) doen toekomen. Men houde hier rekeniflR mee 1 

't. Is weer 
IN DEN OOIEVAAR 

Deelneme 

smakte er twee tegen de grond, de derde 
sloeg op de bumper, doch heeft zich 
vastgegrepen. Een 50 meter verder stond 
de truck stil. De vierde kwam er met de 
schrik af. Hij werd niet geraakt. 
De chauffeur heeft, na de vreselijke ge
volgen van zijn plotselinge manoeuvre 
overzien te hebben, een der mannen in 
z'n cabine genomen en is het dorp inge-
reden om hulp te halen. . 
In de Stationstraat trof hij de heer Van 
Elten, die hem naar het politiebureau 
verwees en zelf ook da_arheen ging. 
De politie requireerde de heer Harrie 
van Boxtel met de ziekenauto en belde 
dokter Margry op. Toen deze ter plaatse 
kwam was door de heren v. Elten en v. 
Boxtel, leden van de Rode Kruiscolonne, 
reeds ee_n noodverband gelegd en konden 
de gewonden onder toezicht van dokter 
Margry naar het ziekenhuis worden ver
voerd. 

• • 

De truck, waarmede het ongeluk is ver
oorzaakt, behoort aan Transportbedrijf 
G. W. Vrouwer te Vught. De Rijks
verkeerspolitie, die gewaarschuwd was, 
nam hem in beslag. 
De gemeentepolitie nam de situaiie ter 
plaatse en wagenspoor fotografisch op en 
verhoorde de chauffeur. Ook de direc
teur van het doofstommen-instituut, Mgr. 
Van Overbeke, was in kennis gesteld van 
het gebeurde en kwam onmiddellijk met 
een der fraters naar Boxtel om de ver
klaringen van de twee niet-gewonden 
voor de politie te verduidelijken. 
Het was op 's Heren Hemelvaart alzo 
zeer bedrijvig in de vroege morgen. 

Wijziging Straatnamen 

Enige tijd geleden deelden wij in ons 
blad mede, dat het in het voornemen van 
het Boxtelse gemeentebestuur lag om de 
buurtschap Kalksheuvel - wegens aan
zienlijke uitbreiding - te splitsen, waar 
het de benaming van de verschillende· 
straten en wegen betreft. 
De plannen daarvoor ziin echter niet 
verwezenlijkt zoals ze in eerste instantie 
ter tafel zijn gebracht. Aanvankelijk lag 
het n.l. in de bedoeling om de weg, die 
van de verharde weg (Kalksheuvel) af
buigt naar de Roond: de naam "Kem
pensebaan" te schenken. Ofschoon dit 
een aardige gedachte was met het oog op 
het einddoel van deze weg t.w. Kampina 
(Kempen), kwamen tegen dit voorstel 
echter zoveel bezwaren in, dat men deze 
benaming maar heeft laten varen en be
sloot het oorspronkelijke plan danig te 
herzien. 
Dé splitsing, waartoe thans - zij het nog 
officieus - besloten is, houdt het vol
gende in: Kapelweg. Zo is thans geheten de weg, 
die vanaf de dubbele overweg nabij de 
Tongersestraat - nagenoeR parallel met 
de spoorweg Boxtel-Tilburg - in Wes
telijke richting loopt, tót de spoorweg
overgang naar Luissel. Molengraafseweg. Met deze benaming 
wordt aangeduid de weg, die loopt vanaf 
het kruis naar en langs het Smalwater. Veldakkerstraat. Aldus wordt genoemd 
de korte verbindingsweg lopende van 
boerderij Meys aan de huidige Kapelweg 
naar de daarachter gelegen weg, waar
voor oorspronkelijk de naam �empense
baan was bedacht. Langs deze Veldak
kerstraat wordt momenteel gebouwd. Kalksheuvel. Deze naam, die door vele 
personen vanwege zijn oudheid toch wel 
erg op prijs gesteld werd; is toegekend 
aan het oudste gedeelte van de buurt
schap Kalksheuvel, en wel aan de weg 
die vanaf de Kapelweg naar de Roond 
voert (waarvoor dus aanvankelijk de 
naam Kempensebaan bedoeld was). Ook 
langs deze weg wordt momenteel ge
bouwd. 
Deze wijz4;flR is van kracht zodra de 
huisnummering in dier voege veran
derd is. 

ABONNEMENTEN 
op BRABANTS CENTRUM 
kunnen worden opgegeven 

aan de Administratie, 
MOLENSTRAAT 19 

Per week t 3 cent - Ook maand
en kwartaalabonnementen. 

+ Bloeêltransfusiedienstvan het Ned. Rode KruisBLOEDAFNAME-AVOND 
WAS SUCCES 1 

Nog één afname-avond! 

De eerste bloedafname-avond, j.l. Maan
dag in het St. Paulus Jeugdhuis gehou
den, is een succes geworden. Ongeveer 
215 personen (donors) hebben een halve 
liter bloed afgestaan aan de Bloedtrans
fusiedienst van het Nederlandse Rode 
Kruis. Wekte de opkomst van de donors 
voor deze avond reeds bevrediging, ook 
de organisatie van deze massale bloed
afname-actie stemt tot volledige tevre
denheid. Het wakkere Boxtelse Rode 
Kruis-corps werkte op voortreffelijke 
wijze samen met de staf van het Centraal 
Laboratorium uit Amsterdam, zodat een 
e,n ander in betrekkelijk korte tijd ver
zorgd kon worden. 
A.s. Woensdag· 28 Mei is de laatste
bloedafname-avond voor Boxtel. De af
name is wederom in het St. Paulus
Jeugdhuis van 7 uur tot half 10.
Wij verzoeken de donors voor de goede
gang van zaken zich zoveel mogelijk aan
de oproepingstiid te houden.
Diegenen die Maandag 19 Mei reeds
bloed gegeven hebben en toch een op
roepingskaart ontvangen voor Woensdag
28 Mei mogen niet komen.

SPORT-NIEUWS SPORTVERENIGING O.D.C. A.s. Zondag 2.30 uur: beslissingswedstrijd om het kampioenschap Res te klas K.N.V.B. tussen P.S.V. 2-N.A.C. 2. 
A.s. Zondag zal op het O.D.C.-terrein
de beslissingswedstrijd P.S.V.-N.A.C. 2
worden gespeeld. Deze belangrijke wed
strijd tussen de reserve-elftallen van 
twee bekende eerste klassers zal de be
slissing moeten brengen, wie u_iteindeliik
met de titel als kampioen res. 1e klas
KN.V.B. zal gaan strijken en derhalve
ook zal kunnen uitkomen in de strijd om
het landskampioenschap der Res. 1 e klas.
Voor de vele Boxtelse sportliefhebbers
een unieke gelegenheid om eens kennis
te maken met de reserve-elftallen van
deze twee overbekende verenigingen in
het Zuiden.
Leden, houders van tribune- en terrein
kaarten van O.D.C. worden er op gewe
ziin, dat deze wedstrijd voor hen NIET
vrij toegankelijk is. 
Mogelijk staat voor het 1 ste elftal van
O.D.C. voor a.s. Zaterdagavond nog een
thuiswedstrijd tegen T.O.P. uit Oss op 

het programma. Dit zal dan nog nader
worden bekend gemaa_kt.

-o-

Naar we vernemen zal a.s. Zondag de 
reeds vier weken uitgestelde wedstrijd 
Korvel-Baardwijk gespeeld worden. 
Deze wedstrijd, die van doorslaggevend 
belang is zowel voor het kampioenschap 
als -de degradatie, zal hervat worden zo
als deze destijds gestaakt is. Er zal dus 
nog 35 minuten gespeeld worden met 
0-1 in het voordeel van Baardwijk.O.D.C.-JUNIOREN.Brabantia wint Jeugdtournooi. 
Begunstigd door ideale weersomstandig
heden trok het jeugdtournooi van 
O.D.C. op Hemelvaartsdag 'n grote be
langstelling. De talrijke toeschouwers 
zullen zich geen moment hebben ver
veeld. De wedstrijden werden regelmatig 
en precies op tijd afgewerkt en er werd 
goed gevoetbald. In groep A ging de 
strijd hoofdzakelijk tussen B.V.V. en 
Brabantia, welke strijd door de Eindho
venaren werd gewonnen. Toch werd 
Den Bosch in de finale ver

.
tegenwoor

digd, daar Wilhelmina het klaar speelde 
al haar wedstrijden in groep B te win
nen, hier werd De Valk (Valkenswaard) 
no. 2. De finale bracht dus Brabantia en 
Wilhelmina in het veld. Na een span
nende match was de stand 1-1 geHjk, 
ook na verlenging, zodat strafschoppen 
de beslissing moesten brengen. Onder 
groot enthousiasme van het publiek be
haalde Brabantia hiermee de zege, waar
mee ook inderdaad de sterkste zege
vierde. Direct na afloop werden in de 
cantine de prijzen uitgereikt v.<!n dit bij
zonder geslaagde voetbaltournooi. 

-o-

Zondag a.s. neemt het A-elftal deel aan 
het Jeugdtournooi van Dosko te Bergen 
op Zoom. Aan dit· tournooi nemen 12 
elftallen deel, waaronder één Belgische 
juniorenploeg. In de eerste ronde komt 
O.D.C. uit tegen de 2e klassers Alliance
(Roosendaal en E.B.O.H. (Dordrecht). 
Veel succes. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Zondag j.l. speelden de reserves een 
thuiswedstrijd tegen Brabantia 3 en wel 
om de Toon Schröder-Wisselbeker. Het 
tweede elftal, dat in dit bekertoumooi 
reeds verscheidene overwinningen ge
boekt heeft, handhaafde zich ook j.l. 
Zondag op prachtige wijze. In een wer
kelijk subliem gespeelde wedstrijd wisten 
de roodwitters de bezoekers met 8-1 
te overklassen. Al met al een partijtje 
voetbal, dat beloften inhoudt voor • de 
komende promotiewedstrijden. Boxtel 2 
zal het daarbij op moeten nemen tegen 
Woensel 3, een ploeg waartegen men 
twee maal in het veld zal moeten treden. 
A.s. Zondag zal de uitwedstrijd plaats
vinden, waarbij we hopen, dat de reser-' 
ves zich te Eindhoven in hun beste vorm
zullen aandienen, opdat de eerste en
wellicht voornaamste slag gewonnen
wordt. Deze wedstrijd vangt aan om 12
uur; vertrek per bus om 11 uur.

-o-

Het traditionele juniorenvoetbal-tour
nooi om de Pastoor van -Besouw Wissel
beker zal dit jaar geh9uden worden op 
2e Pinksterdag -� Juni). De finales van 
dit tournooi zu, "l plaats vinden op 
Zondag 15 Juni a.. . Nadere mededelin
gen zullen gedaan \,orden in Brabants 
Centrum van volgende week. 

TENNIS. 
Begunstigd door prachtig tennisweer 
speelden de vier Boxtelse tennisclubs 
Zaterdagmiddag j.l. onderling een serie 
wedstrijden om de werkelijk fraai uitge
voerde beker, beschikbaar gesteld door 
de exploitant van paviljoen Molenwijk 
ter gelegenheid van de officiële inge
bruikneming van de derde tennisbaan. 
Ready versloeg in alle partijen Smash en 
won aldus met 5-0. De kamp tussen 
Flang en Quick had een meer spannend 
verloep. Toen de stand 2-2 was, moest 
in de heren-dubbel de beslissing vallen. 
Fel is er toen gestreden om dit kostbare 
punt tussen de heren de Leijer en Maes
sen van Quick en de heren Hoogerwou 
en v. Hoorn van Flang. In 3 sets en met 
veel strijd in de beslissende 3de set wist 
Flang te zegevieren. 
De wedstrijdleiding was danig op het 
tijdschema achter geraakt. Het nut van 
de derde baan deed zich toen blijken. In 
ruim 2 uur tijds kreeg Ready de kans om 
op het nippertje met 3-2 te winnen. 
Aparte vermelding verdient hierbij de 
zege van Mevr. Hoogerwou van Flang 
over de kampioene van Boxtel Mej. Jo 
van Haeren van Ready. Ready zag zich 
tenslotte in het bezit gesteld worden van 
de beker. 
Na afloop van de wedstrijden nam de 
voorzitter van de S.E.T., de heer Ch. 
van Susante, het woord om allen harte
lijk te verwelkomen, in het bijzonder de 
Edelachtbare Heer Wethoudèr W. van 
de Laar, die bij uitstedigheid van de 
Edelachtbare Heer Burgemeester de of
ficiële opening verrichtte. 
In welgekozen woorden prees de heer 
van Susante zich gelukkig, dat de tennis
clubs nu over zo'n kostelijk park beschik
ten. Hij vroeg zich af, of veel plaatsen 
zouden kunnen bogen op zo'n fraaie lig
ging van het tennispark, als hier in Box
tel het geval is. Veel dank bracht hij aan 
het Gemeentebestuur, dat voor de aanleg 
van de derde baan zijn zeer gewaardeer
de medewerking heeft gegeven. Een apart 
woord van dank wijdde hij aan de heren 
van Erp en Hol van Gemeentewerken, 
die zulk een groot daadwerkelijk aandeel 
in de aanleg van de derde baan hebben 
gehad en· benadrukte nog eens, dat het 
de leden van de Technische Commissie 
waren geweest, die het initiatief van de 
derde ba,!n tot uitvoering hadden ge
bracht. 
Hierop nam de heer W. v. d. Laar het 
woord om de S.E.T. met deze fraaie aan
winst te complimenteren. In zijn rede 
trof hij een aardige vergelijking met de 
sportbeoefening van de jeugdige kei
stampers in zijn jeugd en nu. In zijn 
jeugd had men ook wel een balspel ge
kend, het z.g. pinkespel, maar de be
moeienis van het Gemeentebestuur strek
te zich toen uit tot strenge verbodsbe
palingen en het in de kraag grijpen van 
de jeugdige beoefenaars, die, toen Boxtel 
winkelruiten begon te krijgen, een groot 
gevaar voor de kostbare spiegelruiten op
leverden. Zonder zich aan chauvenisme 
of zelfverheffing te bezondigen kon de 
heer v. d. Laar er op wijzen, dat het Ge
meentebestuur van Boxtel er steeds op 
uit is om de sportbelangen te behartigen. 
Nu het Gemeentebestuur de sportacco
modatie voor de tennissers heeft helpen 
verbeteren, meende de Wethouder te 
mogen vragen, dat de clubs in eensge
zindheid met elkaar in overleg zouden 
treden om de speeltijden zo goed. moge
lijk te verdelen. Hij wenste de clubs toe, 

dat zij de banen met volle ambitie zou
den gebruiken en de tennissport tot gro
tere bloei zouden brengen. 
Na afloop hiervan zat het Bestuur van 
de S.E.T. met de voorzitters van de 
clubs en enige genodigden nog even ge
zellig bijeen. Het was echter jammer en 
wat pijnlijk voor de organisatoren, dat 
maar weinig leden van de gelegenheid 
om de verdere avond in gezellig samen
zijn door te brengen gebruik maakten. READY-TENNISNIEUWS. 
Het 1 e team van Ready speelde Zondag 
j.l. zijn 4e competitie-wedstrijd tegen het
sterke Volley V uit Eindhoven. De uit
slag 6-2 voor Ready was zeer gunstig,
daar de uitwedstrijd tegen Volley met
4-4 gelijk spel een dergelijke prestatie
niet deed verwachten.
De uitslagen der partijen waren: 
Heren-enkelspel: I.: L. Bordat wo,n met 
6-3 6-0; Il. Jacq. Jurriens won met
6-3 6-1.
Dames-enkelspel: I. Jo. v. Haeren won 
met 6-3 6-2; II. A. Jurriens ver!. met 
1-6 2-6.
Gem. dubbelspel: I. J. Jurriens en Jo. v. 
Haeren wonnen met 6-3, 6-1; II. A.

v. Etten en Fr. v. d. Ligt wonnen met
0-6 7-5 6-4.
Heren dubbelspel: L. Bordat en Fr. v. d. 
Ligt wonnen met 6-2, 6-8, 6-4. 
Dames-dubbelspel: A. v. Etten en A. Jur
riens ve_rloren met 3-6 4-6. 
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Het 2e team moet intussen gaan oppas
sen voor degradatie. Al wist men nu veel 
tegenstand te bieden e,i het in 3 partijen 
tot 3 sets te brengen, toch moest men 
beide punten aan het Eindhovense 
E.M.T.C. Smash laten.

Nieuwe Uitgaven 

KLEINE DORRIT (Charles Dickens). 
In de Prisma-reeks van "Het Spectrum" 
verschenen dezer dagen het 4e en 5e deel 
van de volledige werken van Charles 
Dickens, en wel de romans "Little Dor
rit" I en II in de Ned. vertaling van 
G.]. Werumeus Buning-Ensink en weder
om geïllustreerd met de oorspronkelijke 
prenten van Phiz (Hablöt K Browne). 
,,Little Dorrit" werd door Dickens ge- , 
schreven in de jaren, die voerden naar 
het hoogtepunt van de crisis in . zijn 
leven: de breuk met alles wat hem aan 
zijn vroegere leven vasthield. De kwel
lende uitzichtloosheid van die jaren be
heerst de sfeer van dit boek. ,,Little Dor
rit" is de roman van het ommuurde, in
gemetselde bestaan en tevens van de 
intense hunkering naar de verlossende 
levensvrijheid. Een boeiend gegeven in 
een boeiende stijl! 

Geef bij verhuizing 

uw nieuwe adres op 
aan onze administratie 

Molenstraat 19. 

Het Rode Kruis== Uw Rode Kruis-
IN DE LAATSTE WEEK VAN MEI EN IN DE EERSTE 

WEEK VAN JUNI DOET HET RODE KRUIS EEN BEROEP 

OP IEDERE NEDERLANDER ! ! ! 

Nog enkele dagen en . . . . in geheel 
Nederland zal de grote Rode Kruis Cam
pagne 1952 van stapel lopen om iedere 
Nederlaooer in staat te stellen het Rode 
Kruis (zijn Rode Kruis) naar vermogen 
te steunen. 
De reusachtige "organisatie", die voor 
deze campagne in het leven moest wor
den geroepen, heeft het voorbereidende 
werk nagenoeg besk>ten, zodat het 
woord nu is aan milddadig Nederland, 
waarvan verwacht wordt, dat 't het Ne
derlandse Rode Kruis (met zijn vele 
prachtige en onmisbare hulpverlenings
diensten voor vredes- en oorlogstijd) zijn 
b!Jjken van sympathie niet zal onthou
den . . . .
U begrijpt waar we heen willen: een 

Oók in Boxtel en Liempde zullen gedu
rende die periode de "bewerkers" uit
zwermen om voor het Rode Kruis de 
onontbeerlijke financiële middelen voor 
de uitoefening van haar ideëele taak in 
te zamelen. Laat deze bewerkers niet 
tevergeefs een beroep op U doen. Ont
vang deze vrijwillige medewerkers aan 
de Rode Kruis Campagne 1952 s.v.pl. 
hartelijk. Houdt zo mogelijk nu reeds 
een collecte in Uw gezin, opdat iedereen 
wat bijdrage aan de gift, waarmee U'·als 
hoofd van het gezin het Rode kruis 
�uit verrassen. Daarmee leert ge ten
slotte ook Uw kinderen oog- te hebben 
voor de noden in de wereld, die talrijk 
zijn, maar waarvan er gelukkig velen 
kunnen worden verlicht door deze prach

campagne met een 
klinkend financi
eel resultaat ! Een 

,------------------ tige instelling van 

campagne
opbrengst 

met vele nullen! 
Dat, waarde lezers, 
is dringend nodig; 
om daarvan over-

Uw Rode Kruis moet paraat blijven, 
opdat U te allen tijde, ook wanneer alle 
menselijke steun en bijstand U zouden 
zijn ontvallen, daarop een beroep kunt 
doen. Daarom doet het Rode Kruis nu 
een beroep op U ! ! 

menselijke naasten
liefde! Vorig jaar brach
ten Boxtel en Liempde samen ruim f 4 0 0 0, -
bijeen. Verwacht wordt, dat men het 

tuigd te raken doet men er goed aan 
zich eens te bezinnen op de geweldige 
omvangrijkheid van de taak, die het Ne
derlandse Rode Kruis zich gesteld heeft. 
In Brabants Centrum van vorige week 
hebben we in beknopte vorm een over
zicht gegeven van hetgeen het Rode 
Kruis voor de mensheid doet. Welnu, het 
is enorm. Enorm omvangrijk en enorm bela11Rrijkl Blijkens de resultaten van in 
vorige jaren gevoerde acties heeft het 
volk echter gelukkig groot begrip voor 
de omvangrijkheid en de belangrijkheid 
van het Rode Kruis werk, dat n.b. ge
heel gedragen wordt door vrijwilligers, 
die hun vrije tijd spontaan opofferen 
zonder enige gedachte aan beloning, en 
dat n.b. enkel geschraagd wordt door 
giften uit particuliere bron, Het Rode 
Kruis is dus zuiver een instelling, waar
mee het volk gestalte geeft aan zijn 
naastenliefde . . . . 
Vele malen, ia zelfs ontelbare malen 
per jaar doet het volk een beroep op het 
Rode Kru.is, doch slechts éénmaal per 
jaar doet het Rode Kruis een beroep op 
het volk. Dat zal nu in de laatste week 
van Mei en in <le eerste week van Juni 
gebeuren. 

dit· jaar niet minder zal willen doen, 
temeer waar ook in Boxtel de plaat
selijke afdeling van het Rode Kruis 
bloeiende is en belooft uit te dijen. tot een krachtige afdeling, die in staat is 
vele onderdelen van het Rode Kruis-werk 
zelfstandig uit te voeren. Een royale 
financiële steun van de inwoners van 
Boxtel en Liempde zou werkelijk uitste
kend van pas komen en zonder twijfel 
ook op de goede manier ten nutte ge
maakt worden (één gedeelte van de op
brengst komt ten goede aan de plaatse
lijke afdeling van het Rode Kruis ter
wijl een ander gedeelte ten goede 'komt 
aan het,nationale Rode Kruis). 
Het devies voor milddadig Boxtel en Liempde zij in de komende weken: Geef met gulle haoo aan het Nederlandse Rode Kruis 1 

-o-

Rest nog te vermelden, dat door de 
schoolkinderen - evenals vorig jaar -
weer een tekenwedstrijd zal worden ge- -
houden, zulks om de Rode Kruis-gedach
te ook bij de kinderen ingang te doen 
vinden. De resultaten van deze wedstrijd 
hopen wij U mettertijd te kunnel'I be
richten. 

Een pracht \cWaliteit ov~~
gordi1nstof, welke do~r 'Llln 
bi}'.z.ondere weeftecnniek en 
verfönd dessinmoti.ef een 
gedistingeerd warm cachet 
verleent aan \JW interieur. 

ln di"• moderne ,:•C. 
nnten "oorradig &t.J 
O\l 120 Clll· breed· e p.rn: 



Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

ZondaS{ onder het Octaaf van 0. H. 
Hemelvaart, 25 Mei 1952. 

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 
Johannes Hobbelen; z.a. gel. rondst. v. 
Rikie v. Schijndel; de H. Mis van kwart 
voor 8 voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn der Parochie; z.a. gel. H. Mis 
voor Constant v. d. Broek; H. Hart-al
taar gel. H. Mis voor Johanna Maria 
v. d. Steen-Slijters; H. Bloedkapel gel. 
H. Mis voor Goverdina v. der Meulen
Eijkemans in de parochie van het H. 
Hart overleden; de H. Mis van 9 uur 
gel. jrgt. voor Martinus Hubertus Gies
bers; z.a. gel. H. Mis voor Cornelis van 
Rumund; H. Hart-altaar gel. H. Mis v. 
Adrianus Hensen en Antonia Hensen
van Roy; om half 11 • de Hoogmis gez. 
H. Mis .voor Bernard Verheyden v.w. 
<Ie kinderen. 

• 

Vandaag is de eerste schaalcollecte voor 
<Ie Indische Missie, de 2e schaal voor de 
bizondere noden van het Nederlands 
Episcopaat; welke beide ten zeerste in 
<Ie milddadighèid der :gelovigen worden 
aanbevolen.· 
Vandaag begint de Indische Missieweek, 
na de gewone gebeden van de H .Mis 
wordt het schietgebed Jgegevoegd: .,0 
Maria, bid voor de Mis!llën in Oost en 
West. 

Hedenmiddag om half 3 vergadering van 
de meisjes van 12-17 jaar die zich heb
ben opgegeven voor de vrije jeugdbewe
�ng bij de Witte Zusters. De meisjes 
van het korfbalclubje komen om half 3 
bijeen op Duinendaal. 
Na de Hoogmis vergadering van de ze-
1atricen van de Bond van het H. Hart. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje· erÏ gebed van de Pinksternoveen. 
Gedurende de gehele week om 7 uur 
Lof met gebed van de Pinksternoveen. 
MAANDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Jóhannes v. d. Heuvel-v. d. Big
gelaarf z.a. gel. H. Mis voor Johannes 
:Strik, Emberdina de huisvrouw en Jan 
-de zoori; H. Hart-altaar gel. H. Mis v. 
Hendrina· v. d. Loo-v. Oorschot; half 8 
'Ref. gel. jrgt. voor Johannes Troeyen; 
·z.a. gel. mndst. voor Helena v. d. Vorst
·v. Gerven; half 9 gez. mndst. voor Adria
na:.v. Gestel; z .. a. gel. H. Mis voor Anna 
Maria Layendecker-Beening; H. Hart
.�ltaar gel. H. Mis voor Theresia Doren
·bosch-Meijer v.w. de St. Adelbertver
•eniging ;' H. Bloedkapel gel. H. Mis voor 
•Goverdina v. der Meulen-Eijkemans in 
·de parochie van het H. Hart overleden. 
Hedenavond om 7 uur Lof met noveen
·gebed voor Pinksteren. 
DINSDAG: kwart voor 7 g�f. gez. jrgt. 
·v. Petronella Maria Hermina Dolmans; 
·z.a. gel. H. Mis voor Wilhelmus Traa; 
half 8 gef. gel. jrgt. voor Maria T roeyen; 
z.a. gel. H. Mis voor Theresia _ Doren
·bosch-Meijer v.w. de buurt; half 9 gel. 
H. Mis voor Goverdina v. der Meulen-· 
Eijkemans in de parochie van het H. 
Hart overleden; half 10 gez. Huwelijks
mis. 
Hedenavond om 7 uur Lof met noveen
j(ebed voor Pinksteren. 
WOENSDAG: kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Adriana v. d. Hogen-v. d. Ven; 
·half 8 gel. H. Mis voor een bizondere 
intentie; z.a. gel. H. Mis voor Adrianus 
v. Alphen; H. Hart-alt1:1ar gel. jrgt. voor 
·Catharina v. Weert-Voets; half 9 gel. 
H. Mis voor Goverdina v. der Meulen
Eijkemans in de parochie van het H. 
Hart overleden. 
Hedenavond om 7 uur Lof met noveen
�ebed voor Pinksteren. 
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Maria Boeren-v. d. Staak; z.a. 
-gel. H. Mis v. Maria Boeren-v. d. Staak; 
half 8 gel. H. Mis voor Theresia Doren
bosch-Meijer namens de leden van de
Heemkundige studiekr.; z.a. gel. H. Mis
·v. Marinus v. Grinsven v.w. de kinderen; 
H. Hart-altaar gel. mndst. voor Theo
-dora v. Dongen_; half 9 gel. H. Mis voor 
Hendrica v. d. Ven-v. d. Ven; z.a. gel. 
H. Mis voor Goverdina v. der Meulen
Eijkemans in de parochie van het H. 
Hart overleden; half 10 gez. Huwelijks
mis. 
Hedenavond om 7 uur Lof met noveen-
�ebed voor Pinksteren. 
VRIJDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Amolda Elisabeth van Leeuwen; 
half 8 gel. H. Mis voor Theresia Doren
bosch-Meijer v.w. het Gemeenteperso
neel_; z.a. gel. H. Mis voor Johanna v. 
Dijk; half 9 gel. H. Mis voor Hendrica 
Muselaers-v. Druenen; z.a. gel. H. Mis 
voor Goverdina v. der Meulen-Eijke
mans in de parochie van het H. Hart 
overleden. 
ZATERDAG, Vigilie van Pinksteren, ge
boden vasten en onthoudings�. Voor 
de H. Mis van kwart voor 7 zal het wa-
ter gewijd worden. 
Om kwart voor 7 gel. mndst. voor Lam
berta Smits-v. Kempen; z.a. gel. H. Mis 
voor Hendrica v. Laarhoven; half 8 gel. 
H. Mis voor Petrus Smits; z.a. gel. H. 
Mis voor Theresia Dorenbosch-Meijer 
v.w. de St. Elisabethvereniging; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Cornelis v. Ru
mund; half 9 gel. H. Mis voor Goverdina 
v. der Meulen-Eijkemans in de parochie 
van het H. Hart overleden; z.a. gel. H. 
Mis voor Francina v. d. Laar-v. Liempd. 
Vandaag 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: Gijsbertus Huber-

tus van der Linden geb. en won. te 
Oisterwijk (St. Petrus) en Anna Maria 
Christophora Josephina Layendecker 
geb. te Helmond (St. Joseph) en won. 
in deze parochie, waarvan heden de 2de 
afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht d_e hun be
kende huwelijksbeletselen, w:aarin niet 
is gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
Zondag onder het Octaaf 
van 's Heren Hemelvaart. 
25 Mei 1952. 

Vandaag gaat de eerste schaal "de Stui
versschaal" voor de kerk: de tweede 
gaat 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 de jongens in de Burcht
kapel. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met 
rozenhoedje en Veni Creator, voor onze 
parochianen in het buitenland en voor 
het behoud van de vrede. 
Gedurénde deze week is het verder elke 
avond om half acht Lof met Veni Crea
tor en het gebed van de Pinksternoveen. • 
Deze week wordt ook speciaal uw gebed 
verzocht voor de Missie in Indonesië, 
Suriname en de Ned. Antillen. Giften 
voor dat doel kunnen gestort worden in 
de daarvoor aangewezen offerblok ach
ter in de kerk. 
Maandagavond begint de derde confe-" 
rentieweek voor Moeders en Gehuwde 
Vrouwen. Tot deze derde groep be
horen: 
Zandvliet, v. Hugenpothstraat, Dufour
straat, v. Salmstraat, v. Hornstraat, v. 
Ranststraat, Doornakkerlaan, Jan v. Bra
bantstraat, Hertogenstraat, v. 'Rijckevor
selstraat, Leenhoflaan. 
De Conferenties worden gegeven Maan
dag-, Dinsdag en Woensdagavond om 
KW ART VOOR ACHT in de BURCHT
kapel. De sluiting is Donderdagmorgen 
kwart over negen ook in de Burcht
kapel. 
Zater� - Vigilie voor Pinksteren, ge
boden vasten en onthoudingsdag. Des 
avonds onder het Lof wordt het "Te 
Deum" gezongen tot sluiting van de 
maand Mei. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voor 
een overleden Moeder; 7 uur 1. d. voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn yan de 
parochianen; 8 uur 1. d. voor een over
leden echtgenote; kwart over 9 1. d. voor 
Cornelia v. d. Sande-Couwenberg v.w: 
de buurt; half 11 Hoogmis v. Emerentia 
v. d. Broek-v. d. Langenberg v.w. de 
Broederschap van St. Willibrord. 
In de Burcht-kapel: kwart over 7 1. d. 
voor een overledene; half 9 1. dienst 
voor overleden zuster (v. d. G.); kwart 
voor 10 1. d. voor de gelovige zielen. 
MAANDAG: 7 uur 1. d. voor Hubertus 
Driessen en echtgen. v.w. de kleinkinde
ren; kwart voor 8 1. d. voor Willem v. 
d. Langen berg en Adriana de dochter; 
zijaltaar 1. d. voor Theresia Dorenbosch
Meijer v.w. gemeentepersoneel; half 9 
1. j. voor Cornelis Voermans. 
DINSDAG: 7 uur 1. d. voor Willibrord · 
v. Zeeland, Maria Boeren z. <!."én Jaco
bus de zoon; zijaltaar 1. j. vçior Johan
nes v. Breugel, Petronella Daamen z. e. 
en Eerw. Broeder Theodorus de zoon; 
kwart voor 8 1. mndst. voor Cornelia 
Goossens-Bekkers; zijaltaar 1. d. voor 
Petrus Voets en Francyna Kerssemakers; • 
half 9 1. d. voor Jan Hendriks-Kusters. 
WOENSDAG: 7 uur 1. mndst. voor 
Wilhelmus Kruijssen; kwart voor 8 1. 
mndst. voor Cornelia v. d. Sande-Cou
wenberg; zijaltaar 1. d. voor Maria Sars
v. Eijndhoven; half 9 1. j. voor Wilhel
mus Johannes v. d. Aa; half 8 in de 
Burcht: 1. j. voor Jan Hazenberg. 
DONDERDAG: 7 uur 1. mndst. voor 
Henricus v. Meersbergen-v. d. Schoot; 
kwart voor 8 1. d. v<für Theresia Doren
bqsch-Meijer v.w. gemeentepersoneel; 
zijaltaar 1. d. voor overl. fam. Grothau
sen Kurvers; half 9 1. d. voor Petrus 
Voets en Francyna Kerssemakers z. e. 
VRIJDAG: 7 uur gez. jrgt. voor Johan
nes v. d. Sanden en Maria v. Vleuten 
z.e.; kwart voor 8 1. j. voor Hubertus 
Driessen-Willems; zijaltaar 1. d. voor 
Lambertus Cuijten-v. Eert; half 9 1. d.
voor Henricus v. Meersberge_n. 
ZATERDAG: 7 uur 1. d. voor Michiel v. 

d. Heijden; kwart voor 8 1. d. voor The
resia Dorenbosch-Meijer, v.w. gemeen
tepersoneel; zijaltaar 1. mqdst. voor 
Emerentia v. d. Broek-v. d. Langenberg; 
half 9 1. d. voor Matthijs v. d. Besselaar, 
Henrica Bekkers z.e. en Adrianus de
zoon. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
Zondag onder het Octaaf 
van 's Heren Hemelvaart. 
25 Mei 1952. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Marinus v. Oorschot. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
v. Oorschot; half 10 gez. H. Mis tot 
Bijzondere Intentie. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Lambertus 
v. Oorschot. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
Geerts. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Adra
na hsvr. van Henricus Geerts. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis 
Voets en Paulina de hsvr. 
ZATERDAG: vigilie van Pinksteren, ge
boden vasten- en onthoudingsdag. Wij
ding doopvont. Om half 8 jrgt. voor 
Theodorus v. d. Rijdt en Adriana de 
hsvr .. 

Deze week zullen geschieden : 
Zondag H. Mis tot bijzondere intentie. 

Dinsdag H. Mis voor Theodorus v. cl. 
Velden 0. L. Vr. van Lourdes., Woens
dag H. Mis voor Theodorus Rijken· van
wege familielid. Donderdag, Vrijdag en 
Zaterdag H. Mis voor Theodorus Rijken 
vanwege de kinderen. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
Zondag onder het Octaaf 
van 's Heren Hemelvaart. 
25 Mei 1952. 

Om 7 uur mndst. voor Johanna Kruyssen 
van Erp; om half 9 de H. Mis voor Jo
hanna Petronella van Grinsven-van Hal, 
en Johannes Marinus de zoon; om 10 
uur de hoogmis voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie. 
De eerste schaal is voor de Indonesische 
Missie, waarvoor ook gedurende deze 
week de offerblok achter in de kerk 
blijft staan. De tweede schaal is voor de 
Bijzondere Noden. Om half 3 Lof, waar
na gezongen wordt lied Nr. 53. 

De H. Missen gedurende deze week: 
MAANDAG: om kwart voor 8 tot bij
zondere intentie. 
DINSDAG: om kwart voor 8 het jrgt. 
voor Wilhelmus de Bresser en Gerardina 
van de Linden. 
WOENSDAG: om kwart voor 8 het 
gef. gel. jn;:t. voor Servaas van den 
Breekel. 
DONDERDAG 29 Mei: kwart voor 8 
H. Mis tot :intentie van de Boerinnen
bond. 
VRIJDAG: om. kwart voor 8 het jrgt. 
voor Johannes van der Linden en Johan
na Leenders. 
ZATERDAG 31 Mei: vigiliedag voor 
Pinksteren, geboden vasten- en onthou
dingsdag: om kwart voor 8 H. Mis voor 
Maria de· Punder-Huige. En op deze 
laatste dag. van de Meimaand, des avonds 
om half 8 het Lof ter ere van de H. 
Maagd Maria. 

Gelegenheid tot biechten: 
Dagelijks vóór de H. Missen, en a.s. Za
terdag middag van 3 tot 4 en van· 6 uur 
tot het Lof. 
Katechismuslessen deze week op school:' 
6e klas: vraag 458 tot en met vraag 478. 
5e klas: les 51. 
Klas B: les 51 en 52. 
Klas C: de vragen 451, 455 en 456. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
· TE LIEMPDE. 

Zondag onder het Octaaf • 
van 's Heren Hemelvaart.
25 Mei 1952. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der
parochie 1 8 uur 1. mndst. voor Marinus 
Thomassen, 10 uur z. m. tot behoud 'van: . 
de vruchten der aarde v.w. Velder en 
Vrelikhoven1 3 uur Lof. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh. 
v. Gerwen, half 8 1. mndst. voor Maria
Ger. Spilcmans; 8 uur 1. rondst. voor
Joh. v. Houtum.

DINSDAG: 7 uur 1. jrgt. voor Maria
Hendr. v. d. Sande 1 8' uur 1. m. tot bijz. 
intentie ,' 9 uur z.- m. ��--bijz. intentie; 
half 10 z. huwelijksmis. \ 

• 

WOENSDAG: 7 uur z. rondst. voor 
Anna Mart. v. d. Ven 1 half 8 1. j. voor 
Ant. Thomassen, Cornelia en Johanna de 
huisvrouwen; 8 uur 1. j. voor Petrus 
Scheutjes. 
DONDERDAG: 7 uur z. rondst. voor 
Hendr. v. Gestel; half 8 1. j. voor Lamb. 
v. Rijzewijk1 8 uur 1. j. voor Maria v. 
Rooij. 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Nico
lasina Pijnenburg1 half 8 1. j. voor Hen
drica Willem v. d. Langenberg; 8 uur 1. j. 
voor Ant. v. Alphen. 

ZATERDAG: viwlie van Pinksteren, ge
boden vasten- en onthoudingsdag, en _ 
vóór de H. Mis van 7 uur wijding der 
doopvont, te beginnen om kwart over 6. 
7 uur z. j. voor Hendrica Alb. v. d. Til
laart 1 half 8 1. j. voor Adriana Frans v.
Rooij 1 8 uur 1. j. voor Maria Ant. v.
Alphen. 

ZONDAG: te Pinksterdag, half 7 1. j. 
voor Corn. v. Alphen 1 8 uur 1. m. tot
welzijn der parochie, 10 uur z. j. voor 
Mart. v. d. Tillaart. 

In de Kapel der Eerw. Zusters:

Maandag 7 uur 1. m. voor Marinus Tho
massen als over!. lid Boerenleenbank. 
Dinsdag 7 uur 1. m. voor Nicolasina Pij
nenburg als overl. lid H. Pastoor v. Ars. 
Woensdag 7 uur 1. m. voor Corn. v. 
Heerebeek. Donderdag 7 uur 1. m. voor 
Theo v. Hal. Vrijdag 7 uur 1. m. voor 
Adriana v. Hastenberg. Zaterdag 7 uur 
1. m. voor Cor Saris. Zondag 7 uur 1. m.
voor Hub. v. Aarle v.w. de kinderen. 
Donderdag en Zaterdag half 8 Lof ter 
ere van Maria; Donderdag na het Lof 
te zingen lied no. 8, Zaterdag lied 
no. 9. 

Missiebus: 

Bij bruiloft van J. Sterks-v. d. Hurk 16,20 

Overschot van z. m. voor vruch-
ten der aarde: 

a. van Hezelaar 15,95 
b. Kasteren en Savendonk 6,30 
C. Klein-hoekje 9,-
d. Kerk-eind 10,56 
e. Dorp en Vlassprei 7,54 
f. Vendelstraat 0,50 
g. Loe-eind 7,29 
h. tle Berg 7,-
i. Velder en Vrelikhoven 18,50 

Deze week zullen de Kerkmeesters rond
gaan om het kerkegeld. 
Gedoopt: Everardus Antonius Maria 
zoon van Joh. v. Houtum-Vervoort; Pe
trus Joh. Corn. zoon van Joh. Hubers
Kokshóorn. 
De week vóór Pinksteren, Zondag te 
beginnen, genaamd Indische Missieweek, 
is week van offer en gebed voor onze 
Missiën in Indonesië, Nieuw-Guinea, Su
riname en de Nederlandse Antillen; 
3107 Neder!. m1ss1onarissen (paters, 
broeders en zusters) zijn daar werkzaam. 
Daarom na alle gestelde H. Missen en in 
de scholen vóór de aanvang der lessen 
het schietge9ed: .,0 Maria, bid voor de 
Missiën in de Oost en de West". En op 
de beide Pinksterdagen zal achter in de
kerk een offerbus staan. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

Zondag onder het Octaaf 

van 's Heren Hemelvaart. 

25 Mei 1952. 

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 
Rozenhoed]-e· en "Veni Creator" Na het 
Lof een lied. 
Deze week is 't de week van Gebed en 
Offer voor de Missie in Oost en West. 
De gelovigen kunnen hun gaven offeren 
in de grote bus bij het altaar van de H. 
Moeder Anna. Na de gewone gebeden 
na de H. Mis en bij de aanvang der les
sen in de school zal gebeden worden: 
0, Maria, bid voor de Missiën in Oost 
en West. 
Deze week iedere avond om half 8 Lof 
met Rozenhoedje en Veni Creator v.w. 
de Noveen voor Pinksteren. 
Zaterdag geboden vasten- en onthou-

dingsdag v.w. de Vigilie voor Pinkste
ren. 's Morgens voor de H. Mis van 7 _ 
uur zal de Doopvont gewijd worden. 
In de loop van deze week zal het kerke
geld worden opgehaald. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de Eerw. 
Moeder Cortilia; half 9 H. Mis voor 
overleden Vader en Zoon; 10 uur Hoog
mis voor de parochie. 
MAANDAG: 7 uur irgt. voor Willem 
Ba yens; 8 uur H. Mis voor Martinus van 
de Pas v. w. de Broederschap H. Corne
lis Bokhoven. 
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Antonius 
van den Braak; 8 uur H. Mis voor de 
levende en overleden leden van het St. 
Willibrordus-gilde. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Henrica 
van den Braak-v. Abeelen; 8 uur H. Mis
voor Gerardus van den Akker. 
DONDERDAG: 7 uur mndst. voor de 
Eerw. Moeder Cortilia; 8 uur mndst. voor 

Maria Spooren. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor .de Eerw. 
Zuster Philippa van den Braak; 8 uur t!. 
Mis voor Johannes Bergman. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Wilhel
mina Maria van den Braak; 8 uur H. Mis 
voor Clasina Bergman-van Zeeland. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

Missienaaikring Esch: 

Opgehaald bij de bruiloft van A. de Vet
Kempenaars f 3,50. 

ST .. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

ZONDAG 25 Mei: Zondag onder het 
Octaaf van Hemelvaart. Deze middag 
om 3 uur Lof met rozenhoedje. 
Vandaag begint de Indische Missieweek. 
Deze duurt tot de volgende Zondag. 
De gelovigen worden verzocht, deze 
week te bidden en te offeren, de H. 
Mis . bij te wonen en te communiceren 
om de zegen van God te verkrijgen voor 

· het missiewerk in de Indiën. 
Deze gehele week om !l uur Maria-Lof 
en tevens voorbereiding voor het Hoog
feest van Pinksteren. 
ZATERDAG: Vigiliedag van Pinksteren, 
geboden vasten- en onthoudingsdag. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis als jrgt. 
voor Martina Boers-v. cl. Biggelaar; om 
half 9 voor de overleden leden der fam. 
Janssens-Otterbeek. 
VRIJDAG: om 7 uur jrgt. voor Johannes 
Eduardus Schaffer. 
ZATERDAG: óm 7 uur uit dankbaar
heid. 

UW RODE KRUIS BLIJFT ! 

Als alle andere bijstand wegvalt 
blijft Uw �ode K�is. �s�aa� .. 

Door Uw steun kan 
Uw Rode Kruis paraat blijven. 
Met Uw guldens zorgt Uw Rode 
Kruis voor onze noodlijdende 
medemensen. 

GEEF DAAROM ZOVEEL 

U KUNT. 

GEEF NU! 

bij 

van Hout= Ververgaard 
. 

IS 

. SORTERING 
want U vrndt er: 

�AGE PRIJS 

en natuurlijk gratis actie=zegels . . . . .

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



C RATI S �r::'::
i
ionder Naam

Heerlijke Taart 
Wij verstrekken U de bonnen hiervoor! 

Doe vooral 
tijdig Uw 

inkopen om 
verzekerd te 

Voor PINKSTEREN 
hebben wij een buiten• 
gewone sortering 

zgn van deze 
attracties. Kousen en Sokken 

.. 

Weet U 
in voorraad, in alle prijzen 
kwaliteiten en kleuren. 

dat onze • Kousenreparatie snel en 
vakkundig verzorgd wordt 11 
Vandaag gebracht. Morgen klaar. 

J. M. v. Geel-de Koning
STATIONSTRAAT 22 

Fa. Fr. v.d. Brandt & Zonen 
Statlonstr. 51, Boxtel. Tel. 416 

Haarden, 
Kachels, 
Fornuizen, 
Wasmachines. 

Zoekt U een haard in de beate merken. 
koopt dan nu 

Nu hebt U de beste keus! 

OUSEN � 
5 et. per ladder
de meest moderne 

machines 
de grootste service 

bij 

Voor BRILLEN 
is uw adres 

F. P. v. LANGEN 
Stationstraat 62 

Ziekenfondsleden 
ontvangen nog steeds 
korting 

i[ * * 
Ook het adres voor 
Uw 

HORLOGES 
WEKKERS 
PENDULES 

Alle uurwerken en 
uurwerkreparaties on• 
der garantie in 1 week 
klaar. 

\ 

/ 

\ \ 

zag ik hoe donker het OM0-sop was... en toen 

besefte ik: dat SOP- haalt letterlijk àl het vuil uit het goed !

rJ WAST SCHONER 
fN/n we/Jwasm1üde/ ooi/ Tienduizenden huisvrouwen wassen met ÜMO en zien het: dat donkere sop na 't wassen! En allen zijn verbaasd en verheugd, want ze begrijpen: dit is het bewijs van ÜMO' s enorme waskracht! Dat sop haalt niet een déél, maar àl het vuil uit het goed. Daardoor is het donkerder dan ooit. Daardoor ... is Uw was schoner dan ooit, fris geurend, door en door helder! En ... o wonder! Daarna is het ÜMO-sop nog even krachtig! Gebruik 't ook voor 't bonte goed. 

OMO WAST SCHONER DAN ZEEP 1 

ZIE HET ONWEERLEGBAAR BEWIJS 1 

Zeepsop 
Kijk, dit sop is 
lich rgrijs van 
kleur: stechts 
een deel van 
het vuil is uit 
het goed! 

Gebruik geen zeep 

bij OM0I 

Gebruik OM0 

i!llléén 1 ... dan 

wordt Uw was 

't schoonst 1 

(In een proef-wasserij werden 
even vuile eo even grote stuk• 
keo goed gewassen in zeepsop 

en OMO-Sop.) 

OMO-sop 
Zie, hoeveel 
donkerder die is: 
OMO baalc oiec 
slechts 'n deel, 
maar àl hec -..uil 
uit Uw goed! 

� 
BOYENOEERT's 

Deelnemer Winkelactie. 

Voor de schoonste was van Uw leven 

J I\\ l o:,, Schoenhandel naast Gemeentehuis Steunt het Rode Kruis! 

Gemeenteraadsvergadering Liempde 
Op Dinsdag 20 Mei 1952, des avonds 
om 8 uur, kwam de Raad der gemeente 
Liempde in spoedeisende vergadering bij
een. 
Van Heren Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant was ingekomen de goed
keuring van diverse in vorige vergade
ringen genomen besluiten. 
Bij de behandeling van het voorstel van 
burgemeester en wethouders tot het aan· 
gaan van kasgeldleningen met de N.V. 
Bank van Nederlandse Gemeenten te 
's-Gravenhage ad f 100.000,- en met 
het Bankierskantoor Staal & Co. te 
's-Gravenhage ad f 200.000,- werd door 
de Voorzitter het spoedeisend karakter 
van deze vergadering toegelicht, alsmede 
de financiële ziide van de voorstellen. 
Daarna werden beide voorstellen met al
gemene stemmen aangenomen. 
Tot een aanvullende rekening-courant
overeenkomst met de N.V. Bank voor 
Nederlandse ��meenten werd besloten, 
evenals tot het aangaan van kasgeld
leningen en tot het opnemen van gelden 
in rekening-courant tot een maximum 
bedrag van f 400.000,-. 

De gemeenschappelijke regeling betref
fende "Kring Son" voor Bouw- en Wo
ningtoezicht, werd door de Voorzitter 
uitvoerig toegelicht. Het vr9eger be
staande instituut Bouw-, Woning- en 
Welstandstoezicht is thans gesplitst in 
Bouw- en Woningtoezicht en in Wel
standstoezicht. De gemeenten hebben 
thans afzonderlijke districten ingesteld 
voor Bouw· en Woningtoezicht. De ge
meente Liempde vormt thans een district 
met Aarle-Rixtel, Lieshout, Nuenen c.a., 
Oirschot, Son c.a. en Stiphout, met Son 
c.a. als Kringgemeente. Voor Welstands
toezicht blijft de oude regeling bestaan. 
Na deze toelichting werd het voorstel 
met algemene stemmen aangenomen. 
Een voorstel tot verlening van crediet 
voor gedeeltelijke verkabeling van het 
bovengronds net, waarvan de kosten 
pl.m. f 2.000,- zullen bedra_ien, ont
lokte een uitvoerige discussie. De Voor
zitter zegt, dat dit v.oorstel niet komt, 
omdat B. en W. het gaarne zien, doch 
omdat het volgens mededeling van de 
P.N.E.M. noodzakelijk is, ter waarbor
ging van de stroomlevering. Spreker be
grijpt dat dit voorstel onaangename ge
voelens moet opwekken bij de bewoners 
der buitenwijken, die nog steeds van 
electriciteit zijn verstoken. 

De verkabeling is echter van groot be
lang voor de aanwezige industrie zoals 
molenaars en klompenmakers, die dik
wijls niet zonder moeite, op volle capa
citeit kunnen werken. 
Wethouder van de Wiel bespreekt in 
dit verband de bouw van een nieuw 
transformatorhuisje op het perceel grond 
van de heer A. Traa. Het lid van der 
Velden zou de bouw van het transfor
matorhuisje liever op den Berg zien, 
waarover hij destijds met wijlen Burge
meester Van den Bosch een bespreking 
gehad had. Ook het lid van Abeelen 
sprak zijn ontstemming uit over de bouw 
van het transformatorhuisje in Kerk
eind. De Voorzitter wijst er op, dat het 
zijns inziens bezwaarlijk is om van ge
meentewege te oordelen in de zuiver 
technische noodzakelijkheden der elec
trificatie. Nadat wethouder Van de 
Wiel en de Voorzitter een en ander nog 
nader hadden toegelicht, werd het voor
stel met alJ;?emene stemmen aangenomen. 
Hierna kwam de electrificatie van Kas
teren en Vrilkhoven ter sprake. De 
Voorzitter deelde mede met de belang
hebbenden van deze wijkgedeelten een 
vergadering te hebben belegd in de res
pectievelijke wijken. De kosten voor 
Liempde zijn uitermate hoog. Per pand 
zou de aansluiting pl.m. f 3800,- be
dragen, hetgeen per pand een baatbe
lasting zou betekenen van gemiddeld 
pl.m. f 175,- per jaar. Het lid van der 
Velden spreekt zijn grote teleurstelling 
uit over het feit, dat het niet mogelijk 
zal zijn, Qm deze wijken van het toch 
zo dringend nodige electrische licht te 
voorzien. Een belasting van f 100,- per 
pand per jaar zou kunnen, doch f 175,
vindt hij voor zijn gezin en ook voor 
anderen gedurende een tijdsbestek van 
30 jaren, onverantwoord. Ook het lid 
van Abeelen betreurt deze hoge kosten. 
De Voorzitter, die nog verslag geeft van 
een bespreking met de Directie van de 
P.N.E.M., waarbij is komen vast te 
staan, dat van verlaging van het kosten
cijfer geen sprake kan zijn, tenzij door 
snelle en drastische prijsdaling van ma
terialen, zou nog eens een vergadering 
willen beleggen met de belanghebbenden 
en een afgevaardigde van de P.N.E.M. 
Het lid van der Velden zou liever zien, 
dat een afgevaardigde van de P.N.E.M. 
eerst een ve�adering had met de 
Raad en daarna een vergadering houden 

met de belanghebbenden. Aldus wordt 
besloten. 
Vervolgens kwam de woningbouw ter 
sprake. De Voorzitter deelt mede, dat 
het verlenen van premie voor woning
bouw, in verband met het grote aantal 
aanvragen (vermoedelijk tijdelijk) is 
stopgezet. Hij heeft de nodige bespre
kingen gevoerd en klaar weten te krij
gen dat nog 4 woningwetwoningen mo
gen worden gebouwd. B. en W. stellen 
voor, deze gelegenheid aan te grijpen. 
De Voorzitter stelt voor om B. en W. te 
machtigen voor grondaankoop daarvoor, 

• het nodige crediet op te nemen bij de 
Boerenleenbank, de goedkeuring van het 
bouwplan, en een iets ruimere woning 
te bouwen dah tot dusver. De particu
liere woningbouw zal voorlopig niet door 
kunnen gaan, daar de plannen te laat 
zijn ingediend, ondanks het feit dat de 
Voorzitter de belanghebbenden op het 
hart gedrukt had, toch spoed te betrach
ten met het indienen der plannen. De 
Raad kon zich hierna met het boven
omschreven voorstel verenigen. 
Na uitleg door de Voorzitter werd met 
algemene stemmen besloten de post 
"subsidie aan sportverenigingen en 
overige kosten van lichamelijke opvoe
ding", waarvan de Raad het belang ter
dege inz�. te brengen van f 250,- op
f 750,- en dit bij afzonderlijk wijzi
gingsbesluit van de begroting te doen. 
Bij de rondvraag vroeg het lid van 
Abeelen nadere uitleg betreffende de 
straatbenaming. Hierover ontspon zich 
een aangename discussie, waarbij de 
Voorzitter tenslotte aan het lid van 
Abeelen (als commissielid) opdroeg, 
hierover éèn rapport uit te brengen. 
Het lid van der Velden bespreekt het 
gevaar van het regelmatig branden van 
de vuilnisbelt achter J. van Kuringen. 
De Voorzitter deelt mede dat maatrege
len ter voorkoming getroffen zullen 
worden. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: 
Maandag 26 Mei van 10-12 uur v.m. 
Donderdag 29 Mei van 10-12. uur v.m. 
RODE KRUIS CORPS. 
Donderdag 29 Mei geen oefenavond. 

E.H.B.O. 
Dinsdag 27 Mei om 8 uur cursus door 
dr. Deelen. 
Woensdag 28 Mei geen cursus E.H.B.O. 
in verband met bloedafname-avond. 

BIJEENKOMST MEDEWERKERS 
RODE KRUIS CAMPAGNE. 

Op Dinsdag 27 Mei a.s. des avonds om 
8 uur precies zal in Hotel Riche een 
grote instructie- en propaganda-avond 
worden gehouden voor alle medewerkers 
aan de Rode Kruis Campagne 1952, dus 
zowel voor de leden van het actie-comité 
als voor de "bewerkers", die straks het 
inzamelingswerk zullen verzorgen. 
Op deze instructie- en propaj;!anda-avond 
zal o.a. een filmvoorstelling gegeven 
worden. Aller opkomst is dringend ge
wenst. 

R.K. BOERINNENBOND. 
Alle zangeressen van de Boerinnenbond 
worden Zondag a.s. na de Hoogmis ver
wacht in 't lokaal van de eierbond. 
Parochiebundel en zangboekje mee
brengen. 

-o-

A.s. Zondag 25 Mei zal de R.K. Boe
rinnenbond ter bedevaart gaan naar de 
Zoete Lieve Vrouw te Den Bosch. In
tentie: voor de zieke leden van onze 
Afdeling. Bijeenkomst 's morgens om 4 
uur bij Van Zogchel, Bosscheweg 5, van· 
waar men te voet zal vertrekken. 

-0-

De Jaarvergadering, die was aangekon
digd voor Dinsdag 27 Mei zal wegens 
omstandigheden twee dagen later wor
den gehouden, dus op Donderdag 27 
Mei. Op deze dag zal 's morgens om 
kwart voor 8 een H. Mis worden opge
dragen in de St. Theresiaker.k te Lennis
heuvel voor de levende en overleden 
leden van de bond. 
's Middags om 2 uur zal er een Lof zijn 
in de Kapel van St. Ursula, waaronder 
de geestelijke adviseur, Kap. Verhagen, 
een predikatie houdt. 
In de onmiddellijk na het Lof te houden 
vergadering in de zaal van het Ursuli
nenklooster, spreekt Pater Venantius 
over "de waardigheid van de vrouw en 
het meisje". 

BEDEVAART K.A. 
NAAR OIRSCHOT. 

A.s. Maandag 26 Mei gaan we naar Oir
schot. Vertrek om 7 uur 's avonds. Bij 
eenkomst bij Van Zogchel, Bosscheweg. 

REPETITIE-ROOSTER H. BLOEDSPEL. 

Dinsdag 27 Mei : half 8 1 e acte: alle 
medewerkenden. 

Woensdag 28 Mei: half 8 2e acte: alle 
medewerkenden. 

Vrijdag 30 Mei: half 8 te en 2e acte: 
alle medewerkenden. 

Zaterdag 31 Mei: 4 uur 1 e acte: alle 
medewerkenden. - 7 uur 2e acte: 
alle medewerkenden. 

Ik doe 'n dringend beroep op alle dames 
en heren medewerkenden, om zonder 
uitzondering, allen dus, de komende 
repetitie, op tijd aanwezi2 te zijn. 
Wij gaan 1 e Pinksterdag naar België, 
en de verwachtingen omtrent de door 
ons aldaar te geven voorstelling zijn 
hoog gespannen. Ik reken op Uw aller 
medewerking. De regisseur. 

Varia 

TELEVISIE ONDER W_ATER. 

De toepassing van televisie onder water 
is in de afgelopen maanden een belang
rijk onderwerp voor studie en experi
menten geweest in Groot Brittannië. De 
televisie is reeds van het allergrootste 
belang gebleken bij werkzaamheden on
der water, waarbij het voor een duiker 
gevaarlijk zou zijn om af te dalen, en op 
diepten onder de duikgrens. Tot dus
verre is bij grote be�ingswerkzaamhe
den altijd een van de grootste belemme
ringen de "blindheid" van de officieren 
geweest, die de werkzaamheden aan de 
oppervlakte moesten leiden. Met de Mar
coni-Siebe onderwater televisie installa
tie zijn zij thans in staat de werkzaam
heden te volgen en duikers voor hun af
daling visueel te instrueren. Daardoor 
behoeven zij minder te steunen op het 
mondelinge verslag van de duiker, en 
bovendien kan een televisiecamera lan
ger onder water werken dan een duiker. 
Een ander belangrijk voordeel is dat het 
televisiebeeld dat aan boord wordt ont
vangen, kan worden verfilmd daardoor 
een blijvend overzicht van· de situatie 
kan worden verkregen. Televisiecamera's 
zijn op verschillende diepten gebruikt en 
tot op een diepte �an 80 voet zijn uit
stekende beelden ontvangen zonder dat 
kunstlicht behoefde te worden gebruikt. , 
Met behulp van televisie is reeds een stu
die gemaakt van de wrakken van zee
schepen, de zeebodem en zijn voorwer
pen opgespoord. Andere studie-ob_jecten 
zijn: vissen in hun natuurlijke omgeving, 
het onderzoek van treilernetten tijdens 
het vissen, het opsporen van oesterbed
den en schepen beneden de waterlijn 
zonder dat duikers of droogdokken be
hoeven te worden gebruikt. 
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Hoogfeest van Pinksteren 
DE GEEST IN DE STORMWIND.

,,De Geest Gods zweefde over de wate
ren". Dit woord van diepe zin, .waar
mede het Boek der Schepping opent, 
vindt een verheven parallel in de Introï
tus van Pinksteren: ,,De Geest des 
Heren heeft de aarde vervuld". 
Gods Geest werkt in de wereld. De 
schoonheid der schepping, die haar oor
sprong vindt in de Vader, openbaart in 
het groen en de bloesempracht van deze 
lentedagen meer in het biizonder de 
overvloed der liefde van de H. Geest, 
Wiens eigen aard de volhiM is, de vol
tooiing, het overvloedige en overstro
mende. Doch meer verheven nog dan in 
de overvloed der schepping verkondigt 
de bovennatuur, deze tweede schepping, 
ons de rijkdom van de Geest. Met de 
krachten van onze natuur kunnen wij 
God erkennen, Hem liefhebben en ons 
aan Hem wegschenken. Bovennatuur 
daarentegen betekent niet, dat wij ons
zelf wegschenken, doch dat God Zich 
wegschenkt aan ons, dat wij worden van 
goddelijk geslacht. Dat is het grenzen
Ioze, het oneindige, dat is de H. Geest. 
De H. Geest maakt ons tot tempels der 
Godheid: ,,Wij zullen tot Hem komen 
en ons verblijf bij Hem nemen". 
Gods Geest vervult de aarde. Op die 
Pinkstermorgen, toen het gedruis van 
een plotseling opgestoken wind Joden en 
vreemdelingen deed samenstromen voor 
het huis der Apostelen, werd de stich
ting van Gods Kerk voltrokken en begon 
het tijdperk van de H. Geest zijn wer
king in de Kerk en in de zielen. In zijn 
genade culmineren Verlossing en Chris
tendom. 
Gods Geest kwam in de stormwind. Ook 
nu gaat een ·storm over de wereld. In de 
landen van Oost-Europa en het verre 
China zucht de bevolking onder het ge
weld van zijn vlagen. En de landen van 
het Westen dragen nog steeds de won
den van de oorlog. Al is het gekletter 
der wapenen tot rust gekomen, wij be
zitten nog niet de rust der orde, die het 
kenmerk van de vrede is. Doch door die 
storm heen gaat toch ook de bezielende 
en levenbrengende adem Gods. 
Immers de Geest wa·ait waar Hij wil. 
Wanneer wij maar krachtig geworteld 
staan in God, zal de storm, die schudt 
aan de boom van ons leven, wel de dorre 
bladen en dode takken wegvoeren, maar 
de levenskracht van de stam niet breken. 
Onze kleine gehechtheden zal de wind 
_misschien wegvagen, maar als de ston:n 

Plaatselijk Nieuws 
STEMMEN BIJ VOLMACHT. 

Van de zijde der gemeente deelt men 
ons het volgende mede: 
Voor het eerst is dit jaar bij de verkie
zingen uitbreiding gegeven aan het stem
men bij volmacht. Het voornaamste in 
deze wijziging is dat ouden van dagen 
en zieken niet meer in persoon ter stem
bus behoeven te komen, doch hiervoor 
een ander kunnen aanwijzen, die in hun 
plaats kan stemmen. Wel moet een en 
ander tevoren worden aangevraagd. 
Dit kan gebeuren op het gemeente-huis 
afd. Bevolking des voormiddags van 9 
tot 12 uur. Voor hen die in de voor
middag geen tijd hebben wordt een 
speciale zitting gehouden op Woensdag 
4 Juni a.s. des avonds van half acht tot 
half tien, eveneens op het �emeente
huis, afd. bevolking. 
Men dient er echter terdege rekening 
m.ede te houden, dat de aanvragen 
slechts kunnen worden gedaan tot en 
met 10 Juni a.s. Men moet dus niet 
wachten tot men een oproeping voor 
de verkiezing in huis heeft, want dan 
is een aanvraag om bij volmacht tè stem
men niet meer mogelijk. 

VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER.

Bela11Rriik bericht voor zieken en 
lichamelijk gebreklciRen. 

Van de zijde van het bestuur van de 
K.V.P., afdeling Boxtel, deelt men ons,
in aansluiting op bovenstaand bericht,
nog het volgende mede:
Nu de regeling van het stemmen bij vol
macht zodanig is uitgebreid, dat deze
ook geldt voor zieken en lichamelijk ge
brekkiRen, zullen betrokkenen op de dag
der verkiezingen niet meer per auto van
huis behoeven te worden afgehaald met
alle ongemakken van dien, mits men tij
dig een ander volmacht geeft, om voor
de. zieke of gebrekkige te stemmen.
De huisgenoten van betrokkenen worden
dringend aangeraden tijdia, dit is vóór
10 Juni a.s., een formulier ten gemeente
huize af te halen en in te leveren. Des
gewenst kan men ook, mits tijdil{, de
naam van de zieke of gebrekkige opge
ven aan een der navolgende heren:
H. Geertman, Prins Bernhardstraat 13a;
A. Valks, Kalksheuvel 59;
F. Hagemans, Leenhoflaan 1;
C. van Oers, Dr. Hoekstraat 6; y 
H. van de Laar, Mgr. Wilmerstraat 22;
A. P. J. Maas, Lennisheuvel 28;
M. Peijnenburg, Boseind 30;
J. van Hal, Nergena.
Deze heren zullen dan verder béhulp-

over ons is heengegaan, zullen wij, meer 
onthecht, ook vrijer en met ruimer hart 
staan voor God en daardoor beter bereid 
zijn voor de komst van de H. Geest. 
"Veni, Sancte Spiritus!" Bij de koudheid 
der wereld is Hij het, Die he_t vuur ont
steekt, dat zelfzuchtigen met liefde ver
vult, Die de armen rijk maakt met god
delijk leven. Vredebrenger als geen 
ander, maakt Hij de zielen één in een
zelfde goddelijke liefde. De hoogmoed 
der wereld wekt tweedracht en verwar
ring, de liefde des Geestes verenigt en 
geeft inzicht. De menselijke torens van 
Babel blijven gebrekkige en onvoltooide 
probeersels en eindigen in een spraak
verwarring der bouwlieden, 1J1aar de 
Geest verenigt de verstrooide familie der 
volkeren, omdat de Geest de taal spreekt 
der liefde, die kinderen en grijzen gelij
kelijk verstaan. 
"Joden en Proselyten, Cretenzen en 
Arabieren: wij horen hen in onze eigen 
taal verkondigen de grote werken Gods". 
De liefde verenigt de volkeren. Hoe ver
der de mensheid zich verwijdert van het 
Pinkstervuur, hoe sterker de verwarring 
des geesten zal toenemen. Slechts de 
Geest kan redding brengen: de Geest 
van WaarheiJ: die de behoeften van het 
mensenverstand bevredigt, de Geest van 
Liefde, Die de verlangens van ons hart 
verzadigt, de Geest van Sterkte, Die de 
opbouw schraagt en bij beproeving ons 
steunt, om sterk te sta�n in de storm. 
Alleen van die Geest zingt de H. Kerk
in de praefatie, dat "over geheel het 
aardrijk de wereld jubelt in overstro
mende vreugde". 
Moge op deze Pinksterdag, de liefde van 
de H. Geest het hart van iedere gelovige 
vervullen, opdat de storm, die de we
reld nog immer teistert, door hun liefde 
tot een Pinksterstorm worde, die het aan
schijn der aarde zal vernieuwen en ons 
de door Christus beloofde vrede zal 
brengen. Eerst toch wanneer wij als 
nieuwe, uit God geboren mensen ge
leerd hebben "recta sapere", smaak te 
hebben in wat recht is en de ware wijs
heid bezitten, zullen wij ons ook in de 
vertroosting van de H. Geest mogen ver
heugen. KoJTI dan, kom, o Schepper, H. 
Geest! Laat Uw Pinksterstorm ons leven 
doorwaaien, all.!! kleinheid wegvagen en 
ons aandrijven tot geestdrift en ziele
grootheid; ontsteek in onze harten het 
vuur, dat niet doodt, maar nieuw leven 
wekt door zijn vloed, dat Pinkstervuur 
ener zuivere en sterke liefde tot God en 
de mensen. 

zaam zijn bij de vervulling der nodige 
formaliteiten. 
Voor Gemonde kan men zich desge
wenst wenden tot de heer Stadhou
ders sr. 
Men make van bovenstaande mogelijk
heid een zo ruim mogelijk gebruik! Hier
door kunnen ook de zieken en lichame
lijk gebrekkigen hun invloed bij de ver
kiezingen uitoefenen, zonder dat dit hun
veel moeite kost. • 

BEZOEK VAN DUITSE KAJOTTERS 
AAN BOXTEL. 
Dezer dagen kreeg de K.A.J. afd. Box
tel van het Nationaal Bestuur het•· ver
zoek om gedurende de Pinksterdagen 
een 20-tal Duitse "jong-Kajotters" (be
neden 17 jaar) in haar midden op te 
nemen. Daar dit bezoek te beschouwen 
was als een contact- en uitwisselings
actie tussen de Duitse en de Nederland
se K.A.J. hebben de Boxtelse--Kajotters 
hierin onmiddellijk toegeste01d en zijn 
zij direct begonnen voorbereidende 
maatregelen voor dit bezoek, deze in
ternationale Kajotters-ontmoeting te re
gelen. Allerwaarschijnlijkst (er zijn nog 
enkele grenspassage-moeilijkheden, die 
roet in het eten kunnen strooien!) zullen 
de Duitse Kajotters met hun leiders -
allen uit Krefeld - a.s. Zaterdag in 
Boxtel aankomen. 
Op 2e Pi11ksterdag zullen ze weer ver-

• trekken.
De Boxtelse Kajotters hebben voor dit
bezoek bereids een programma samen
gesteld, waarmee men de ideeële ge
dachten van de Internationale K.A.J. ten
volle hoopt te dienen.
Mocht dit bezoek door genoemde moei
nïkheden onverhoopt niet door kunnen
gaan, dan zal getracht worden de ont
moeting op andere data doorgang te
laten vinden.
BLOEDTRANSFUSIE.

2e Afname-avond overtrof de eerste 1
Woensdagavond werd in het St. Pau
lus-Jeugdhuis, alhier, de tweede bloed
afname-avond gehouden. Stonden op de
de eersts! afname-avond reeds 215 per
sonen een halve liter bloed af, op de
tweede afname-avond stelden liefst 310
donors deze prachtige daad. Zodoende
is men gekomen aan een aantal van 525
personen, die de bloedafname-actie in
Boxtel ook dit jaar weer tot een groot
succes gemaakt hebben. Een succes,
waarin natuurlijk ook het Boxtelse Rode
Kruiskorps zijn aandeel heeft!

R.K. UITLEENBIBLIOTHEEK.
Met de Pinksterdagen is de Bibliotheek
gesloten.

PINKSTERTENTOONSTELLING 
VAN DE SCHILDERSSCHOOL
ST. LUCAS. 

De winterstudie is beëindigd en het be
stuur der Schildersschool St. Lucas heeft 
van de werkstukken de jaarlijkse ten
toonstelling gearrangeerd: De gelegen
heid voç,r de vakmensen om het niveau 
te komen peilen, waartoe de jongere 
generatie zich heeft weten o_p te wer
ken. De werkstukken van de winterstu
die zijn voor de vakmensen van aantrek
kelijke waarde, omdat de stimulans der 
school daarin tot volle uitdrukking komt. 
Ieder werkstuk toch vormt een beoor
delingsnorm in hoeverre de studie suc
cesvol zal bijdragen tot het bereiken van 
de meestertitel in het schildersvak. 
Alzo is op deze tentoonstelling een zeer 
uiteenlopende verzameling van schilders
werk te zien. Naast het vaktechnische 
praktijkwerk van de huisschilder, wordt 
de decoratieve versieringsku91t in alle 
variërende vormen en toepasringsmoge
lijkheden de critische beschouwer voor
gezet. 
De tentoonstelling is ook een propagan
da van en voor het ambacht. Daarom is 
het geëxposeerde zeer gevarieerd, zodat 
het de algemene belangstelling waard is 
en behoort te krijgen. 
Fraaie fantasietekeningen en tekenwerk 
naar de natuur zijn er in verscheiden
heid, vol kleur en uitmuntend van sty
lering. 
Voor de reclame ligt in de affichekunst 
van deze school een visuële gewaarwor
ding, waarbij het vakkundig streven naar 
practische uitvoerbaarheid sterk opvalt. 
Zo zal iedereen, die gedurende de Pink
sterdagen deze tentoonstelling wil be
zoeken, kennis kunnen maken met werk 
van jonge mannen, die vol jeugdig 
enthousiasme een rijke fantasie in kleur 
en vorm wisten vast te leggen, daarbij 
het schoolprincipe realiserend: ,,het werk 
zo practisch mogelijk te maken". 
Onder het geëxposeerde zijn ook 20 ont
werpen voor een prijsvraag van de 
Volksmuziekschool en 65 ontwerpen 
voor het orgaan van de Schilderspa
troonsbond. 
De tentoonstelling wordt gehouden in de 
Schildersschool op de Burgakker en is 
op beide Pinksterdagen te bezichtigen 
van v.m. 10 uur tot n.m. 6 uur. 
Toegang is vrij. 

MEDEDELINGEN VAN DE 
R. K. VOLKSMUZIEKSCHOOL. 

Voor het geven van de Mandoline- en 
Guitaarlessen is per 1 Juni benoemd de 
Heer G. A. H. Lalesse uit 's Hertogen
bosch. 
Van de Heer Lalesse, die ook als zo
danig verbonden is aan de Muziekschool 
te Den Bosch, hebben wij alle verwach
tingen en zijn er van overtuigd dat hij 
deze afdeling in korte tijd weer nieuw 
leven zal geven. 
Aanmeldingen en eerste les: Zaterdag 7 
Juni a.s. tussen half 4 en 5 uur in De 
Ark of· bij de Directeur, Dufourstr. 26. 

MISSI� THUISFRONT. 

Op de zilveren bruiloft van het echtpaar 
v. Esch-Schoenmakers werd door Annie
van Esch f 15 ,65 opgehaald voor de mis
sie van Pater W. Meulendijk.

VERBETERING ZWEMBAD 
TE VERWACHTEN? 

Gedurende dit zomerseizoen waar
schijnlijk noa openstelling voor de 
JeUlfdl 

Naar Burgemeester Drs. M. A. M. van 
Helvoort in de vorige week Vrijdag ge
houden raadsvergadering mededeeld,e, 
bestaat er een goede kans, dat Gedepu
teerde Staten dezer dagen hun fiat zul
len geven aan de plannen voor verbete
ring van het Boxtelse Zwembad, dat 
reeds geruime tijd in onbruikbare toe
stand verkeert én wat 't zwemwater be
treft én waar het de accomodatie van de 
bad- en zweminrichting aangaat. Welis
waar zijn enkele belangrijke wijzigingen 
in de voorgestelde plannen te verwach
ten, doch hoofdzaak is dat de mogelijk
heid bestaat de toestemming tijdig ge
noeg te zullen ontvangen om nog dit 
jaar met de uitvoering van de plannen 
aan te vangen. 
Dé Burgemeester deelde ook nog mede, 
dat voor dit zomerseizoen gestreefd zal 
worden naar gedeeltelijke openstelling 
van het zwembad voor kinderen. Hier
mede hoopt men tevens het gevaar te 
hebben weggenomen van het zwemmen 
in verboden water, hetgeen reeds hier 
en daar geconstateerd moest worden. 
Ouders worden er voor gewaarschuwd, 
dat hiertegen in den vervolge streng zal 
worden opgetreden! 

BURGERLIJKE STAND 
van 20 tot en met 26 Mei 1952. 
GEBOREN: Franciscus G. H. zoon van 
M. v. Griensven en A. Fr. M. Schalkx,
Julianastraat 8 - Johannes J. M. zoon
van A. J. J. Loerakker en J. H. M. ter
Heine, Iforgakker 12 Cornelia H.
dochter van P. de Leeuw en P. M. Mut
saarts, Zandvliet 34 - Roger E. H. C.
zoon van S. E. P. R. Clercx en C. C.
van Griensven, Clarissenstraat 37 -
Bernardus H. M. zoon van J. M. van
den Brand en A. G. van Maurik, Len-
nisheuvel 34.
ONDERTROUWD: Johannes H. van
Meurs (Boxtel) en Mechelina A. Chr.
Huisman ('s Bosch) Lambertus H.
Schreij (A'dam) en Vera Morosowa
(Boxtel).
GEHUWD: Adrianus J. de Bresser en
Johanna H. van der Steen - Marinus
van Ravensteijn en Carolina van Schijn
del - Godefridus van de Pas en An
tonia Daim.
OVERLEDEN: Joseph Verschuren, oud
28 jaren, wonende te Geldrop - Theo
dorus C. van den Broek, ·oud 21 jaren,
wonende te Eindhoven - Adrianus v. d.
Broek, oud 75 jaren, wonende te Ge
monde.

LIEMPDE 
BLOEDAFNAME-AVOND 
OP WOENSDAG 4 JUNI. 
Men heeft lang in het onzekere verkeerd 
o_ver het al of niet doorgaan van de 
bloedafname-avond in Liempde. Thans 
kan echter bericht worden, dat de Liemp
se bevolking op Woensdag 4 Juni gele
genheid zal worden geboden bloed af te 
staan aan de Bloedtransfusiedienst van 
het Neder!. Rode Kruis tot heil van onze 
hulpbehoevende medemensen. • • 
Opgave als donor (bloedgever) kan ge
schieden bij de heer Van Berkel, Post
kantoor Liempde. 

Het oudste grafmonument van St. Petrus 
Veertien dagen geleden hebt U in ons 
blad een platte grond met de oudste ge
gevens kunnen vinden van de plaats 
waar St. Petrus, na zijn marteldood in 
Rome, begraven is. De vondsten die ge
daan zijn bij het opgravingswerk hebben 
ook aan het licht gebracht: het oudste 
monument dat op Petrus' graf heeft ge
staan. 
Een eigenlijke graftombe is er niet ogen
blikkelijk gebouwd geweest. Petrus is zo 
goed als zeker zonder meer begraven, 
zonder enig kenteken op zijn graf, blij 
dat men zijn lichaam nog had kunnen 
begraven en het na zijn marteling niet in 
de open lucht is blijven liggen ten prooi 
aan weer en wind en aan _loslopende 
dieren. 
De overblijfselen die men gevonden 
heeft van het oudste monument van zijn 
graf, zijn gebouwd tegelijkertijd met de 
andere omringende grafmonumenten, on
geveer 100 jaar na Petrus' dood. Deze 
overblijfselen wijzen er duidelijk op, dat 
men bij het bouwen van de omringende 
grafmonumenten met zorg de plaats van 
Petrus' graf heeft vrijgehouden, uit eer
bied voor zijn persoon en om de ver
ering van zijn graf door de gelovigen 
mogelijk te maken. 
Men heeft de verschillende overblijfse
len bestudeerd en naar de plaats en aard 
ervan is het duidelijk geworden dat men 
boven Petrus' graf - welk graf zelf niet 
is overgebleven - een soort klein tem
peltje gebouwd had. 
Het grondvlak van dit tempeltje, onge
veer 180 cm bij ruim 1 meter, moet de 
plaats aangeven waar Petrus' lichaam 
heeft gerust. 
Dit grondvlak loopt tot tegen de muur
gedeelten die, zoals op ons kaartje van 
14 dagen geleden bleek, schuin ·naar 
elkaar toegebouwd zijn met een kleine 
nis op de plaats waar de muren elkaar 

ontmoeten. Deze nis is gedeeltelijk nog 
aanwezig. Zo'n nis diende bij de heide
nen gewoonlijk om een vaas te plaatsen 
met de as van de overledene. Misschien 
heeft men op Petrus' graf ook zo'n vaas 
gezet, of minstens de nis evoor gemaakt 
om niet te doen opvallen in die heidense 
tijd, dat hier een christengraf lag. 
Midden in de vloer van het tempeltje is 
- nu nog te bezichtigen - een kleine
vierkante ruimte van 50 bij 50 cm,
waar zeker Petrus' verzamelde beende
ren hebben gerust vanaf de tijd dat het
tempeltje boven de plaats van zijn graf
is gebouwd.
Deze vierkante ruimte wordt aan de
voorzijde afgesloten door een drempel
van travertijn (een sterk soort natuur
steen, in Italië vroeger veel gebruikt).
Op deze drempel hebben twee Corinti
sche zuiltjes gestaan van ongeveer 125
cm hoogte. En op deze zuiltjes heeft
weer een dikke plaat van travertijn ge
rust, welke als een afdakje over Petrus'
graf heeft gelegen. Aan de muurzijde
rustte deze plaat in de muur, zoals nog
te bezichtigen valt. De hele plaat moet
178 cm lang en ruim 1 meter preed ge
weest zijn.
Boven deze plaat is in de muur weer een
nis, bre9er en dieper dan de nis onder
de plaat, Deze grotere nis kan gediend
hebben voor een beeld van de overlede
ne, zoals in die tijd meer gedaan werd,
en dit weer, om het graf niet te veel te
onderscl}eiden van de heidense omgeving.
Van het beschreven bouwwerkje is nog
tamelijk veel teruggevonden op de plaats
waar het gestaan heeft, namelijk de nis,
een flink stuk van het travertijnen af
dakje, meer dan de helft van de drempel
met erop het voetstuk met een gedeelte
van de schacht van een der zuiltjes. Ook
van het andere zuiltje is het. voetstuk
met een flink gedeelte eraan terugge-

OMGEVING 

,,'n Oarig misverstaand !" 
Zo ongeveer begint een leuk en schoon 
gedicht van de priester-dichter Bernard 
van Meurs - ene schone titel voor dit 
artikel. 
De grote waarde en betekenis van de 
Mater-Amabilisschool is zo klaarblijkelijk 
dat de meisjes in Boxtel en omgeving 
hiervan diep overtuigd geraken. Een 
prachtig resultaat na één half jaar wer
ken!! 
Het heeft deining gebracht in de Box
telse meisjesgemeenschap en het. aantal 
deelnemers zal dan ook dit nieuwe cur
susjaar groot zijn. 
Doch er ontstaat een "oarig misver
staand" ! ! 
Welk?! 
Er zijn ouders en ook meisjes die den
ken of menen dat men met de Mater• 
Amabilisschool alleen volstaan kan voor 
wat betreft de huishoudelijke vorming. 
Dit is een misvatting!! 
Zoals ook blijkt uit het verslag van de 
Mater-Amabilisschool van het laatste 
cursusjaar hebben verscheidene leerlin
gen het gemis gevoeld van een behoor-
lijke vooropleiding. 
Het is een vaststaand feit, dat het pro
gramma van de Mater-Amabilisschool 
vooral wat betreft de theorievakken in 
een grote behoefte voorziet, doch wat 
betreft de huishoudelijke vorming - de 
technische vorming tot huisvrouw, kook
ster, naaister, enz. - is het programma 
slechts een repetitie of kleine aanvulling. 
Dit is juist ook de mooie kant van het 
Mater-Amabilis-onderwijs, dat het niet 
wil en niet kan vervaJlRen het primaire 
huishoudonderwijs, zoals dit aan de 
Huishoudschool op Duinendaal wordt 
gegeven. Mater-Amabilisschool en Huis
houdschool zijn geen tegenstellingen, 
doch elkaar aanvullende instituten; en 
het mag dan ook als een verdienste 
van het Mater-Amabilis-onderwijs wor
den aangemerkt, dat zij geleid heeft tot 
een aparte naaicursus voor de zomer
maanden van verscheidene leerlingen. 
Ouders en meisjes moeten dus niet den
ken dat ze met het Mater-Amabilis-on
derwijs in hun huishoudelijke vorming 
kunnen ,yolstaan. 
De juiste gang van zaken is dat de leer
lingen va11 de zesde klas van de meisjes
scholen eerst de primaire opleiding vol
gen aan de Huishoudschool op Duinen
daal en later op 17-jarige leeftijd een 
herhaling ontvangen in de Mater Amabi
lisschool en tegelijk zich voorbereiden 
op hun levensroeping, wat het grote 
doel is van dit onderwijs. 
Natuurlijk kan voor sommige andere 
meisjes ook een omgekeerde volgorde 
plaats hebben nl. dat zij tegelijk met het 
Mater A!!!i!bilis-onderwijs (in de zomer
maand�u) of na het Mater Amabilis-on
derwijs cursussen volgen in koken en 
naaien; doch de eerste volgorde is eigen
lijk de enig juiste. 
Nogmaals gezegd: het is een misver
stand om te zeggen dat het Mater-Ama
bilis-onderwijs het echte Huishoudonder
wijs zou kunnen vèrvangen. Niets is min
der waar! 
Dit "oarig misverstaand" mag dus niet 
blijven bestaan! 

F. P. VERHAGEN, 
Moderator Mater Amabilisschool. 

vonden maar op enige afstand er van
daan. 
Uit deze gegevens heeft men het bouw
werkje kunnen reconstrueren, zoals men 
dat noemt. 

-

Ook van de plaats er vlak rondom zijn 
nog overblijfselen gevonden. De vloer is 
bedekt geweest met vierkante tegels. De 
muur aan beide zijden ernaast en dus 
waarschijnlijk ook de· nissen zijn be
pleisterd geweest en rood beschilderd. 
Het tempeltje is onder het afdakje 
waarschijnlijk afgesloten geweest met 
traliewerk of met een marmeren hek
werk: in de vloer en in de zuiltjes zijn 
sporen van iets dergelijks gevonden. 
De hele ruimte waar dit Petrusgraf zich 
bevonden heeft, moet lang onoverdekt 
geweest zijn, want in de muur er achter 
zijn op groter� hoogte aanduidingen, dat 
er een afdak moet geweest zün over de 
hele lengte van de muur, waarschijnlijk 
aangebracht door de bouwers van het 
aangrenzende monument ter bescher� 
ming van het rode pleisterwerk. 
Dit is alles bij elkaar erg sober wat er 
van Petrus' graf is teruggevonden. Maar 
als we bedenken dat hij gedood en be
graven is in een heidense tijd, waarin 
men verscheidene eeuwen lang vijandig 
stond tegenover het katholicisme en alle 
uitingen er van, dan is deze soberheid 
juist een bevestiging van de waarheid 
van de vinding. 
En zo is in onze tijd onomstotelijk be
vestigd wat al eeuwenlang is geleerd 
door onze geschiedkundigen: dat Petrus 
als eerste opperhoofd der Kerk in Rome 
heeft geleefd en daar is gedood en be
graven. Dit is door vele ongelovigen in 
de loop der eeuwen ontkend om daarmee 
het pausschap van Rome te verzwakken. 
De bisschoppen van Rome zijn dus 
zeker de opvolgers in rechte liin van de 
eerste paus der Kerk en daarmee is ook 
hun pausschap in onze tijd door de g�
schiedkundige vindingen bevestigd. 

T.



HèT GOUDEN PAAR 

Foto : Jos IV. de Koning 

Het echtpaar dat Donderdag 5 Juni 50 jaar getrouwd is. 
Lenard van Geel en johanna Maria de Koning. 

Deze Mee in Boxtel algeri1eeii behti
den zullen dan in de komehde week de 
levetismijlpaal bereiken, die slechts wei
nigen het geluk hebben te benadereh. 
Zij behoren tot de gelukkigen, die met 
dë g_oudeil kroon ván eeh degelijk hu
welijksleven gesierd tvordeli. 
Dl! krodn die lien �iett, omdat zij a1s 
chrlstetiineriserl iri begins!!lvastheid de 
plichten van staat behoorlijk vervulden 
en de daatitil voortkolneilde lasten aari
vaal-ddeti. Het huwelijk stelt drie zware 
elserl aah de mens om liet geltikkig te 
kt.Ihileh beleveh. 

Töêts de_. Crltiek 
VRIENbENCdNtERt B.Ö.V. 
Maandagavond werd in  De Ark door de 
Boxtelse Orkestvereniging het jaarlijkse 
z.g. , ,  Vriendenconcert" gegeven.
Bovengenoemde vereniging verstaat uit
nemend de kunst om haar concerten 
steeds een apart cachet te geven, o.a. 
door het engageren van bekende solis
ten. Zo trad Maandagavond José Can
del voor het voetlicht en deze befaamde 
sopraan aileen al heeft het publiek op 
een zeer genotvolle avond vergast. 
Het Orkest, dat voor de pauze enigszins 
matig inzette, scheen enige moeite te 
hebben met de zware taak der begelei
ding. Wij denken hier o.a. aan de flui
tisten, die nogal eens last bleken te heb
ben van sah1enspel en stemming. Hoe
wel tlien zich met eeri zekere overgave 
van de moeilijke taak kweet, kon men 
toch niet aan de indruk ontkomen, dat 
een en atider zeer (te) voorzichtig ten 
gehore werd gebracht. 
De Symphonie no. 39 in Es gr. t., be
staande uit de delen a. Adagio - Alle
gro, b. Andante con moto, c .  Menuetto 
d. AllegtO, werd <loot de dirigent toege
licht met een inleiding, die afgewisseld 
wetd met de üitvoeririg van enkele ge
deelten uit deze compositie. Hierna 
kreeg men het gehele werk te horeil. 
Dit zeer uitgebreide muziek.�tuk moet 
wel heel veel studietijd en opofferingen 
gekost hebben. Wij hebben dan ook be
v,ondetiilg voor de dirigent, omdat in 
zulke korte tijd (riog maat kort geleden 
werd "Die Jahreszeiten" uitgevoerd) het 
resultaat bereikt kon worden, dat men 
j . l .  Maandag te hdren én te genieteh
kreeg. 
Na een sublieme vertolking van een Prè
citatief en Aria van de Gravin uit "bie 
Hochzeit des Figaro" brak onder een 
uitbundig applalis de pauze aan. 
Het tweede gedeelte van het concert lag 
het orkest schi jnbaar het best. Dit be
wees o. i .  de uitvoering van Schuberts 
Ouverture "Italiënische Stile" al direct. 
Er werd in dit werk veel vrijmoediger 
gemusiceerd, evenals in Entr'act Muziek 
ûit "Rosamunde", dat ook èen sücces
volle vertolking kreeg. 
Met de Aria "Herr Marquiss" uit "bie 
Fledermaus" en "Einer wird kommen" 
uit "Die Zarewitsch" van F. Lehar zou 
het programma van de soliste José Can
del besloten zijn geweest, als het publiek 
in zijn enthousiasme over het prachtige 
optreden van de soliste niet zo dringend 
was biijven appiaudiseren. Nu werd men 
nog verrast op een schitterende toegift, 
en wel het Viljalied uit "Die lustige 
Witwe" van Frans Lehar. Ook hiervoor 
toonde het publiek zich weer uitermate 
dankbaar. 
;,Marsch der Priester" uit "Athalia", 
vormde tenslotte het besluit van dit 
Vriendenconcert, dat de aanwezigen in 
hun voldaanheid over het gebodene on
getwijfeld de wens ontlokt zal hebben 
weer zo spoedig mogelijk met de B.O.V. 
(in een volgend stadium van haar opgang 
naar de goede muziek) kennis te kunnen 
maken ! 

Plaatselijk Nieuws 
PINKSTERM UZIEKFEESTEN. 
In het vorige week in Brabants Centrum 
gèplaatste bericht over de Pinkstermu
ziekfeesten (die a.s. Zaterdag, Zondag 
!!Il Maandag op de Houtwerf in de Mo
lenstraat gegeven zullen worden) blijkt 
een onjuistheid geslopen te zijn, wat het 
Sluitingsconcert op 2e Pinksterdag be
treft. Ter juiste informatie van onze 
lezers zij medegedeeld, dat dit concert 
(alsmede de daarna uit te voeren tap
toe) verzorgd zal worden door het 
's Hertogenbossche Muziekkorps, onder 
leiding van H. Pos. 
De Pinkstermuziekfeesten zullen Zater
dagavond ca 7. 1 5  uur geopend worden' 
met een door Boxtels Harmonie te ma
ken muzikale wandeling. 

Het christelijk beginsei is er het pri
maire van, waaruit eerstens volgt de 
volbrenging van de plichten van staat 
eh tweedens de opneming der lasten. 
Er is wederzi jds begrip voor nodig om 
onder de druk daarvan de echtelijke 
liefde ten voile te betrachten. 
bit gouden paar, mens.en van het goede 
slag met eenvomlige levensopvattingen, 
J:lenieten nu een rustige levensavond, in 
de zekerheid dat zij het "goed gedaan 
hebben", en een schare kinderen zijn 
er hen met kinderlijke iiefde dankbaar 
voor. 

VOOR.BEREIDINGSA VONDEN 
H. BLOEDFEESTEN.
Volgende week zal in alle Boxtelse pa
rochies door de Witheren van de Abdij 
Berne uit Heeswijk een triduum gegeven 
worden, ter voorbereiding op het t--t. 
Bloedfeest, dat op Zondag 8 Juni ge
vierd zàl Worden. 
Voor de bijzonderhederi ointrent dit tri
duum verwijzen wij onze lezers naar de 
kerkberithten in dit  blad. 
VIERDAG ST. WILLIBRORD. 
A.s. /vlaandag, Tweede Pinksterdag, zal
's middags tussen 3 en 6 uur weer gele
genheid bestaan om in de St. Willibror
dus-kapel op Luissel de relique van St. 
Willibrord te vereren en de kinderzegen 
te ontvangen. 
telkens als zich een groepje pelgrims 
bij de kapel heeft verzamelµ, zal een 
korte plechtigheid plaats vinden, waarin 
de geloofsbelijdenis wordt gebeden, in 
enige woorden de betekenis van Sint 
WillibrQrd als Apostel van Brabant wordt 
uiteengezet, de Kinderzegen wordt ge
geven en gelegenheid wordt geboden 
om de relequie van Sint Willibrord te 
vereren. 
TANDVERZORGING 
OP SCHOLEN. 
In de laatstgehouden gemeenteraadsver
gadering werd medegedeeld, dat in de 
volgende maand stappen gedaan zullen 
worden om m. i.v. het volgende school
jaar te komen tot "tandverzorging" op 
de scholen, zulks in het kader van de 
schoolartsendieilst. 
Uit voorbereidende besprekingen dien
aangaande meent men te hebben kunnen 
concludeten, dat op de weg naar de of
ficiële goedkeuring geen onoverkoom
bare fnoeilijkhedeh meer zullen worden 
aangetroffen. 

Knip dit tilt j 
Geregeld iedere week te raad, 
plegen 

WINANDO 

Maandag, Woensdag en D onder• 
dag van 2 tot 6 en 's,avonds van 
1 tdt 9 uur. Heile Schoorstraat i4, 
T i I b u r g  (bij H ossche viaduct), 
Tel. 5789. Lijn 3 variàf liet station. 

ORIENTERINGSRIT R.K.J.B. 
Zij die weilsen deel te nemen aan deze 
zeer interessante rit worden verzocht 
Maandag 2e Pinksterdag, uiterlijk om 
kwart over één aan 't pakhuis van de 
N.C.B. aanwezig te zijn. Een flinke deel
name wordt verwacht. 
PLOTSELING STERFGEVAL. 
Maandagmiddag omstreeks half 5 kwam 
de 75-jarige Gemondenaat A. v. d. Broek 
in Boxtel plotseling te overlijden, toeti hij 
- na een vergadering van N. S. gepen
sibhtieerden bijgewoohd te hebben -
een bezoek bracht aan de familie Pey
nehblirg-Smits, Mdlegsttaat 10. 
Ofschoon v. cl. B. zich nog per fiets naar
Boxtel begeven had en daarbij geen 
enkel ziekteverschijnsel vertoond had, 
zakte hi j  bij het betreden vàn de woning 
van de Fám. P.-Sm. - waatschijnlijk ten
gevolge van een hartaanval - plotseling 
ineen. Medische hulp mocht niet meer 
baten : Dokter Kluytmans, die spoedig 
ter plaatse was, kon slechts de dood con
stateren. De Z. E. Heer Pastoor van 
Besouw diende het slachtoffer nog de 
Sacramenten der Stervenden toe. 
GOUDEN BRUILOFT IN GEMONDE. 
Onder grcte belangstelling vierde het 
echtpaar Van Oirschot-Voets uit Gemon
de j.l. Maandag zijn gouden huwelijks
feest. 's Morgens trok vanaf de feeste
lijk versierde woning een lange stoet 
kerkwaarts om daar God te bedanken 
voor de in 50 huwelijksjaren ontvangen 
zegeningen. 
In deze stoet ontdekten we natuurlijk op 
de eerste plaats de door vele bruidjes 
omstuwde auto, waarin het gouden paar 
gezeten was. Voorts waren daar de gar-

des d'honneur, de leden van het feest
comité en niet te vergeten de buurtge
noten, die van klein tot groot in een 
humoristische optocht meetrokken. Jam
mer genoeg waren de weersomstandig
heden van zo'n ongunstige aard, dat 
deze optocht 's morgens niet meer kon 
trekken. Nadat het feestcomité het gou
den paar verrast had met een prachtig 
cadeáu en het bruiloftsfeest in de ge
slotenheid van de familiale kring was 
ingezet, trok de optocht 's middags ech
ter weer uit. Bij deze tocht, die eerst 
naar Boxtel en daarna weer naar Ge
monde leidde, bleek eerst goed hoeveel 
zorg de buurtbewoners zich getroost 
hadden om dit feest van het Gemondse 
gouden paar fleur, kleur en beweging 
te geven. De volksfantasie lag weer
spiegeld in de bonte stoet van wagens, 
fietsen, boeren en boerinnen, met welke 
stoet o.a. getracht was eeri gees�ige in
druk te geven van het werk, dat door de 
gouden echtelieden in de afgeldpen 50 
jaar verricht was. De stoet, waarin de 
vrdlijkheid gaàndeweg groter werd, had 
tetecht veel bekijks. 
's Avonds, toen de feestverlichting ont
stoketi was, btacht fanfare St. Larnbertus 
een serenade eri ook toen ontbtak 't het 
gouden paar niet aart belangstelling. Al 
,riet al is het een feest geweest, waarop 
liet echtpaar Vàti Oirschot-Voets nog 
lang met plezier zal kunnen terug
blikken ! 

SPORT-NIEUWS 
R.k.s.v. ,,BbXtEL".
Ptomotiewedstrijd 
W oensel 3 - Boxtel 2 • 2 - 1 .  
Boxtel 2 heeft Zondag de eerste slag om 
de fjtötttotle van de te klasse N.V.B. 
riaár de tes. 3e klasse K.N.V.B. verlo
ren. In een ongewoon matige wedstrijd 
riidësteii de tesetves de winstpunten laten 
aan rivaal Woehsel 3 ,  welke weliswaar 
öök geeh btillante i,attij voetbal speelde 
doth die zltli i t1 elk geval nog een tikje 
beter toonde dan Boxtel 2. De Eindho
verlàten hadden, dank zii een tweetal 
grove hhtt1ders van de Boxtelse defensie 
reeds ria 10 tttlntiten spelen een 2-0 
voorsprong kunnen nemen. Dat scheen 
de rbotlwitters zo gedeprimeerd te heb
ben, dat men geen moment meer het peil 
wist te bereikeh, waarop de rese_rves een 
seizoen lang gestaan hebben. Wel wist 
nieri na de rust nog een tegengoal te sco
ren, doch tot de geli jkmaker kwam men 
niet. 
Zàterdag 31 Mei : Promotiewedstrijd 
Böxtel 2 - Woerlsel 3 17.30 tiut. 
A.s. Zaterdag krijgt Boxtel 2 in de thuis
wedstrijd tegen Woensel 3 nog de kahs
een beslissingswedstrijd in deze prnmo
tieroride te forceren. Als de Böxtelspe
iers huri verttduwde sr,elletje zullen spe
len, dan staat de gasten een zware partij 
voetbal te wachten. We rekenen erop, 
dat de reserves van Boxtel zich hun 
laatste kans op promotie ten volle waard 
zullen toneri en voor de i.l . Zondag ge
ledeh nederlaag revanche zullen riemen. 
Het belooft in elk geval een spannende 
ontmoeting te worden ! 
Jubileumwedstrijd te Schijndel. 
Bij gelegenheid van het 25-ja�ig bestaan 
van de Sportvereen. ,,Schijndel" zal te 
Schijndel op 2e Pinksterdag een wed
strijd plaats vinden tussen het eerste 
elftal van de jubilerende vereniging en 
een selectie-elftal uit de verenigingen : 
Boxtel, Zwaluw V.F.C., St. M. Gestel, 
Blauw Geel en O.JC. Dit selectie-elftal 
is als volgt samengesteld (van links naat 
recht) : 
Doel : v. Zahdvoort (St. Michiels Ges
tel). Achter :  Vorstenbosch (BI. Geel), 
W. v. d. Meijden (Boxtel. Midden : Ver
hoeven (BI. Geel), H. v .  d .  Meijden 
(Boxtel), v. Stippent (O.JC.) Voor : 
Zwanenberg (O.JC.), v. Hintum (Zw.
V.F.C.), Boers (Zw. V.F.C.), Blummel
(St. M. Gestel), v. Breugel (St. M. Ges
tel). Reserves : Kroop (Zw._ V.F.C.), P. 
Pastoor (Boxtel), v. Etten (BI . Geel). 
Aanvang van deze wedstrijd 3 uur. 
Juniorentournooi om Pastoor 
ván Besduw-Wisselbeker. 
Op 2e Pinksterdag zal in het St. Paulus
Sportpark het eerste gedeelte van het 
jaarlijkse tournooi om de Pastoor van 
Besouw-Wisselbeker afgewerkt worden. 
Er staan voor die dag liefst 12 ontmoe
tingeh tussen sterke juniorenelftallen op 
het programma, zodat het a.s. Maandag 
niematid aan sportgenot behoeft te ont
breken. I-let programma voor dit tour
nooi luidt : 
1 3 .00 uur : O.J.C.-Schijndel (A) 

13rabantia-Boxtel (13) 
1 3 .50 uur : Best Vooruit-Woensel (A)

St. M. Gestel-Rhode (13)
i 4.4Ö uur : o.Jt.-Best Vooruit (A)

Brabantia-St. M. Gestel (�) 
B.30 ultr : Schijndel-Woensel (A) 

Boxtel-Rho<le (B) 
1 6.20 uur : Woensel-O.JC. (A) 

Rhode-Brabantia (B) 
i?. 1 0  uur: Schijndel- Best Vooruit (�) 

Boxtel-St. M. Gestel (B)
Op Zondag 1 5  Juni a.s. zullen de finales 
van dit tournooi plaats vinden. Alsdan 
zullen de nrs. 1 van de A en B-groep on, 
de 1 e en 2e prijs, en de nrs. 2 van de A 
eti B-groep om de 3e en 4e prijs s1:ielen. 

R.K.S.V. o.b.c. 

Nieuw Bestuur. 
Op de vorige week Vrijdag gehouden 
bi jzondere algemene vergadering werd 
een nieuw bestuur gekozen. De volgen
de leden hebben er zitting in : W. Bie
mans, J. Diesveld, J.  Havermans, M. 
1-lazenberg, \V. Hofmans, J. Knoops, 
J.  Kuenen, J. van Tright en A. Vla
minckx. 
De formatie van het dagelijks bestuur 
bleef ongewijzigd : J. Knoops (voorzit
ter), M. Hazenberg (secretaris) en A. 
Vlaminckx (penningmfester). 
O.D.C-JUNIOREN.
O.D.C. wint Dosko-Jetq?dtournooi.
De Junioren van O.0.C. zorgden Zon
dag j . l .  voor een voetbalprestatie, welke 
enig is in de geschiedenis van O.0.C. 

Als enige 3e klasser nam O.D.C. deel 
aan het groots opgezette en goed geor
ganiseerde internationale j eugdtournooi 
van DOSKO te Bergen op Zoom, waar
aan 1 2  elftallen deelnamen, maar waar
van O.0.C. als eerste uit de strijd te 
voorschljti kwam. 
In de voorrönde kwam O.O.C. uit tegen 
Alliance en EBOi-1 .  Het zag er aanvan
kelijk niet tiaar uit dat de Oost-Braban
ders de finale zouden bereiken. Wel 
waren de Boxtelse jongens overwegend 
sterker, maar de voorhoede wist uit geen 
der vele goede aanvallen te scoren, zo
dat beide wedstrijden gelijk (0-0) ein
digden. Mogelijk speelde hier het min
der goede terrein een grote rol. Daar 
beide concurrenten onderling eveneens 
gelijk speelden, moesten strafschoppen 
de beslissing brengen. Nu pas kwamen 
de Boxtelse schutters los en daar tege
lijk de ODC-doelman in topvotm was 
kwanieri de ODC-ets met grote voor
sprong in de halve finale met Xerxes, 
Emma en Dosko, dat o.m. Het Belgische 
Cappelle ·uitschakelde. Tegen Xerxes be
gon ODC pas goed te voetballen. Vooral 
in combi,ieren was men de Rotterdam
mers beslist de baas. Töen ODC door 
een kopbal van Haar linksbinnen de lei
ding nani zorgde de prachtig spelende 
achterhoede voor de rest, zodat ODC 
zich met Dosko, dal Emnia via een serie 
strafschoppen uitschakelde, in de flrtale 
plaatste. 
Na liet defilé van alle deelherhets begdH 
deze wedstrijd ortder grote belangstel- • 
lihg iH het nidoie stadion. Reeds direct 
bleken de ODC-ëts zich op dit ()!-achtige 
veld Uitstekend tHiils tè vdeleri. Vootàl 
ih techiilek èh spelöpvatting stak ODC 
ver uit böveti de West-Brabantse jetigd
�ampióeri. Het grbeide uit tot een 
derhorislratle die àller bewohdering op
wekte. De v,oorhoede zdrgde vobr 3 
prachlige tlbelpunteri erl de àl::hterhdede 
bleef ongenaakbaar. 
Bij de officiële prijsriîtreiking werd het 
keurige spel door andere deelnemers 
meermalen geprezen en bij de overrei
king van de beker en 1 5  zilveren krabjes 
zeide de voorzitter van Dosko grote be
wondering te hebben voor het spel ,van 
ODC, waaraan z.i. menig eerste elftal 
een voorbeeld kon nemen. 

-o-

0r 1e Pinksterdag neemt hetzelfde e1f
ta deel aari het tournooi van Zwa)T,1'1"' 
!ll�t als tegi;nstanders Concordia, Wil
helmina en Zwaluw. 

HOCKEY-CLUB "M.E.P." 
Wederom zal op Tweede Pinkstetdag 
het jaàrlijks te houden M.E.P. hockey
toürnbOi plaats vihden. Reeds bij voor
baàt kan nieh ervàti verzekerd zijn, dat 
bij alle wedstrljdeh de spahtiing teh top 
zàl stijgen, <loot de deëlhariie vari ver
schillende eerste klasse- en promotie
klasse-clubs. 
Bij de heren speieri njede de eerste klas
ser Eindhoven eti de promotie-klasse
elftalieii van Oranje-Zwart, Forward 
eh Mep en de tweede klassers : Rapidity, 
Keep Fit en Mep 2. 
Wie als uiteindelijke overwinnaar de 
finale zal weten te bereiken uit zijn poQ
le is moeilijk te voorspellen, maar .Eind
hoven en Forward, <1lsmede Mep 1 zul
len we als de candi<laten moeten be
schouwet1. keep Fit als bekerhouder zal 

het daarom zeker niet R�makkelljk 
hebben. 
Bij de dames nemen deel de eerste klas
sers : Venlo Girls, Forward, Eindhoven 
en Oranje Zwatt. Van de promotie
klasse hebben ingeschreven de dames
elftalleii ván Were Di, Rapidity, Keep 
Fit en Mep. Ook hier zal de strijd voor 
het bereiketi van de finale zeer moeilijk 
zijn en zo de Verilo-Girls er weer in 
mogert slagen iH hun poule de eindstreep 
te bereiken, dan zal de finale er zeker 
niet minder spannend om zijn. De fina
les in de beide poules beginnen om on
geveer 5 uur. 

READY-TENNISNIEUWS . • 
Op Hemelvaartsdag speelde het tweede 
team tegen E.M.T.C. uit Eindhoven. De 
nederlaag was nu niet zo groot meer. 
Met 5-3 won Eindhoven deze wed
strijd, i ri tegehstelling niet de vorige ont
moeting, welke met 8-0 eindigde. 
Hel derde team zette Zaterdag de torn
petitie zeer goed in en wist Klothal uit 
St. Oedenrotle met 4-1 te verslaan. Ga 
zö vöort i 
Hei: eerste team toog Zondag naar dss 
voor de returnwedstrijd tegen Bergoss. 
be uitslag was nog beter dan men ver
wacht had. Met het mooie cijfer vari 
7- 1 werden niet alleen 2 kostbare pun
ten veroverd, maar tevens verkreeg het 
team hiermede het beste gemiddeld�; 
wat reeds bil een gelijk spel tegen , de 
rivaa,l Bata (B.T.t.), het kampioenschap 
betekent.
Het tweede team speelde Zondag thuis 
tegen het sterke KL.!. 1 uit Breda, dat 
In deze klasse aah de top staat. Met

7-1 werd hiervan verloren.

HANDBOOGSPORT. 
BIJ liet gëzêlsthap l'Urlion Had op He: 
melvàartsdag het jaarlijkse konihgschie
ter1 piaats. Koning werd F. v. Liëmj;t 
met 1 27 punten iri 30 pijleh. 
De strijd was hevig. De oude KoniHg 
Harrie de Koning, moest . het met ééfi 
puntje verschil afleggen, h.l. 1 26 pht. Dé 
otide veteraan M.  v. Esch schoot i 23 
punten. Vermeldenswaard zijn ook dé 
uitslagen varl H. op de Buis 1 1 4  b. êrt van 
de io�ge scHtiher G. v. Roy, 1 1 2  p. 
De ziftingswedstrijdert voor het landen
team, dat op 24 Áug. teg:en het Bel
gische botidsteam moet schieterl, zijn 
reeds aan de garig. Bovengenoemde 5 
schutters Hemen allen deel aàti de twee
de ziftingstiredstriid op 8 jurli i!i Vugllt 
op de banen van de "Dageraad". 

RIJV. ST. MARTINUS. 
Bij het op de 22e Mei i.l. gehouden 
groot internationaal Concours-Hippique 
te . Re.usel behaalde ,;St. Martinus" en
kele fraaie successen. Met het achttal 
werd een 4e prijs ,in de :wacht gesleept. 
Bij het nummer it1dividuële dressuur won 
P. v. d. Aker een 3e prijs, terwijl L.
J(urstjens een 4e prijs behaalde. Verder 
bracht J. Kurstjens het tot een zeer 
mooie prestatie om als eerste te eindi
gen in  't springconcobrs. Ook onze 
jongste ruiter, A. v .  d. Sloot behaalde 
een 1 e prijs in het f\Ummer stoelendans. 
Fr. Schooni:ts behaalde tenslotte nog een 
4e prijs voor zaklopen. 
Proficiat met deze successen op het eer: 
ste concours van dit seizoen ! 

Er is in Boxtel een wonder gebeurd 
Rest ons nog in 
het kort te ver
halen, wat er na 
het wonder ge-
beurde. Zes 
eeuwen in een 
paar regels, maar 
zes eeuwen die 
dan ook aile
iriaal op elkaar 
gelijken vanwege 
de grote li efde 
der Boxtelse ge-

, meenschap voor 
het kostbaar pand dat de St. Pieter 
bihnen zijn muren verborgen hield. Van
af J 380 begonnen de grote bedevaarten, 
die soms tiendui.zenden pelgrims op de 
been brachten. Met karren en te voet 
kivamen ze naar Boxtel getogen, ge
zonden, . niaar ook zieken. Een . der oud
ste geschiedschrijvers zegt, dat de opzien
barende �ebedsverhoringen niet te tellen 
waren. , De oude parocl1iekerk werd wel
dra te klein en einde XVde, begin XVIde 
eeuw zien we in een woud van steiger
palen de grote Sint Pieter verrijzen, 
dwars over . de plek w,aar kort geleden 
nog Je oude, maar kleine kerk stond. 
Als een waardevolle historische plaats 
werd de tegenwoordige I-1. Bloedkapel 
voor afbraak behoed en in het plan van 
cl.e nieuwe ·, ,kathedraal" opgenomen. 
Wie thans zijn Onze Vader bidt in de 
1- 1. Bloed-kapel en er 0. L. Heer dankt
voor de gave: der Eucharistie, moge be
denken, dat hij op dezelfde plaats staat 
en onder dezelfde gewelven als de Heer
Eloy van den Aker . . . . . .  , toen hem het 
Mirakel overkwam. 
De grote bedevaartsl<erk werd in 1 493 
yerriikt met een kapi,tte! van kanunni
ken. Van een hunner, Kanunnik de Bres
ser ( 1 6 1 5) bevindt zich de grafzerk on
der de toren. 
De meest opzienbarende gebedsverho
ring - om niet te spreken van wonder 
- was voorzeker de plotselinge gene
zing v:10 een meisje uit Den Bosch, 
An;1eke van Rijsingen, dochter van Heri
dricks van R i jsingen en Judith Roelof
1- lendriksdochter, die op 28 Mei 1 589
tijdens haar gebed in de 1-1. Bloedkapel 
van een verschrompeld been werd ge
nezen en te voet de terugtocht naar 
Oen Bosch aflegde. 
Dit feit werd bij notariële acte vastge
legd en door talrijke getuigen bevestigd. 
Tijdens een der bedevaarten en wel op 
1 3  Mei 1 540 vatte een hooimijt door de 
onvoorzichtigheid van een pelgrim vuur
en zette heel Boxtel in l ichtelaaie. Bijna 
alle huizen brandden af. De tijd der 
Reformatie brak aan en het gevaar, dat 
men de kerk zou naasten, dwong de 

geestelijkheid maattegelHt te nenier1 om 
de HH. Doeken voor ontering te be
veiligen. Rond 1628 werden ze naar het 
Franciscanessenklooster op den Uijlen
burg in Den Bosch overgebracht. In 
1 632 vinden we ze terug in de Begijn
hof te Den Bosch onder de hoede van 
Heilwich Vos. Maar dan wordt het ook 
in Den Bosch gevaarlijk en ziet men 
zich genoodzaakt de boeken irt 1 648 
via Antwerpen naar Hoogstraten over tè 
brengen, waar ze in 1 6�2 aankomen en 
,,tijdelijk" in de kerk a)d,a<1r worden on
dergebracht. Dat "tijdelijk" zou bijn<1 
drie volle eeuwen duren. Eerst in 1 924 
kwam Boxtel weer in het bezit van . . . . . .  
één der boeken, de  CORPORALE na
melijk. De altaardwaal - waarop de 
grootste en duidelijkste Blo.edvlek -
hieef in l;Îoogstraten en zal daar dit 
jaar en wel or, de eerste ):>inksterdag het 
middelpunt worden vari het 3de ee.uw
fe�s� van de komst der Doekeh. Dan 
zal Boxtel ginds ti1ee feest gaan vieren 
en het fee�t opluisteren met de pre
mière . van, het nieuwe H. Bloedspel. 
Men kan het al betreuren, dat de recht
matige eigei1aar der boeken niet ge
heel in z,ijn rechten werd hersteld, maat 
men bedenke da:n, dat de liefde der 
Hoogstratense burgers voor het Mira
kel van Boxtel bok rechten heeft ge
schapen en als we }Veten, dat zij htin 
verering voor het Alleth,eiligste zo hoog 
hebben bpgevberd, datik zij de komst 
van ónze HH. Doeken, dan moeten we 
dankbaar zijn, want dm de devotie tot 
de Eucharistische Christus is het ons 
toch ook uitsluiterld. te doen. Wezen we 
blij , dat het Mirakel van onze stedê 
zijn weldoende invloed gelden doet in 
twee plaatsen, en niet in Boxtel alléén. 

-o-

En thans staan de grote plechtighederl 
weer voor de deur. Van harte hopen we, 
dat zij voor alle Boxtelse in2ezeteneh 
een sti,mulans mogen zijn tot vuriger 
geloofsleven. Van dat geloofsleven moet 
\iet Goddelijk Sacrament van Christus 
Vlees .en Bloed het centrum zijn en blif
ven. Door dat Sacrament moeten wil 
leven en staande blijven, in dat Sacra
ment moeten wij onze levensmoed en 
levensstijl zoeken : de liefde, die het 
kenmerk is van Christus' leerlingen. Zal 
Boxtel zich in dezen weten op te wer
ken tot een voorbeeld voor heel katho
liek Brabant? God iteve het. Met dit 
blijde vooruitzicht vragen wij de koster 
van de Sint Pieter de klokken in bewe
s.ti112 te zetten en ze in uitbundige fubel 
te laten beieren en mogen allen die 
hun l!;,lanken_ opyan2en be2rijpen "HOE 
GOED GOD IS". 

• 
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• A.s. Zondag in Hoogst,11tet1
s,rerttlèr-@ \ta� hêt H. Bl1,1ct1p1I. 
it is dit jaar (1952) 300 jaar geleden, t irl het Belgi�ché Hööitsttaterl de öfiëlè ovèrdracllt geschiedde van dé xtèlse H. Bloeddoeken die toenderflld r· liH NedërJäridse ÎÎräbàiit wegensJrou%iêti;; iiiët äi:ijiër veiliti gêwáánd 
\rerden; • egen( . i;i6tls�ieöstirloeilljÎch.eden werdêti 8e H, Bloeddoeken in de jaren van de i7e tétrw reeds van Boxtel over2ebràcht 
haar de Uilenbarg te Den Bosch, het 
l!oottèr' Mariënbargt. In 163'.l trdf rilèrt �, vervolgens in .de Begijnhof _ te Den sch aan bhtler de hoede vah 1-teilwicli os . . En , in 1648, toen bij · he_t sluiten tan tle Vrede van Munster in de gehele llra&llötsè Meierij de katholieke gotlstlienst verboden werd, werden de H. Doeken dan naar Hoogstraten gevoerd, 
waar in 1652 de officiële overdraclit 
t,laats had. bit "eelllVfeest" wordt à.�. Zöhtlag 1 Juni ( te  Pinksterdag) in Hoogstr�ten t,lechtig gevierd. En Boxtel zal iri deze \rierl� tljii deel hebbert : Het doot Rector H. Beèx gès�hr.eren jen door Jo van�rp J!:ère�sseerde tt. B ciedspel zàl a.s. Zondag nl. in Hoogstraten zijn première lieleveii. �geveer 80 Boxtelse toi;ieelspelers zal• in dat schone Bel�lsche rihtatsjè (oj:i t marktpleiq met als "chtergrond het t fra;iie stiil opgettokkfo geriieente-uis) h spel spelen. et st,Ëf vaH dle! fwistefi His§èrl Bdxl:êl
�n Herlae�.1 . Het spe;! oo� van d,;; lief-
; Üim�h MäHa van BàHêl eh Dlfk vàh erlae� . . . . .  , , • vënal edii:èr fiet spè1 , vari het H. loedwonder, dat een z�kere priester; ' igius van den Aker geheten, eens -vele, zeer vele eeuwen gèlëdéii ..:.. ovet0 lcwam ! Van , dit H.l,Bloedspfl1 dat Rector Beex (reeds een elangrijKe figuur in Je weteld vàh öplinldcfitt1!-alrlaHék) gescHreven heeft aan de hand van het stuk dat in 1 �9 të Böxtél werd öpgèvöërd; zei ciris de _ regisseur dat het in kwaliteiten ver uitstijgt bdverl hèl: torlge spel. 

Het is veel stérker vali corlil:iösltié, het is concrHer en dynamischer, de handelingen zijn vereenvoudigd, de spelers werden betere teksten in de mond gelegd eri de per�onages zijn veel en veel sterker . gekarakteriseerd. Door dit alles zàl het H. Bloedwonder ongetwijfeld betekenisvoller tot de toeschouwers komeh, terwijl het sj:,él tiàast eert grotere diepgang tev�rls tiö� een aantrekkelijker diterlijk gektegbi l}ëdt : ' het bezit nu n.l. veel meer kletir, klattk en reliëf. Van de regisseur mogeh *e -.!fgaarlde op zijri grote bekwàamHéld ën zijn ruime ervarihg op het gebied vàn operilachttoneel - verwachten dat hij deze waarden ook in de vertolki\lg Hei;ft weten te leggen. En vah de spelets, die voor dit spel rJij de repetities al Hun vrije tijd en de nodige moeite ge.offerd hebben, mag verwacht worden, dat zij het stuk de bezieling zullen geveri, zoals zij d.lt alleen maat kµrihen, omdat het \rl dë afgelopen weken werkelijk HUN stuk is geworden. 2odoeride belooft het op 1� Pinksterdag iri Hoogstraten al met al een prachtige première van een prachtig torieelspel te worden, welke première zonder twijfel dodt een enorme schare toeschouwets gezien én genoten zal worden. dttdêr dê vèle Belgische bezoekers zal zich ook een klëine groep inwoners van Boxtel (waarondét de voltallige �titteenteraad) bevinde_!i. Mogen zij bij lltiri, bezoek constatereh; dat dit H. Blt1�d�I nie\ alleen bij tlit eeuwfeest in Uèlwë �ticHd� zàf gevi:h, maar dat het dit tlqk (�rl -�oo!al) �al lfoen wanneer het stf�l�, in de plaats va_rl het H. Bloedwondetzelf; 111 Boxtel/ gespeel<l iäi ♦ordëlî voor dë duizen8�n. die 1:1lt §tHdiié onderttëëi värt tie t-t. Bloedfi!êstêfl ntêt zullen willen missen 1 l'J.B. : Het �pel ia! in Hdqgsträl:êh om 5 uur 's middags worden opgevoerd. In Boxtel zullert ,de uitvoeringen plaats hebben op de Zondagen 8, 1 5  en 22 Jürii; ëri 6 Jüli. Een voorstelling dp Sacramentsdag wordt nog oveHvogen. 
Eclatant succes van het 

Gemèngd léoör St. l>ètrus en St. Caecilia1 
bE pas opgerichte R.k. Borid vari Zarlgffrenigingen in N. Brabant hield Zondag 
f.l, te Loon op Zand een z.g. ,Testcon-1:tfürs"' waataah oo'k dnze t,láatselljke \/ëreniging St. Petrus en St. Caecilia tÎ�ëlnan;i. 
Wé hebben öp dit testccirtcöurs, • méi: tiële anderen, mogen genieten van goe�ë lih gàv,e m#iék, waatbij hel: gelqk
kige verschijnsel te constateren viel, dat 
de ber:ucQte ;;Liedertafelt1titt1tnets" hun tijd kehad hebben. - -Hadden we Zondagmiddag vanzelfsprekend béla.rlgsi:ellihg· vdbr alle koren, Boxtel - hoe kan het anders - had onzé st,éciale aàrtdadit; éh niet aileen van ons, maar van het gehele auditorium. Het koor trok al aanstonds de aandacht door zijn grootte, toen het op liet podium verscheen. Een zekere gespannen sfeer kwam over de zaal . . . . . .  Zou de kwaliteit vari dit koor beantwoo(den aan de kwantiteit? Een vraag, die obk zweefde rondom de jtitytàfel, wàar achter we ontdekten de rustige figuur van Otto van �� V:1-31, de i:in\dertde, pittige . persoot;i•h1khe1d van S. Terpstra, eh de oude griize Alphotis Vrattkett, wiens gehélê persoo11 en uiterlijk de grote musicus verraadt. Er viel èeri gesp;mnen sHl.te na het jurybelletje :  rrlerl wacHtte tip de inzet van het zesstemmige "Recordare Jesu Pië" van Orlanda di Lasso; een inzet die geen àarzeling óf minste t'\"Hfeling tdelaat. De beheersthèid varl directettt Dtiessen .sthöhk ethter alle zelfvertrouwen aan het koor. Kalm sloeg hij de accoortlen àan. . .  dé inzet , was onberispèlijk. De ontsj:iarlniiig dp de gezichten vari de juryleden en de spöntarteïteit van htitt gebaren bevestigden dit. Een rijk klankgehalte, een fUnheid van nuancering, een "keurige afwerkihg en een polyphonie zo correct, dat zij vriiwël �ot ·oo de laatste noot was te volgen, brathtêh ieder in bewondering. Iedere toehoorder onderging ,de emotie van het wátë schone, een emotie die haar expressie vond in eén waarlijk davêi-ëi-iéi ,app);iti�,1, een applauswaaràaii dé h1ry zith hliikóaar niet kóh onttrekken. Ook het Caef;ilialied van Dirk Sweelinck "kreè� ëHi ;1_11�si1Rs -�_ :tW \iettölk!Hg lll hadiiélt ltti -zê iträiiit ttB!t 1· ts ,Httl:ëlender �ézl�li. é sfëmgfdepéh hadtleh lëts meer tëgën élka;lr àfge�bgért mogëh zijn1 ttifüif EHI vtlllé \\>àfëfi �Il lm ëëH� n:iet R�E lttl'}fr:l.BflöH � .,f=tli Bttlteî!ltEWöti@ 
prestlitlë; vari een zeer beschaafd ensemble, onder uitstekende muzikale lei
diiiji". Ett tett völle öiic;lersthrijveh wiJ hft ettthött�l:t�me tratt eett der juryleden; -die schreef: .,Bravo ! koor en directeurvB"di- dl! ünvti�Hlig �tt t1ë �EtH:ë tléfri,tiÜiiiiers. Bravo ! vooral voor de mooiedhrláx rlà het allegro op de laatste blad-z(fdè."

Met niet minder dan 37 4 pun�en klas; seerde zich "St. Petrus en St. C!ri:!cllià" lnet lof áèt jury in de ere-afdeling. Br.ivb; zo roepen wij mef tle Jtffy Hit, ëHonze hartelijke gelukwenst'tt :tan koöt en directeur ! We meendeq reeds dat dit kodt ha zijn succesvolle uitvoeringep van "De Wapensmid" was ingedöinmëla, en de fatale fout beging op oude lauweren te willen gaan Htstëtt. 'WIJ vérlfülden èf- otts echter bijzonder over, dat onze menihg pertinent c,mjüist blijkt te zijn. Aah _ directeur Sjaak Driessen een ,extra gelukwens, voor zijn keurige direttie, die, wij mbgen het gerust zeggen, átm is aan flair maar rijk is aan innerlijkheid; aan intense beleving. Een directie, die getuigt van een volledige beheetsing der materie. Mei: een gerust hart karl hij met dit ensemble, na nog enige cultivering der gekozen nummers, deelnemen aan het groot internationaal concours te Bree, over de grenzen. Ondanks het feit, dat geen ruchtbaarheid was gegeveri aah het deelnemen aan dit concours, werd het gezelschap bij teru�keer in Boxtel hartelijk verwelkomd door het zo actieve bestuur van .,Boxtel Vooruit". Door Vootzittèr A. Verirllier werden tomplimenteuse woorden gesproken. Ook het bestuur van Boxtels Harmonie gàf even iatet acte de presence. Beide vrièndélijke gestes werdett op hoge prijs gesteld. 
- Agenda

SPREEKUUR BURGEMEESTER.Döpderdag 5 Jur,kvan 10-12 uur v.m.
REPETITIE ZANGVERENIGINGEN.Vrijdagavond repétitie voor de Darltesen Hereh van de verenigingen R.K. Boxtels Gemengd Kodr en St. Petrtis en St.Cecelia, om 8 uur bij J. v. Run.
EIERVERENIGIN/t.Zaterdag 31 Mei is het vanwege Maàndàg 2e Pinksterdag weer eieren leveren.Uitsluitend voor de middag van 8-12uur. ,öltkE� ZONDER NAÀM.tliiiàts&ésiitekên.lbals tie li;léesterl van onze lezers al welBekêritl zàl zlin biedt de Boxtelse Wirik�liêts�fft-tllglng de spaarders van:i:êgêl§ tln áê nog lopende zegelactie) o.a.�eh àitybering a�rl vin het Ptkest Zonder Naam, dat o.l.v. Ger de Roos en metmedewerking van verschillende bekende radio'artlsten Dinsdag 3 Juni a.s. in De.Ark zal optreden. Voor deze uitvoeringlfü, t\idrtH i:?�IEj:tEhRêltl hJI: Blààtsöesj:jteken gegeven op de dag der uitvoeringaan de zaal van 12 tot 1 uur en van7 tot 8 uur.

PINKSTER-MUZI EKFEESTEN
ill�oekt Zaterdäg 31 Mei 
tohdag 1 Juni · en Màandag 2 Juni  

:Paa1hu11' Kermesse d'étlt 
. Mo l•n•traat. 

kêtttlë tlhi8 ltid�füih tlss�H; IHHi H1il:!m moesten offeren aan dit bloemenavon- \liilffilftEH �!8E,tèH i8 IHJti� dl}. Bilt 88 
* Noteert U even : Tocht naar Hoogsttaten, Pinkstermuziekfeesten, Schildèi-stetit�onstellittg Tilburgse Kunstenaars,Schildersterlt�onstelllng St. lutás, InzátttelingsátHe .Ned. Rode Ktuis, OptrèdéhOrkest Zonder Naam, Gouden Bruiloft,H. Bloedprocessie. Behalve de dingen,die we mogelijk vergeten hebben, speeltdit alles zich af in het tijdsbestek van ééri enkele 1week. Het is waarlijk voor elck wat wl s, dat Boxtel biedt. * Het 

IU"1'tie ett terlslptte noch l,lssett kdHdenuchfen ttoch li§sEti ktihdèh iiêtt . . . . . .  *-Men ziet d e  natuur kan wreed zijn.Maaf ook t1e rrlêHsen __ ktlH�erl Meë( zijn. Dat bemerkt rl!eh b11v. dp dë Sehssenwal, �aar één pi-achtig $1:ukje H�tuursthooH lattgzaalli lfühH· zëlter. géHelil gaat verdwijnen. En men bemerkt dat bijv. ook op de Schoonberg (dat uitgelezen plekje bosgrortd langs de Dolnrrlel), waar de bijl telkenjar.e meedof(,enloos in het groen wordt gedrevèn. .,Het is rio_otlz;ikelijk", dat is de zakelijke troost, die de mensen daarbij elkaar geven. .,Het is 1108Hzakêlljk". . . . . .  * Een noodzakelijkheid wàs ook de verriieuwing yatt de bnjg over de Dommel btn eêh verbintlihg te ö�hottd�h tussen het Par� van S.tal?e· léh �H dè Konijnshoolsedreef. Patet Tlieddtldt - van alle markten thuis -hHJt êt zitfl achter geplaatst, hetgeen bij in�lders J Henveel wil zeggen als .,'tkomt in orctê". En zo is 't. Over enkele maanden zal er weer een puike brug pver de Dommel ligger!. Zb èeHtjé, die liiék en vakman mag zien ! * De:z;e -Wéêk brandde het weH eens op de"piHHHbpen" van de Nieuwstraat. De

brandweer er aan te pas moest komêH en enkele venijnige waterstralen op hl!! "fikje" moest richten. Naar we hopèü zal er met de slechting van het terrelfi aldaar spoedig nog eerl!ij haast gemaakt wordett, zbdat het niet älif;tel- een otllsl�ritlg v�öt tle Ollll:{evjH� zal. zijn. E�Hrbyalè btn èli . . . . . .  'jt A s U dezh dagetiook een royale bui in U voelt opkomelii beste lezers, laat dan ook het Rodi! Kruis een graantje meepikken. Zowel lli Boxtel als in Liempde is momeqteel eeH inzàitiélingsàdie .liáari&e, dûs dát trêti niet beter. . . . . .  * _ Om aan een goedeoude bekende te �erj\mëren : Z_. H. Exc. Mgr. W. Mutsaerts, Bisschop van 's Hertogenbosch, heeft, de WelEetw. Heer A. van Hèyhingen, Kipelaah van de H. Hartparochie t� Eindhoven, (oud-kapelaari t,àn ottze Boxtelse H. Hartparochiej benoemd tot Assistent-Diocesaan Aalmoezenier van de Katholieke Jeugdbeweging. Dat is wat men noemt : the H�Ht lrtárl in tlie right plate ! * De wijs, heid van de week : ,,Een weinig dwaasheid bij véle vettilènsten schaadt niet: dat werkt als gist". (Sainte-Beuve). 

, was op eerl Zondag ,;in 't soetste -van den Meye", t1at uit tie ihdtlderige bodem van éen diepE slodt tJh fo'H prächtige lis��n _opschoten_. Hd {v;i� bp �ètt ZqHdag "m 't soetste van dëli Meye", daf twee dames zó zeer qnder de l:Hikbririj:/ varl deze bloerneHptàtht raakten, Jat zijzonder rêkettipg té htJtitleH lttet de stij -Heid vatt de slootkàöt eH de zdlnpigheid t1�aröHl:ter. , ,begotttt�tj , een bo�qttet , vandit sthoons te r;lukkett. Het #-;!� fHls1dHe. oök op een Zohdàg "lil 't sdetfü ván dett Meye", dat twee daitiès een nàf çdsfuuth völ ijzerhodderitle ttidtlder opliepen, hüti sthoérieh tlH eeli laag stin- * * *

VERLOöFb : 
ttNiE VÈllMEEREN. , eh kEES v. d. WEIDE JeroenboscHstl-. }y,j �red� J. v. Brabari�tr. tu, Öd:He1. Gelegenheid tot feliciteren 2e Pinksterdag van 2-5 uur Jeroenbosthsträát 17, Bredä. :---� Jrl _J3iaats v�H kaa�itt. - -·VERLOOFD : Charlotte W. Hehewerth èn Theo de Visser Rotterdam, te PirtkstêrJàg. Van f:!ottt�nss_ffäàf 15,t, __ _ 
.. ... , ... .. · #  

1 
......................... . Op . t e  Pinksterdag hopen i • t11ize ouders : 

: J. v. Diessen : : éh . . : 
•
1 

Joh. v. Diessen-Maas : • dé tlik trah hun 25-jarlg :Î huw_el�ksfee_st _ te yieren._ :i t--lûlî tläffkHäf€ kinderén. : 
1 , FëÜc/1:ittlëtiêzoek •1 • "(iäil J 2jo-=-Lso uur •1 Ktittijnshoolsedreef 1 tl. : Boxtel. J�,11 •••••••••••• •••••••• J 
••••••••••••••••••••••••••• 
i Zondag 8 Jtii1i_ .�öpen ortze i : dierbare Ouders : S Jdhannes v. Esdi t • en • z ;; .  . ...  , , . .i: '- h . ,J , .  2 l Mana v. t::sc -v. <1. LOO •
i hüri 25-iadg huwêiiiksÉëêst :. • tê �i ërëfi: : : Moge de goede God hen : l nog lang voor ons behou- 1: dm. : 
! Hunne dartkbarè kiitdcteti. i; Nergena 1, Boxtel. :
········· ·····;-·· ·········
H iermede betuigen wij onzeoprechte dank aan Fami-
lie, H.H. Geestelijken, Notabeen, Buren; Vrienden en Kennissen voor de belangstelling bij ons , Zilveren Huwelijksfeest ondervonden. 

Fr. v. �- Laat 
C. v. 4. Läar-v. d. VeldenLiempde, Koestraat C 60. 

Voor de vele blijken vanbelangstelling, die wij bij gelegenheid van ons huwelijk 'Van diverse zijden mochten qntvangen, betui�en wij bij deze onze . hartelijke dank. 
F. v. HeeschJ. v. l--teesch-AlbertsBoxtel, Nieuwstraat 36. 

H iennede betuigen wij onzehartelijke dank vooral aati Btiurtbewonets H.H. Geestelijl_<en, Familie,Vrienden en Essche Za,ngverenig,ihgen voor de grote belangstelling opdervonden bij ons 25-jatig Huwelijksfeest. 
Fam. Dankers-v. d. Laar Nergena 8, Boxtei. Net meisje gevráagd in gezin met 4 kleine kihderen voor hele dagen. Adres : H. v. d. Laar-Leenen, Mgr. Wilmersl:raát 22. Te koop hij J. v. Berkel, A 1 5  Dorp, Liempde, een kippenkooi, groot 8 bij 4 m. Flinke R.K. dienstbode gevraagd voor dag en hatht. Mevr. ... v. Susante-van Beek,Past . .tràsstraat 8. Té kötitl : een ½ ha Hoöigtas en een electrische wasmachine met wringer. M. v, d. Meij-8ëtt, Bö�stheWeg 9_7, Boxtel. Te köö\1 eeh pài-1:lj prima êetaardappeleh. Pljrlehburg, Roött� 5 .. Te kobp : biggen N.L. Jos. Maas, Lennisheuvel. W erkste.r gevraagd voor twee dagen per week. Bevragen Molenstraat 19. Te koot, : Belgische herder, reu, 1 jaar oud. Bevrageh v. Hornstraat 28. Të koop : een dragend varken, 1 4  wekett drathtig. J. van Hal, Luissel 3 .  Gevonden : huissleutel. Terug te bekomen : Molenstraat 19. 

------------Te koop : een toom biggen . Th. v. Krieken, QirschotseWeg 5.i Boxtel. 

••••••••••••• ,,,, ••••••••••• 1 •••••• �,.�·······••J•'··· ··-·-�--------.....• • :. Wij hebben de êer en het génoegen U, mede te delen :dat onze dierbatë Ouders ert Gröotdüdei-s • : J. L. VAN GEEL 1
· 

1 en • J. M. VAN GEEL-tlE KO�i�ê : : op ? ��ni a.s. de /lag zullen fietd,eHken, dat zij voor : : 50 Jaren ln de etrit werderl verbbnden. • 
1 <?1/1, tle �ever vaH . . ?-!Ie _gdeds �é bedartk�tt. vJ::ibr de •

1 zègefi ovh hart gezm mtgestbH; zal op die dag bhl• Hl uur in de Pái-tichiekerk varl St. Petrus te fioxtél •: een plechtige gëzbngen H. Mis worden opged�agen. i ) DE DÀNKBARE, l�i.NbEREN ft EN KLEÎN1dNIJÈRÈN. •: Boxtel, Mei. 1J.52 : : Stationsttäát }� ; , . ; : Receptie tan 1 .30 tot 2.30 uur. • •• ,,ltul,•-•••!.�•'••4•••••••·•H .•••••••• 1.�., ••  ,u •••• t

Een heerlijk koekje 
en ,oordelig snoepje 
VOöf Plnkäfêtäft1 
Sprits • • . 200 gr. 1· d d. AP,Jan�eltongen ZOO gr . .  � d. KJjllkiippeïli . , ibo gr. ' et. Vrlll:hltnhloKJ�s 2bo gr. 9 et. Rumbonen . . 150 gr. 49 et. Lblly' � 6 stuks viibr 2J et. Zamerdrnpa . 1 50 gr. 25 tt. 
A. v.it. MêijdertPàsi. �rässii-. �j  Tel. 341Kbmt er öok vööt Uw he- ���� dfijfstak eèh, Betltilfspensiden

fc::m<!�? _ .  \Jlollèdige �eker;,ëid h1eronitrërlt . fs er met, . ch wij willeh U gäafitè vrH liivend over i.ié mogelijkheid hiérvah; zomede 't verkfijgen van e{)eiitttele vrl!stellin;i hiervopi-, Ültvoerig Hilichtéfi. A. Sclielltltens, Mi!lstra,H 36, Boxtel ---- ,w 

In verband met het gouden hu.welijltsfeeit 
ttan onzë óudëd is onze záàk 
DONDEltbAG 5 JUNI DÈ GEHELE DAÖ 

en VRIJDAG 6 JUNI TOT 11 UUR 
G E S L O f  È N. 

tra; Ji M: :;. CÈEl-I}s itdNING. Te koop: een i,O?m.·· .. l:j�ste big- '�HLl:ilµL.<l_e Roo11, Yorst 21 . ���� Gevonden èlgi!fêttëtt�oker, te- Als het gaat over a en o oemen rttg tli bekomen tegen adver- 9• ,1 1b , R tèntiekosten Tongeren 2. dl@al ntiöfl tl' tlAR V, &:6�t 4il A8@111111te k&tip : ël!H banlj liëtaardappélen: IJs�elster. J: v. Hal, Ner!lena ¾., ., . , , , , .... _ . , , . .  Të kobj) : gekalfde rtartbonte koe, gevende 22 liter melk, t,b.cfvrjj beclrijf. ji\1" v. d.Bosch, Lennisheuve 29. 
Ilt!t 
Als 

is geen Pirtkstetdis 
onze HAM et riiëf bij VRÎJDÀG EN ZATERbAO 

. .  I 
lS 4J 

Droge Wlnterham . . . . . . 100 gram 50 d. (niét vérkóóp per stuk) 250 gráiri 95 d. Te koop : een toom zware big- · . • _ 500 gram 120 et.gen bij G. van Beljdtlw, Poulet i . . . . . . vànaf É. 1 .40 per 500 gramRdond 3 .  8ralildf Idi . . ; : . vanaf f i.00 per 500 gram Te koop : vloerkleed, cciupön À.s. DiNSbAd fdt f.:N h'i.ET a.s. ZATERDAG mantelstof, nieuwe grijze schoenen, maat 39, nieuwe peluwtijk met overtrek, schoudert�s, weckstandaard met veren en emaille bak. Konijnshoolsedreef 9. 
100 gram Bacon 42 et, i:"" 200 gram Bacon 80 et. 25d gràm 15.lèon f 1 .-

f a Jan van Lie1'.hbofiên 
FELLENOORD 2 téL 373 T6xrEL 

Öàghitje stàakt dè was Tuinman vetgeèt het gras 
ervoor ervoor 

BuürYrolJw wipt e�en aàn 
ervoor 

U laät Mlè§ slèàh 
ervoor . .

_ , . -�- . ,.,.-- ·, 
• -
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Speciaal adres voor HERENMODE OVERHEMDEN 

H. VAN EIJCK•DE LOUW
met lo s en vast boor d 

ZELFB INDERS 

KRUI SSTR A A T  1 

Voor Pinksteren 

Gouden Verlovingsringen 
Een grote keuze in de beroemde 

H.D.Z. trouwringen. 

Aparte Sieraden 
Wij etaleren de nieuwste modellen 

in goud, zilver en doublée. 

• F
A A. v. Vlerken, Boxtel

Juwelier - Horloger - Opticiën, Kruisstraat 10 

B OXT E L
HOEDEN, P E TTEN, enz. 

PARTIJ MOLTONDEKENS 
125 x 180 cm 3,45 

150 x 200 cm 4,75 

PRACHT BLANKE KWALITE IT 

125 x 180 cm 
150 X 200 en{ 

J-J-W.� 

4,75 

6,45 

de nieuwe 
WONINGINRICHTING 
RECHTERSTRAAT 22,24 

� 
DOE UW VOORDEEL 

� 
Engelse Melange 

§ 1 

� oude �uwde Àdus ! 
A. HUISKES & ZN.
voor Lampen, Metalen, IJzer. 

§s
1 
1 
1 
E 

Gratis een Lolly bij elk groot 
pak verrukkelijke Edah-dessert-
pudding vanaf 2 7 et. 

Lunchworst, zeer fijn 
100 gram 31 et. 

Graskaas 100 gram 28 et. 

Belegen en oude kaas 
100 gram 33-35-38 et. 

Spritsstukken 6 voor 25 et. 

� 

1 
1 
1 

� 

. ··�e'{\U\•ttl 
}Act f.'lC � afsch . e ionp,e\se 

-i<> 'kt•cbtlt tnet eeo 
�ne,e ,rest&'\e aîscben1'. tne ··\e vo\ \\eut en 

eelt•l • den c1 i dieVC gou 
�l.kkell o 

een ,a:iaatn ,iet 

een -&e 
,-"· 

PER 100 GRAM 

76ct • 
� 

' , 

IIPBB 

* Wij geven speciale prijzen voor

* oude s t aa n d e  p o r c e l ei ne n
* petro leum lam pen.
Inlichtingen: Tel. 561, Boxtel

Tel. 7401, Den Bosch 

Inkooplokaal dagelijks geopend van 8 tot 5 uur. 
Van Salmstraat, Boxtel. 

Kantoorboekhandel TIELEN 
Stationstraat - Boxtel 

heeft a 11 e s  op het gebied van 

PRACHT COLLECTIE 
Vraag de nituwe PIJNE ENGELSE MELANGE/ Talens- en 

Gimborn-artikelen 
HERENSCHOENEN 
verschillende bekende merken. 

HE IJ MAN§ Breukelsestraat 60

Een opvallend fijne Engelse melange, 
thans binnen het bereik van iedere 
huisvrouw in Nederland. Vraag naar 
Douws EaenTs PtcKwtCK THEE 

(met het groene etiket) en laat all�
huisgenoten genieten van de aparte_ 
volle opwekkende smaak, die in 1

Engeland ook zo geliefd is. 
• Zie onze speciale etalages van deze week•

kreukvrij 

en 

bieden wij U aan. 
Alle 4 even mooi 

en even belangrijk 
in effen, geruit en 

gestreept ,, 
� 

f 2,95 

't Is weer 

Nylon Dameskous 
zeer fijne kwaliteit 

per 3 stuks 

f 7,95 

. \ • 

j,i ui • -:. .. 
edingen � 
. . � 

Heren 
Zomer shirts 

in matting en tricot 
wit en groen 

f 3,50 

Zijden 
dames sjaal 

bijzonder mooie 
kleuren 

f 2,75 

Maar ook op onze confectie
afdeling is het Pinksteren. 
Ruime sortering in 

Heren Sportcolberts en Pantalons 
en Heren Costuums. 

Deelnemer bonnenactie. 

0,� 

IN DEN OOIEV AAR
I 

IN 'TANKER 

Pinksterfeest en Pinksterprijzen. 
Deze en volgende week 

1 fles Siebrands-schilletje en 1 grote 
fles boerenjongens van 1 3, 70 

NU f 2,98 
Verder uit voorraad leverbaar alle soorten 
wijnen, likeuren, bier, limonades, Hero• 
Vruchtendranken o.a. Sinas, Cassis, Cerise 
Frambozen, Ananas, Grapefruit. 
Extra fijne Limonade Siropen tegen lage 
prijzen. Ook Stout Bier steeds in voorraad. 

Voor de Pinksterdagen een extra heerlijk Koekje, 
goed en goedkoop. 

C. Jamin's IJs met slagroom en
aardbeien een ware delicatesse.
IJscups van 25 NU 15 et.

Wekelijks nog grote Vleeswarenreclame. 
Deze week: 
Geld. Rookworst 38 et. 100 gr. Preskop 25 et 100 gr, 
Zure zult 20 et. 100 gr. Leverkaas 36 et. 100 gr. 
Bacon 48 et 100 gr. Gevuld spek 42 et. 100 gr, 
Vleeswaren van le klas fabrieken, Zwanenberg, 
Unox, N.C.B . 

In Kaas is Kees de Jong 

OOK de baas, 
en tegen ZEER lage prl}zen. 

Op alle Végé•artikelen steeds 100/o korting. 

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

Koop hij VAN BOXTEL 
zo'n sierlijke OCOLINE 

De slanke, 
lichtgroene OCOLINE 
is een technisch wonder. 
Om trots op te zijn. Direct 
voor gebruik gereed. Zeld
zaam hoge zuigkracht. Nage
noeg geruisloze motor. Aan 
de kapstok te hangen. 

Deze lichtgewicht stofzuiger 
kost slechts f 115.-. 
Koop hem bij Van Boxtel. 
Daar wordt betaling pret• 
tig geregeld. (f 2.- per 
week, zonder aan
betaling.) 

BOXTEL, Clarissenstraat 3. . Tel. 479. 

10°/0 V O O R D E E L ! 
Kies NU deze voordelen uit meer dan 

1 50 die DE SPAR U dagelijks biedt! 

100 gr. Zornerdrups 23 en 18 et.

100 gr. gevulde Wieners 27 et.

100 gr. Platte IJsbonbons 25 et.
100 gr. Sinaswafels 30 et.

1 pak Custard 
1 rol Beschuit 
1 blik Appelmoes 

31 et. 
29 et. 
85 et. 

1 blikje Tornatenpurée 40 et.
1 fles Slasaus 94 et.

= 
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P,caGant
1 

s Cefflcum 
G emeente raa :lsvergadering 

Verkoop va n 
• 

won 1nr-en
-

DEINING ROND VOORGESTELDE 
\v' 1JZ,L;1Nl;° 1N VLEó .... tui<.,N..;�. 

V tRUROt.1 ... 11..JG. 

Vorige week Vrijda11 kwam de Raad 
van ue 2emeente 1>0xte1 in openoa ,e  
v e ,  i,acte, i11!! b,1een tee benancte.ing 
van een zeer omvangrijKe age,iua 
met diverse oelangnJke voo. ste.Jt:n. 

Na afhandeling van de h uishoudeli jke 
agendapunten besloot de kaad tot het 
aanbrengen van een wijziging in de po
l i tieverordening, we,ke wijz,ging bepa
lingen inhoudt betretlende het meevoe
ren van rijwielen op ma, kten e.d., het 
opsteden van wagens, kramen en tenten 
langs lle wegen, het los lopen van hon
den, het geb,-uik van ge,u,dversterkers, 
we, kzaamheden van straatlotograten en 
het gebruik van vuur bi j  licht ontvlam
bare voorwerpen. Het lid P. v. d. Mei j
den stelde nog voor om bi j  de verorde
ning betreffende het rond lopen van 
honden op andermans eigendom géén 
ti jdsbepaling (thans geldt het verbod tus
sen 2'5 en 5 uur) te stellen, doch zijn 
amendement h iervoor ondervond niet de 
vereiste steun, zodat het niet in  behan
de1ing kon worden genomen. 
Het in het brandpunt van aller belang
stel,ing staande voorstel van B. en W. 
strekkende tot wi jziging van de \, lees
keuringsverordening, veroorzaakte nog
al wat deining onder de raads,eden. B. 
en W. nu, stelden voor het verbod tot 
verkoop van vleeswaren op de openbare 
weg (markt) en in winkels, die niet aan 
de da.irvoor gestelde eisen vo,doen, op 
te heften, doch de raadsleden schuwden 
nagenoeg unaniem de opheffing van d i t  
ve ,  bod (dat al ongeveer :,0 jaar bestaat). 
Zulks enerzijds uit het oogpunt van 
volksgezondheid en anderzijds uit het  
oogpunt van . . .  ,,ongemotiveerde" con
currentie van de ma, kthandel, die het de 
reeds danig in moeilijkheden verkerende 
middenstand nog lastiger zou kunnen 
maken. De leden \- an Susante, Van Nis
telrooy, O,iemeulen, P. v. d. Meijden, 
Baayens en De Laat gaven dan ook ieder 
op hun beurt h un sterke afkeuring van 
dit voorstel te kennen, en dit op een 
wi jze die moei,i jk  misverstaan kon 
worden. 
Wel verklaarde de voorzitter - bij zijn 
poging de gerezen en uit11csproken be
zwaren te weerleggen - dat zowel de 
Warenkeuringsdienst als de Vleeskeu
ringsdienst er op toe zullen zien, dat de 
normen van hygiëne in acht worden ge
nomen en ook ver klaarde de voorzitter 
dat handhaving van het verbod gevolgen 
zal hebben, geheel in tegenstelling met 
wat door de oppositie "middenstanJsbe
langen" genoemd werd, omdat ongetwij
feld diverse middenstandszaken gedu
peerd zullen worden wegecs het niet vol
doen aan de eisen, die voor verkoop van 
vleeswaren gesteld worden. 
Doch de tegenstanders geraakten niet 
overtuigd van de "beloofde" waarborgen 
op het gebied van de bescherming der 
volksgezondheid en al evenmin schrok
ken zij terug voor de in het vooruitzicht 
gestelde sanering bij de middenstand. 
H et overgrote deel van de Raad bleef 
onwrikbaar bi j  zijn besluit : met 3 stem
men voor en 12 stemmen tegen werd het 
voorstel van B. en W. (om het  verbod 
op te heffen) verworpen. 
Vervolgens werd door de Raad gunstig 
beschikt over een voorstel tot verkoop 
van een perceel grond aan de Leenhof
laan aan de gezamenli jke erven H. Jos 
van Susante, die op dat bouwperceel een 
woning wensen te bouwen ter vervulling 
van een op h en rustende herbouwplicht. 
Eveneens werd goeèkeuring gehecht aan 
het voorstel tot gedeeltelijke verkoop en 
verhuur van een overboek langs de weg 
naar Lennisheuvel aan de heer H. Ver
stappen. Aangezien het te verhuren ge
deelte t.z.t. moet dienen voor verbre
ding van de weg en nu door de heer 
Verstappen slechts in onderhoud geno
men werd, besloot de Raad (in een 
royale bui ! met 1 1  tegen 4 stemmen de 
h uurprijs van dit gedeelte van f 2,50 op 
f 1 ,- te brengen. 
Bij het voorstel tot h et verlenen van 
machtiging aan B.  en W. tot onder
handse verkoop van 20 Maycretewonin
gen aan de Dufourstraat, stelde men de 
eis, dat de namen van eventuële gega
digden vóór de definitieve verkoop ter 
goedkeuring aan de Raad zullen worden 
voon:elegd. 
De prijs van deze maycretewoningen is 
gesteld op f .3500,-, waarbij  rekening 
gehouden dient te worden met het feit, 
dat de gemeente bij de financiering niet 
de helpende hand kan bieden vanwege 
de onmogel i jkheid voldoende bpitaal 
aan te trekken. Voorts moet er op ge
wezen worden, dat de woningen niet al
leen gekocht kunnen worden door de 
tegenwoordige bewoners, maar ook door 
andere personen, die echter in het  oog 
dienen te houden, dat voor ontruiming 
der woning een termijn van drie jaar be
paald is. 
Het vo0rstel tot verkoop van de Oosten
rijkse houten woningen werd van de 
agenda voor de openbare vergadering 
afgevoerd en geplaatst op de agenda 
voor de geheime vergadering. 
Vervolgens machtigde de Raad B .  en W. 
tot verkoop (à f 6500,-) van 1 4  in de 
buurtschap Kalksheuvel in aanbouw zi jn
de woningen, welke behoren tot het 
complex van 28 ever eer . s  aldaar ge
bouwde woningen. Het verlenen van 
deze machtiging geschiedde wederom 
onder voorwaarde, dat de namen der 

, gegadigden ter goedkeuring aan de 
Raad worden voorgelegd. Een andere 
voorwaarde voor het kopen van deze 
woningen is, dat de koper ook bewoner 

wordt, aangezien h et hier een streven 
geld het "bezit van eigen huis" te be
vorderen. 
De regeling presentiegelden voor h et 
bijwonen van lle raadsvergaderingen, af
de,ingsverga1..errngen en comm1ss1ever
gade,ingen, ,, aa, aan door l..e<l. Staten 
- in tegenstelling met een eerder ge
nomen raadsbesluit - slechts '..l:5 '/o ver
hoging was toegekend, kwam bij ve,e
raads1eden in opsp, aak. Men voelde zich
door de "gehaiveercie verhoging in zijn
eer aangetast en om te bewijzen, dat
men ci1t als een prestige kwestie be
schouwde, besloot men unaniem Ged.
Staten er van in kennis te steden, dat
men geen prijs stek!e op deze volgens
,,bedingmgsmetho<le" toegekende 25 %
ve, hogmg en dat men, om te bewijzen
dat h et destijds gedane voorstel van aile
denkbare zake1ijke motieven gespeend
was, besloten had l!enoegen te nemen
met het oude bedrag. A11een het lid P.
v. d.  Meyden stemde tegen, en wenste
aantekening, dat hij voorgesteld had ge
heel zónder uitkering van pcesentief,(el
den voor de gemeenschap te we.ken. 
Hierna ontvingen B .  en W. van de Raad 
de machtiging om 10 duplexwoningen 
te bouwen en wel op het bouwte,rein 
tussen het nieu�ve pand van Bakkerij 
Goossens aan het emcte van de \, an 
I--lornstraat en het Protestants Kerkhof. 
Deze volgens "premieregeling woning
bouw 1 9)0" te bouwen woningen, zul
len, na voorlopig door 2 gezinnen be
woond te worden, straks a.s midden- · 
sta,1�swoningen bcsch,kbaar gesteld wor
den. .Lij zu1,en gebouwd worden in 
blokken van zes en vier. 
Vervolgens werd de heer J . C. Beysens 
met meerde, he id van stemmen benoemd 
ais onbezo1digd ambtenaar van de 13ur
gerl i jke Stand, waarmee de muge, i jkheid 
geschapen is,  dat bi j  atwezighe,d van de 
Che! van de atd.  Burg. Stand, Bevo1king 
en Mi, i taire .Laken 01.,k een tweede amb
tenaar bevoegd is tot het verlijden van 
akten. 
Zowel in de gemeentebegroting voor het  
d,enstiaar 1 9J 1 a r s  het  dienstjaar 1 9:52 
werden op deze vergadering een groot 
aamal wi jzigingen aangebracht. Om 
enke,e van de be1angriikste te noemen : 
Voor het dienstjaar 1 9:> 1 werd een wi j 
ziging aan.:eb. acht  voor de door de 
Commissie l<u11verkaveling Spoordonk 
vuur I ekening der gemeente uitgevoerde 
kapitaa.s we, ken als : de vernieuwing van 
de b, ug over het Sma,water bij lle l on
gerseschool, de z.g. ,,nieuwe brug" bij 
Huyberts, arsmede h et leggen van een 
du,ker in de Kuevoortseloup. Bij behan
deling van deze wijziging werd medege
<lee,d, dat ve,e van de m ruilverkave,ing
verband verbeterde of nieuwe wegen 
st,aks overgegeven zullen woeden aan 
de gemeente. Üc,k werd voor het zelfde 
dienstjaar een wi jziging aangeb. acht 
voor de ten behoeve van de St. Liduina
Stichting te betalen rente en aflossing 
voor 1 95 1 .  Bij het in het leven roepen 
van de St. Liduina-Stichting had de 
Raad de rente en aflossing van de aan
gegane geldlening gegarandeerd, zodat 
men thans - daar de Stichting deze 
voor 1 95 1  niet kan VOidoen - het be- . 
nodigde bedrag op de begroting 1 9 5 1  
diende u i t  t e  trekken. D e  verwachtingen 
voor dit jaar zijn echter dusdanig ge
stemd, dat men volgend jaar wellicht 
geen beroep meer op de gemeente be
hoeft te doen en dat het garantie-bedrag 
dan zelfs weer kan worden terugbetaald. 
In de gemeentebegroting voor 1 952  werd 
een wijziging aangebracht voor de be
schikbaarstelling van een éénmalige sub
sidie aan de A.N.W.B. ten behoeve van 
de noodzakelijke plaatsing van nieuwe 
richtingsborden en het aanbrengen van 
mutaties in de  bestaande "bewegwijze
ring" in onze gemeente. 
In dezelfde begroting werd ook een wij
ziging aangebracht voor een bi jdrage, te 
verlenen aan Ruilve, ka velingsdienst 
Spoordonk voor het gereedkomen van de 
in ruilverkavelingsverband gedane be
plantingen. Zulks ging echter gepaard 
met enige critiek op het Staatsbosbe
h eer, dat zich h i j  deze beplantingen wei
nig of niets aangetrokken had van de 
wensen der gemeente Boxtel, welke wen
sen, naar achteraf bli jkt, in  het geheel 
niet strookten met de opvattingen die 
Staatsbosbeheer bij de beplantingen ten 
toon heeft gespreid . . .  

Nadat d e  leden i n  hun opmerkingen be
treffende C:e mededelingen en in hun 
vragen tijdens de rondvraag weer eens 
danig wat stof hadden doen opwaaien 
over Wegen, DUWwerken, Zwen12e:e
genheid, enz. enz., kwam het einde van 
deze vergade ing, waarvan de agenda 
werkelijk "overbe'.ast" was te noemen. 
Dit werd ock tijdens de zitt!ng door 
vele I aadsleden betoogd, hetgeen voor 
ons een teken is, dat het College van B. 
en W. er r>oed aan zou doen VAKER TE 
VERGADEREN MET MINDER OM
VANGRIJKE AGENDA'S, opdat aan de 
gemeentebelangen steeds weer opnieuw 
de aandacht gewijd kan worden, die 
daarvoor verei:;t is. 

Zondagsdienst der Artsen 

u itsl uitend voor , p ,edgevallen.

Z O N D A G  I e n  M A A N 'J A G  2 J U N I  

( 1 e e n  Z e  Pinksterdag) 

Dokter Marg ry 
Olarl■sen■tra■t 20 Tolofoon 212 

Expositie Tilburgse Kunstenaars 
VAN 30 MEI TOT 14 JUNI. 

Op Vrijda11 30 Mei, 's avonds om kwart 
over acht, :zal in het 11emeentehuis de 
expositie van Tilbur11se kunstenaars lfe· 
ooend worden door de Burgemeester 
D s. M. A. M. van Helvoort, na welke 
opening onze plaats11enoot de heer E .  
van der  Heyden een inleidillll zal hou
den over het geëxposeerde werk. 
Op deze uitgebreide tentoonstelling zal 
men werken kunnen vinden van : 
Gé Hu, kmans. Deze in 1 9 1 1 geboren 
kunstenaar zag zijn schilder- en teken
werk meerdere malen bekroond worden. 
Zo werd zijn werk in 1 936 bijv. uitge
zonden naar de Olympische Kunstten
toonstelling te Berlijn, terwijl H. K. H. 
Prinses Wilh elmina in 1 949 een van zijn 
werken aankocht. 
Portret en landschap trekt hem wel 't 
meest, doch daarnaast maakt hij ook 
veel gratisch werk. 
Frans Mandos. Deze kunstenaar werd 
in 1 9 1 0  te Tilburg geboren. Hij heeft 
vooral naam gemaakt met zijn zeer per-

Een passend 
CADEAU 

voor 

Verl o v i ng - Huwel ij k  
o f  2 5 -j Hige B ru i loft

vindt U in . • . .

D e  B ij e n ko rf 
Lu'<e Pullen,  Vazen en 

soonli jk Qetinte behandeling van reli
gieuse onderwerpen. Naast vele schil
derstukken heeft hij ook opmerkelijk 
11rafisch tekenwerk op zijn naam staan. 
Hij is bestuurslid van de Alg. Kath. 
Kunstenaarsvereniging, afd. Noord-Bra
bant. 

Nico Molenkamp. Nico Molenkamp 
werd in 1 920 te Enschede geboren, waar 
h i j  geruime tijd als dessinateur werk
zaam is geweest. Toen hij zijn geboor
teplaats verliet volgde een vruchtbare 
opleiding aan de Academie voor Beel
dende en Bouwende Kunsten te Tilburg 
en aan het Hoger Instituut te Antwer
pen. Hij verwierf vele bekroningen o.a. 
de drie-jaarlijkse Willink v. Collenprijs 
in A'dam, in 1 95 1  de David O'Selnick
prijs te Antwerpen, de Verlatprijs voor 
dierschilderen en tekenen, en de Lau
rens Meeusprijs voor vrij schilderen. 

Jan van Riel. Deze in 1 907 geboren 
kunstenaar werkte aanvankelijk als con
structie-tekenaar in Tilburg en Gori
chem. In 1 93 1  begon zijn studie voor 

de beeldende kunst, welke h i j  volgde 
in Tilburg, Antwerpen en Parijs. In de 
Meidagen 1 940 werd hij oorlogsinvalide, 
doch zijn kunstenaarsproductiviteit is 
daar niet beïnvloed door geworden. Ook 
Boxtel is een geliefd werkterrein van 
Jan van Riel, getuige velen zi jner olie
verfwerken, aquarellen en etsen. 
Jos. Zeegers. Deze deelnemer aan de 
exposit ie h eeft zich in zijn schilders
loopbaan geruime tijd 1?ewijd aan zijn 
ontwikkeling als vrij kunstenaar. 
Zijn werken van de laatste tijd zi jn veel
al bijl,else taferelen of religieuse onder
werpen, waaronder h et ontwerp voor 
een kruisweg in viltaoplicatie. Zeegers 
werd in 1 920 te Tilburg geboren. 
Sjaak Kreykamp. Deze kunstenaar zal 
op de expositie vertegenwoordigd zijn 
met ontwerpen voor gebrandschilderde 
ramen. 
Piet Clijsen. Van Piet Clijsen zal op 
deze tentoonstelling beeldhouwwerk ge
toond worden. 

Openstelllng der tentoonstelling: 
Op Zon- en Feestdagen van 1 5  tot 
18 uur. Op werkda2en van 10 tot 
12 uur en van 14 tot 17 uur. 

Pi nkste r• 
aan bied ing. 

Spinazie gr. blik 69
Sperciebonen ,, ,, 72 
Appelmoes ,, ,, 75
A dmiraal Kof6e 
roodmerk ( I e  kwal.) 1 .84
Rozijnen 200 gr. 35 
Pruimen 250 gr. 38 
Pruimedanten 250 sr, 59 
Slaolie gr. fl. 1 .  73
Advocaat gr. fl. 2.98 
limonadesiroop gr. fl. 89 

A.v. d .  Me ij den 
Tel. 341 ,.CENTRA" Ka,r, c n ,  K.,p t1>l- k�n, 

Pr,1( , t sortering Radio, 
T . . fel, i n  v.-rch roomd en 
OlJ Fini�h. Radio Hoeken, 

ka,t n, zeer moni,  
Para p l u , e hakken in d i verse 
sn<>rten ,  l<ookt " fd, in a l le  
prijzrn,  Ron�  st.i n d "ards, 

SLAAPT U Z ELF OP O '.': ZE BEDDEN,  
TERWIJL OOK U W  Kl '\J DEREN OP 
ONZE GO EDKOPE KERNMAT RAS• 
SEN SLAPEN ALS KOMNGSKIN DEREN.

Past. E rasstraat 1 3 ,  Boxtel 

C. E�  H U I S

B E E D I G D  M A K E L A A R

E N  T A X A T E U R
reeds vanaf  f 2 1  75.

' orstdhangers, 
en orme keuz.e, 

Courantenhangers 
v.i n af 250 • 

K ru isbeelden in a l l e  maten, 
l::cêe 1 ! o m n, 

M.,ter Dnlnrosa, 
per p,ur f 14 50 , f 1 1 ,SO. 
8eJ1cnstel . e,1  van..f f 4 ,75 

U slaagt beslist ! 1 ! 

SERV I EZEN 
H ierin h ebben w ij  een 

pr,chtsorieri 1 ,g, 
Tafel,, The.-, en Ontbijt, 
serviez, n in porcelcm, 

pl .,tc e l  en aarJewerk 
Meer dan 50 verschillende 

modellen. 

Glasserviezen 
in  geslepen �n effen bren
gen w ij een mooie collectie 
Reeds een 30,ddig dr .nk.  
,ervies "Ln:rdam" v oor 

f 21.  -

SOLA ZILVER 

SOLA MASSI EF 

U koopt h et voor U w  leven. 
28-delige cassette voor , 1 ◄4,61 
Tafel-lepels en -Vorken . 1 0,9a 
Geba kvork jes, Theelepels, 
L ike urlepd tjes, Thee, e n  
Su I kerschep, Vlcesvor kjes, 
Taf, 1, en Des,ertmes,en, 

enz , enz.. 

't is altijd weer 

De Bijenkorf 
heeft meer 1 

Fa. A. v. KOL 
BOXTEL : Stationstraat 56, Markt 14 
SCHIJNDEL : Hoofdstraat 141.  

• B in nenvering Bedstel l en
1 0  jaar garantie, stevige damast 
kapok k ussens

1 20 
1 30 

cm breed 
cm breed 

o vertrek,

1 1 2,50 
1 2 7,50 

Binnenvering Bedstel len 
Zonder h inderlijke noppen, 
garantie, kapok kus ens  

1 0  Jaar 

1 20 cm breed 
1 30 cm breed 

Celrits Kapokmatras 
Gemakkel ijk  bij te vullen 
2 persoons compleet 

Kern Matrassen 
1 persoons met kapokk ussen 
2 persoons met kapokk ussens 

1 3 7,50 
1 6 7,50 

1 59,50 

49,50 
69,50 

'TJ \M11e,w_en 
u u ll O X T E L

WONINGINRICHTING 
R ECHTERSTRAAT 22,24 

==:�
w pijn l ijke voeten Voor Hengelsport

Jo Y, Grinsven-v. Summeren naar V . 0 ERS
MARKT 15 
Mediscb Gedipl. Voaherzoraster 

Ook aan huis te •ntlt1eden 

Telefoon No. 6 2 0 .  

Breukelsestraat 1 1 2

1 Zeer grote sortering 
Zie etalage. 

LEE N HOFLAAN 6 BOXTEL 

ALLF V E R Z E K E: R I N G E N  

Sl .:iAREN 

renk aan Vaderdag 

1 5  J U N I  

Wij ruim en al  onze 
Si�aren op tegen 

�terk verlaagde prij zen 

B e r t ,. d. B r a a k
Baronlestaat 73 • Tel. 450 

3leun Vi.ssus ! 

HEDEN ONTVANGEN 
een 9rote sortering 

H engel  sport
artikelen. 

Hengels vanaf 70 cent 
tot en met f 25 . -

Alle soorten Silk maf 3 et. par me1er, 

H. A. Vermelis-Ligtenberg 
KERKSTRAAT 2. 

Auto verhuur 
zonder chauffeur 

vanaf 1 1  et. per km. 
All Risc verzekerd. 

J .  J . Kete laars 
Liempde • Tel. 2 3 3  

AAN K O O P V
AN :

4 Goudrepen 

gratis 
1 G oudr e eP 

gratis 
2 Goudrepen

8 Goudrepen ♦ gratis 

12 Goudrepen
3 Goudrepen

ENZ. 

o E GRU11ER

.. 

• 



Parochie-Agénda 
Hoogfeest van Pinksteren. 
1 Juni 1952. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

De H. Missen zijn om half 7, kwart voor 
8 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
Óe H. Mis van half 7 gel. H. Mis voor 
Hendricus v. d. Meerendonk; de H. Mis 
van kwart voor 7 gel. jrgt. voor Petro
nella" v. d. Laak-v. d. Coevering; z.a. gel. 
mndst. voor Constant v. d. Broek; de 
H. Mis van 9 uur gel. H. Mis voor het
geestelijk en tijdelijk welzijn der paro
chie;' z.a. gel. H. Mis voor een bijzon
dere intentie tevens opgedragen voor de
over!. familie v. Diessen-Maas; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Cornelis v. Ru
mond; om half 11 plechtige Hoogmis
gef. gez. jrgt. voor Mgr. Johannes Phili
bert Deppen.
Vandaag gaat de te schaal voor de kerk,
ter bestrijding van de onkosten van het
verlichte torenuurwerk; de 2e schaal
voor de bijzondere noden van het Ne
der!. Episcopaat, welke beide schalen
ten zeerste in de milddadigheid der ge
lovigen worden aanbevolen.
Na de Hoogmis zal de H. Bloeddoek ter
verering worden uitgesteld in de H.
Bloed-Kapel.
Vandaag worden de propagandisten van
de Mariacongregatie verzocht om het
blaadje Ave Maria af te halen in de
sacristie.
Vandaag zal na de Hoogmis het Aller
heiligste ter verering worden uitgesteld
tot na het Lof namiddag. De gelovigen
worden dringend aangespoord om een
bezoek aan het H. Sacrament te brengen
om zich aan te sluiten bij het Eucharis
tisch Congres in Barcelona.
Na de middag om 3 uur Lof met ser
moon, waarna gelegenheid om te biech
ten tot half 5.
MAANDAG, Tweede Pinksterdag. De
H. Missen zijn om half 7, kwart voor 8,
9 uur en om half 11 Hoogmis.
half 7 gel. mndst. voor Gerardus v. d.
Loo; z. a. gel. H. Mis voor Hendrina
v. d. Loo-v. Oorschot; kwart voor 8 gel.
H. Mis voor Theodorus Siemerink-den
Doop v. w. de kinderen; z.a. gel. H. Mis
voor Cornelis v. Rumund; H. Harta!taar
gel. H. Mis voor Adriana v. Rumund
Ketelaars; H. Bloedkapel gel. H. Mis
voor Jacobus de Pijper; 9 uur gel. H.
Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn der Parochie; z. a. gel. H. Mis voor
Andreas Verhoeven; Om half 11 gez.
mndst. voor Maria Roeien.
Vandaag gaat de 1 e schaalcollecte voor
de kerk, ter bestrijding van de onkosten
van het verlichte torenuurwerk; de 2e
schaalcollecte voor de bijzondere noden
van het Nederlands Episcopaat, welke
beide ten zeerste worden aanbevolen.
Het is op deze dag geen geboden feest
dag, maar het is de wens van de Kerke
lijke Overheid deze dag zoveel mogelijk
als Zondag te vieren.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.
Woensdag, Donderdag en Vrijdag tri
duum tot voorbe eiding van het H. 
Bloedfeest en Processie. 's Avonds om 
half 8 conferentie in de kerk voor alle 
parochianen, daarna kort Lof. 's Mor
!!ens om half 8 H. Mis met uitleg op 
Donderdag, Vrijdag en Zaterdag. 
Wij sporen alle parochianen aan om 
aan deze voorbereiding deel te nemen 
en de devotie tot Christus in het H. Sa
crament te verdiepen en eerherstel te 
brengen voor de vele oneerbiedigheden 
tege� dit Sacrament van Liefde. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
Quatertemperdagen, geboden Vasten- en 
Onthoudingsdagen. 
Vrijdag is het Eerste Vrijdag van de 
maand, 's morgens om half 8 gel. H. Mis 
ter ere van het H. Hart, waaronder alge
mene H. Communie. Vandaar is er Don
derdagavond om 7 uur gelegenheid om 
te biechten en ook na de oefening. 
Zaterdag te Zaterdag van de maand en 
Priesterzaterdag. Gelegenheid om te 
biechten van half 3 tot 4 uur en van 6 
tot half 8. 
Op uitdrukkelijk verlangen van Z. H. de 
Paus wordt op eerste Pinkst�rdag de 
Zieken-Missiezondag gevierd. De H. 
Vader vraagt aan alle zieken deze dag 
hun lijden op te dragen voor de beke
ring van de heidenen. 
A.s. Zondag zal de Hoogmis een Ponti
ficale H. Mis zijn, opgedragen door de 
Hoogwaardige Heer Dr. Onderstein, Abt 
van de Abdij van Heeswijk, gezongen 
door de Heren van de Abdij. Zondag is 
het ook Algemene H. Communie voor 
alle parochianen, om zo deel te nemen 
aan de viering van de H. Bloedfeesten. 
In verband met het openluchtspel zal de 
H. Bloedprocessie dit jaar trekken om
half 3. 
DINSDAG: kwart voor 7 gez. H. Mis
voor Henerica v. d. Loo-v. Oorschot;
z. a. gel. H. Mis voor Johanna Grilis
Schoormans; half 8 gel. H. Mis voor 
Theresia Dorenbosch-Meyer v.w. de 
buurt; z. a. gel. H. Mis voor Petrus 
Smits v.w. Br. 0. L. Vr. v. d. Bosch; half 
9 gez. mndst. voor Johanna Maria v. 
Boxtel. 
WOENSDAG: Quatertemperdag, gebo
den vasten- en onthoudingsdag; kwart 
voor 7 gez. mndst. voor Hendricus v. d. 
Meerendonk; z. a. gel. H. Mis voor Jo
hanna Grilis-Schoormans; half 8 gel. H. 
Mis voor Theresia Dorenbosch-Meyer 
v.w. de Boxtelse Missienaaikring; z.a.
gel. H. Mis voor Adrianus v. Alphen;
half 9 gel. H. Mis voor Gerard Veke
mans; z.a. gel. mndst. voor Johanna
Maria v. Boxtel. He,1enavond om half 8
opening van het Triduum tot voorberei
ding van het H. Bloedfeest.
DONDERDAG: kwart voor 7 gel.
mndst. voor Maria Vogels-v. Kasteren;
z. a. gel. H. Mis voor Johannes van
Hobbelen v.w. de Vereniging .,Het Zui
den"; half 8 gel. H. Mis voor Maria
Loerakker-v. Geel; z.a. gel. H. Mis voor
de overleden ouders van het !?ouden
Bruidspaar; J-1. 1-Iarta!taar gel. H. Mis
voor Wilhelmus Ma ·ia v. d. Linden, H.
Bloedkapel gel. J-1. Mis voor Anna Maria
Layendecker-Beening bij gelegenheid van
een huwelijk; half 9 gez. mndst. voor

Petrus Smits; z. a. 12:el. H. Mis voor 
Hendrica v. d. ven-v. d. Ven; half 10 
gez. Huwelijksmis; 10 uur gez. H. Mis 
tot bijzondere intentie bij gelegenheid 
van een gouden bruiloft. Hedenavond 
om ha1f 8 oefening voor alle t1arochianen 
tot voorbereiding van het H. Bloedfeest 
waarna kort Lof. 
In verband met Eerste Vrijdag is er van
avond gelegenheid om te biechten van 
7 uur en na de oefening. 
VRIJDAG: Eerste Vrijdag van de maand 
Quatertemoerdag, geboden vasten- en 
onthoudingsdag; kwart voor 7 gel. 
mndst. voor Johanna v. Dalen-Melis; 
z. a. gel. H. Mis voor Anna Maria v. d.
Heijden-Verhoeven; ha1f ö gel. H. Mis
ter ere van het H. Hart, waaronder alg.
J-1. Communie voor de leden van de Bond
van het H. Hart, waarna oefening van
Eerherstel; z. a. gel. H. Mis voor The
resia Dorenbosch-Meyer v.w. 't Bestuur
van de Heemkundige Studiekring; half 9
gez. mndst. voor Hendrica v. d. Ven
v. d. ven; z.a. gel. mndst. voor Anna
Maria v. d. Heijden-Verhoeven.
Hedenavond om half 8 oefening voor
alle parochianen tot voorbereiding van
het H. Bloedfeest, waarna kort Lof.
ZATERDAG: Eerste :t.aterdag van de
maand. Priesterzaterdag en Quatertem
perdag, geboden vasten- en omhoudings
dag; kwart voor 7 gel. H. Mis voor Cor
nelis van Hal; z. a. gel. H. Mis voor
Maria Boeren-v. d. Staak; H. Hartaltaar
gel. H. Mis voor Maria Boeren-v. d.
Staak; half 8 gel. H. Mis ter ere van het
Onbevlekt Hart van Maria tot bekering
van de zondaars; z.a. gel. H. Mis voor
Theresia Dorenbosch-Meyer v. w. het
gemeentepersoneel; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Hendrica v. Laarhoven;
half 9 gef. gez. jrgt. voor Johannes Ser
vatius Deppen; z. a. gel. H. Mis voor
Francina v. d. Laar-v. Liempd.
Vandaag gelegenheid om te biechten
's morgens onder de diensten en 's mid
dags van half 3 tot 4 uur en van 6 tot
haif 8.
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur.
Het H. Sacrament van het Huwelijk
wensen te ontvangen: Adrianus de Bres
ser uit deze parochie en Johanna van
der Steen uit de parochie van het H.
Hart, waarvan heden de lste afkondi
ging geschiedt.
Gijsbertus Hubertus van der Linden, geb.
en won. te Oisterwijk (St. Petrus) en
Anna Maria Christophora Josephina
Layendecker, geb. te Helmond (St. Jo
seph) en won. in deze parocpie, waar
van heden de 3de afkondiging geschiedt.

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

Vandaag gaat de eerste schaal (,,open 
schaal ') voor de St. Martinus-Naai
kring, welke collecte ten zeerste in uw 
milddadigheid wordt aanbevolen. De 
tweede schaal gaat voor de Bijzondere 
Noden. 
In de bus achter in de kerk kunt U deze 
Pinksterdagen uw giften nog storten 
voor de Indische Missiën. 
Verder bevelen wij U nogmaals van 
harte aan de collecte welke elke Zon- en 
Feestdag voor en na de H.H. Diensten 
gehouden wordt aan de kerkdeur ten 
bate van de H. Hart-Stichting. 
Vandaag zal voor de H. Mis van 8 uur 
het Allerheiligste worden uitgesteld tot 
na de Hoogmis. Moge velen Christus in 
het H. Sacrament komen vereren van
daag op de sluitingsdag van het interna
tionaal Eucharistisch Congres te Barce
lona. 
De Hoogmis is vandaag met assistentie 
van Diaken en Subdiaken. Vanmiddag is 
het om 3 uur Plechtig Lof met predikatie. 
Daarna is er nog gelegenheid om te 
biechten tot half 5. 
Vandaag begint de maand Juni, toege
wijd aan het Allerheiligst Hart van Jezus. 
Na de gestelde H.H. Missen wordt de 
litanie van het H. Hart gebeden. Daar 
onze parochie aan het H. Hart is toege
wijd zal het gedurende deze maand ook 
elke avond om half 8 Lof zijn. Mogen 
onze parochianen blijk geven van hun 
H. Hart-devotie.
Maandag, Tweede Pinksterdag: de dien
sten zijn zoals op Zondag. De eerste
schaal is voor de kerk; de tweede voor
de Bijzondere Noden.
Tevens is het de vierdag van ST. WIL
LIBRORD, vereerd onder de titel van
Apostel van Brabant. Er zal om acht uur
des morgens een H. Mis worden opge
dragen in de kapel op Luissel, om God
te vragen dat door de voorspraak van
St. Willibrord het Geloof in onze Bra
bantse gouwen bewaard moge blijven. Er
is gelegenheid om onder deze H. Mis te
Communiceren 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.
Des avonds is het om 7 uur Lof voor
onze parochianen in het buitenland en
voor het behoud van de vrede.
Woensdag begint het Triduum tot voor
bereiding op het feest van het Mirakel
van het H. Bloed. Daartoe zal een Nor
bertijner Witheer van de Abdij van
Heeswijk, Woensdag, Donderdag en
Vrijdag des avonds onder het Lof om
half 8 een predikatie houden. Wij ver
trouwen dat zeer velen dit triduum zul
len bijwonen tot vermeerdering van hun
devotie tot het H. Sacrament.
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn
quatertemperdagen: dus geboden vasten
en onthoudingsdagen. Wij bidden dan
bijzonder voor degenen die a.s. Zater
dag in onze kathedraal de H.H; Wijdin
!!en zullen ontvangen.
Donderdag is het des morgens onder de
H.H. Missen en des avonds van 6 tot 7
uur gele!!enheid tot biechten v.w. Eerste
Vrijdag. Des middags om drie uur is het
H. FAMILIE voor MOEDERS en GE
HUWDE VROUWEN. Daarbij zijn alle
Moeders en Gehuwde Vrouwen welkom,
ook zij, die geen lid der H. Familie wen
sen te worden. De Conferenties behan
delen onderwerpen die van belang ziin
voor huwelijk, gezin en opvoeding. Op
Donderda!! a.s. is het onderwerp: Nahe
schouwingen op de inhoud der Confe
rentie-weken.

Vrijdag is het eerste Vrijdag. Des mor
gens om kwart voor 7 is het pl. gez. H. 
Mis voor de leden van de Broederschap 
van het H. Hart. Des middags is het om 
half 4 Lof voor de schoolkinderen en 
des avonds zal onder het Lof van half 8 
de oefening van eerherstel worden ge
beden. 
Zaterdag is het priesterzaterdag, waarop 
uwe gebeden worden gevraagd voor de 
priesters en toekomstige priesters. Op 
gewone uren zal dan in een van de 
Biechtstoelen worden biechtgehoord door 
de Z. E. Pater van het Triduum. 
ZONDAG: 6 uur 1. d. voor overleden 
moeder; 7 uur 1. d. tot bijzondere inten
tie; 8 uur 1. cl. voor een overledene; 
kwart over 9 1. d. tot bijzondere inten
tie; half 11 Hoccmis voor Cornelia v. d. 
Sande-Couwenberg v. w. de buurt. 
In de Burcht-kapel: kwart over 7 1. d. 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochianen; half 9 1. d. uit 
dankbaarheid (H); kwart voor 10 1. d. 
tot bijzondere intentie uit dankbaarheid. 
MAANDAG: 6 uur 1. d. voor een over
ledene; 7 uur 1. d. voor Cornelia v. d. 
Sande-Couwenberg v.w. Broederschap 
St. Willibrord; 8 uur 1. d. uit dankbaar
heid (S); kwart over 9 1. d. voor Eme
rentia v. d. Broek-v. d. Langenbern v.w. 
proc. Boxtel-Kevelaar; half 11 Hoog
mis voor Goverdina v. d. Meulen-Eijken
mans v.w. St. Elisabethvereniging. 
In de Burcht-kapel: kwart over 7 1. d. 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochianen; half 9 1. d. ter ere 
van St. Joseph uit dankbaarheid; kwart 
voor 10 1. d. voor Cornelia v. d. Sande
Couwenberg v.w. de buurt: 
In de kapel op Luissel: 8 uur 1. d. voor 
de levende leden van de Broederschap 
van St. Willibrord. 
DINSDAG: 7 uur 1. d. voor Willibrord 
v. Zeeland, Johanna Boeren z. e. en Ja
cobus de zoon; kwart voor 8 1. d. uit
dankbaarheid; half 9 1. d. voor Wilhel
mus v. Eijndhoven-Kruijssen; half 10 pl.
gezongen Huwelijksmis.
WOENSDAG: 7 uur 1. d. tot bijzondere
intentie; kwart voor acht 1. d. voor
Maria Sars-v.Eijndhoven; half 9 1. d. 

• voor Anna Maria v. Beljouw-v. d.
Struiik; half 8 Burcht-kapel 1. j. voor
Marinus Hazenberg en Petronella Pot
ters z.e.

DONDERDAG: 7 uur gef. gel. jrgt.
voor Sebastiaan v. d. Aker; kwart voor
8 1. d. voor Christiaan Romson; z. a. 
1. d. voor Petronella v. Nieuwkuijk-v.
d. Linden te Tilburg over!.; ha1f 9 1.
mndst. voor Lambertus Cuijten-v. Eert.
VRIJDAG: kwart voor 7 pl. gez. d. voor
de levende leden van de Broederschap
van het H. Hart; kwart voor 8 1. d. voor
Alphons Prince; zijaltaar 1. j. voor Hen
ri Bogaerts; half 9 1. d. voor Gerdina v.
Beljouw.
ZA J ERDAG: 7 uur 1. d. voor Antonius
v. Hees en Adriana v. d. Wetering z.e.;
kwart voor 8 1. mndst. voor Johan Her
mes Schüller; zijalt. 1. d. tot bijzondere
intentie (v. d. S.); half negen 1. j. voor
Petrus Voets en Elisabeth v. d. Nos
trum z.e.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zi in der parochie; 10 uur voor Henricus 
Verhagen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur H. Mis voor 
Bijzondere intentie. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Lamber
dina hsvr. van Henricus Verhagen. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mus Eijkemans en Anna Maria de hsvr. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen
ricus Hoezen. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
Raaijmakers en Maria de hsvr. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Chris
tiaan v. Esch, Wilhelmina de hsvr. en 
Maria de dochter. 

Deze week zu:len geschieden: 
Dinsdag tot Zaterdag H. Mis als zeven
de voor Adrianus v. d. Broek. 

Nog zullen geschieden: 
Zondag H. Mis voor Joannes Wage
naars. Maandag twee H. Missen tot bij
zondere intentie. Dinsdag H. Mis voor 
Helena v. d. Voort-v. Gerwen te Boxtel 
overleden. Woensdag mndst. voor Elisa
beth Verhagen. Donderdag mndst. voor 
Albertus v. d. Linden. Vrijdag mndst. 
voor Maria v. d. Langenberg. Zaterdag 
mndst. voor Wilhelmina v. d. Aa. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis tot zekere 
intentie; om halt 9 wordt het A1krhei
l1gste ter aanb,dding u11geste1d, bij ge
legenheid van het l11ternatio11a1e Eucha
rist1sc11 Congres te Barce,ona. !.Je H. 
Mis aan het zijaltaar is het jrgt. voor 
Gerardus Leijten; om IU uur de plech
tige hoogmis voor het geestelijk en tij
de1ijk we,zijn van de parochie, waarna 
de Aanb1dcJmg eindigt met het zingen 
van het 1 antum ergo en het lied Nr. 46 
(Aan U o Konmg der eeuwen). 
vandaag en morgen gaat de eerste 
schaal voor de eigen kei k, en de twee
de voor de Bijzondere Noden. 
Om half 3 plechtig Vesperlof, waarna 
gezongen lied nr. ;,Ü. 
MAANDAG, tweede Pinksterdag: geen 
verplichte feestdag: om 7 uur H. Mis 
tot zekere intentie; om ha1f 9 H. Mis als 
jrgt. voor ·1 heodora Peijnenburg-van de 
Struik; om 10 uur de Hoogmis voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie. Des middags Gl:EN Lof. 
DINSDAG: om ha1t 8 H. Mis voor de 
overleden familie Peijnenburg en van 
Vlokhoven; om 10 uur gez. huwelijks
mis. 
WOENSDAG: om half- 8 H. Mis voor 
Johannes de Bresser. 
DONDERDAG: om half 8 H. Mis als 
mndst. voor Maria Noten. 
v RljDAG: Eerste Vrijdag van de maand
om half 8 de pl. gez. H. Mis ter ere van 
het H. Hart van Jezus, als gez. jrgt. voor 
Peter Kruysen. 
ZAIERDAG: om half 8 H. Mis voor de 
leden van de godvruchtige vereniging ter 
ere van de H. l heresia. 

Quatertemperdagen: 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
geboden vasten- en onthoudingsdagen. 
De gebeden worden verzocht voor de 
diakens van ons bisdom, die a.s. Zater
dag te 's Hertogenbosch hun J-1. Pries
terwijding zullen ontvangen. 

Gelegenheid tot biechten: 
Dagelijks vóór de I-1. Missen; en Zater
dag van 3 tot 4 uur en van 6 tot 7 uur. 
Katechismuslessen deze week op school: 
6e klas: de lessen 55, 56 en 57. 
Se klas: les 52. 
Klas B: les 53. 
K,as C: de vragen 466 en 469. 

Woensdag, Donderdag en Vrijdag 
des avonds om half 8 

komt ook in onze parochie een pater 
van de Abdij Berne te Heeswijk een tri
duum geven, ter voorbereiding op de 
jaarlijkse H. Bloedfeestdag in de ge
meente Boxtel. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING,
LEMPDE. 
ZONDAG, te Pinksterdag: half 7 1. j. 
voor Corn. v. Aiphen; 8 uur 1. m. tot 
welzijn der parochie; 10 uur z. j. voor 
Mart. v. d. l illaart; van na de hoogmis 
uitstelling van het Allerheiligste tot 4 
uur, waarna plechtig Lof. Biechthoren 
na het Lof tot half 6. 
MAANDAG, 2e Pinksterdag: geen ver
plichte feestdag; half 7 1. m. tot welzijn 
der parochie; 8 uur l. j. voor Antoon v. 
Alphen; 10 uur z. j. voor Elisabeth Mart. 
v. d. Tillaart; 3 uur Lof.
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Wouter v.
Abeelen; half 8 1. i. voor Adr. v. Boxtel;
8 uur 1. j. voor Jan Bakx.
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Maria
Wouter' v. Abeelen; half 8 1. j. voor
Hendrica v. Boxtel; 8 uur 1. j. voor Jo
hanna Jan Bakx.
DONDERDAG: 7 uur 1. i. voor Lamb. v.
Roosendaal; 8 uur 1. j. voor Jan Nijs
sens en Hendrica de hsvr.; 9 uur z. hu
welijksmis.
VRIJDAG: te Vrijdag der maand; half
7 voor Adr. Goyaarts; 7 uur voor Ger.
v. Erp; half 8 z. nmdst. voor de over!.
fam. v. Boeckel v. Rumpt.
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Petronella
v. Abeel en; half 8 1. j. voor Wiihelmina
Ger. v. Erp; 8 uur 1. j. voor Jacoba Ma
rinus v. d. Staak. 
ZONDAG, Drievuldigheids-Zondag: 
half 7 1. j. voor Adr. v. d. Velden; 8 uur 
1. j. voor Lamberta Willem v. d. Aker;
10 uur hoogmis tot welzijn der parochie.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Marinus Tho
massen v. w. de familie. Dinsdag 7 uur 
1. m. voor Nicolasina Pijnenburg v.w. de
Kaartclub. Woensdag 7 uur 1. m. voor
Jos. v. d. Velden v.w. de kinderen. Don
derdag 7 uur 1. m. voor Anna Maria v.

d. Leest-v. d. Meerendonk. Vrijdag 7 uur
1. m. voor Theo v. Hal. Zaterdag 7 uur
1. m. voor Cor saris. Zondag 7 uur 1. m.
voor Helena Joh. v. Houtum v.w. de
Spaarkas.
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
de quatertemperdagen, geboden vasten
en onthoudingsdagen. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

H.H. Missen om ï uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat. Vanaf de Hoogmis tot het Lof zal 
het Allerheiligste ter aanbidding zijn uit
gesteld. We sporen onze gelovigen aan 
in de geest mee te leven met het Eucha
ristisch Congres te Barcelona en gedu
rende de uren van aanbidding zoveel 
mogelijk te willen deelnemen in eigen 
kerk aan de hulde en dank, die aan 
Christus gebracht gaat worden. Om 3 
uur plechtig Lof, waarna gelegenheid 
om te biechten tot 5 uur. 
Maandag, tweede Pinksterdag: H.H.
Diensten als op Zondag. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
quatertemperdagen, geboden vasten- en 
onthoudingsdagen. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6 uur tot haif 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 half 8 gez. 
H. Mis met uitstelling, waarna Litanie
van het H. Hart en Oefening van eer
herstel. 's Avonds om half 8 Lof; na het
Lof een lied ter ere van het· H. Hart.
Zaterdag: Priester-Zaterdag.
Gedurende de Junimaand zal na de H.H.
Missen de Litanie van het H. Hart ge
beden worden. Op de Zondagen onder
de Hoogmis en het Lof uitstelling in
Monstrans.
Voorlopig zal er door de week .één H.
Mis zijn om half 8. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de Eerw.
Moeder Cortilia; half 9 H. Mis voor
Martinus van der Pas v.w. Br. H. Wil
librord Luissel; 10 uur pl. Hoogmis voor
de parochie.
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Maria
Spooren v.w. de Br. H. Bern. Nieuw
kuyk; half 9 H. Mis ter ere van de H.
Antonius Abt uit dankbaarheid; 10 uur
Hoogmis voor de parochie.
DINSDAG: half 8 H. Mis ter ere van
de H. An.t. Abt uit dankbaarheid.
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Mevr.
Martina v. Esch-v. Munster.
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Jo
hannes van Rooy v.w. Proc. Tilburg-Ha
kendover.
VRIJDAG: half 8 gez. H. Mis voor Jo
hannes Rutten.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Anna van
der Bruggen.
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus
van Oers.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 1 Juni: Hoogfeest van Pinkste
ren. Deze middag om 3 uur plechtig Lof 
met Rozenhoedje. 
Maandag: 2de Pinksterdag. De H.H. 
Missen zijn om 7 uur, half 9 en om half 
10 de gezongen Hoogmis. Om 8 uur Lof 
met Rozenhoedje. 
Dinsdag en Donderdag om 8 uur Lof. 
Vrijdag: Eerste Vrijdag van de maand. 
De gehele dag uitsteliing van het H. Sa
crament. 's Avonds om 8 uur Lof. 
Zaterdag: Priesterzaterdag. Om 8 uur 
Lof. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn 
Quatertemperdagen. Geboden vasten- en 
onthoudingsdagen. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis tot zekere 

· intentie; op 't zijaltaar voor de overle
den ouders Dollevoet-van Erp; om half 9
voor de overleden leden der familie
Windstosser; om 10 uur voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn onzer wel
doeners.
MAANDAG: om half 9 tot zekere in
tentie; om 9 uur op zijaltaar voor An
tonius van den Berg; om half 10 tot
zekere intentie.
DINSDAG: om 7 uur voor Anna Gerar
da Schapendonk.
VRIJDAG: om half 8 voor overleden
Mevrouw Henket-Windstosser.
ZATERDAG: om half 8 tot bijzondere
intentie.

=============================

A vonture11 van BIM en BAM 
Copy_F;f r'· B. Boa 6 Copenhogen 

DE ONTPLOFFING. 

Bim en Bam hebben een ballon gekocht 
en proberen nu deze op te blazen. Eerst 
probeert Bam het .. . . . .  Mis! Dan zal Bim 
zijn krachten eens beproeven. Het lijkt 
of het nu zal lukken, maar als de ballon 
al flink groot gaat worden, raakt ook 

• Bim uitgeput en moet hij even gaan zit-

ten om wat uit te puffen. Maar hoera, 
daar is Jumbo, die is vast en zeker een 
hele baas in het balonnen blazen. En 
jawel hoor, als Jumbo lucht begint te 
persen door zijn lange slurf, wordt de 
ballon plotseling reusachtig groot. Dat 
kan niet goed gaan! Bim en Bam waar
schuwen Jumbo dat hij op moet houden, 
maar de trotse dikkerd wil daar niet van 
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horen. Plotseling hoort men een gewel
dige knal en de ballon vliegt in duizend 
stukken uit e;kaar. De kracht van de 
ontploffing· is zo groot, dat Bim, Bam, de 
schildpad, het konijn en zelfs Jumbo' er 
ondersteboven door geblazen worden. 
Zo maken zij - dank zij de ballon -
toch nog een luchtreis! 

i 

\-1 ........ .. . ·, 
·: ... 
• • ·= ---

•: .· 

• \LtA. '->--j, 
-~ • ~ r·,c. 

\l'-"-4 



7e JAARGANG No. 393 6 JUNI 1952 

, 

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 7 et. per woord. 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

De aanstaande verkiezingen 
Het b!iift nog opvallend stil rond dit 
aanstaande grote gebeuren in ons land. 
Men schijnt een beetje bang te zijn om 
luidruchtige propaganda te voeren, mis
schien uit vrees voor de reactie van die 
zijden die het niet zo eens zijn met het 
gevolgde beleid van de laatste rege
ringen. 
Inderdaad is de stilte misschien de beste 
voorbereiding op een succesvolle ver
kiezingsuitslag voor de partijen die de 
laatste regering vormden. Want stilte en 
rust doen velen geloven dat er vrede is 
en de strijd voorbij is, maar dit is een 
bedriegelijke gevolgtrekking: er roert 
n.l. nog heel wat in besloten kringen en
organisaties. De enkele persstemmen

• die tot het publiek zijn doorgedrongen
in de laatste weken, getuigen hiervan.
Heel begrijpelijk heerst deze beroering
in die groepen die het meest beklemd
zitten .in het tegenwoordig maatschappe
lijk leven n.l. de middengroepen van on
derwijs en ambtenarij en in de zelfstan
dige middenstand van ambachtslui en
winkeliers.
Om met de laatste groep, die der zelf
standige middenstanders, te beginnen:
het is wel algemeen bekend geworden
dat een lid van het bondsbestuur van de
Katholieke Middenstandsbond zich can
didaat had doen stellen voor de katho
lieke nationale partij van de heer
Welter.
Het dagelijks bestuur van de Kath. Mid
denstandsbond heeft hierna medegedeeld
dat zij zich op het standpunt stelde dat
het aanvaarden van een candidatuur en
het actief propaganda voeren voor een
t!Olitieke partij die de eenheid van de 
katholieke op staatkundig terrein af
breuk doet, onverenigbaar is met het 
bestuurslidmaatschap van de kath. mid
denstandsbeweging. Verder deelde dit
bestuur nog mede dat zij binnen de
standsorganisatie alleen politieke spre
kers kon toelaten van de K.V.P. en dat zij
binnen de standsorganisatie wel kritiek
kon dulden op de K.V.P. maar"dat zulke
kritiek niet mag. leiden tot propaganda
voor andere politieke groeperingen.
Hierna heeft de middenstandscandidaat
'.?:Ü/1 candidatuur voor ·de �ijst W"elter in
gétrokken, ofschoon dit te laat kwam
om zijn naam nog van de lijst. te kunnen

• doen verdwijnen, zodat zijn naam er op
is blijven staan.
,Op het besluit van het Middenstands
bestuur is een felle reactie gekomen van
de Kath. Middenstandsvereniging in 
Amsterdam. Deze vereniging protesteert
er tegen dat aldus het bondsbestuur
zelf de politiek officieel binnenhaalt in
de standsorganisatie en daardoor oor
zaak kan worden van -gro,re onenigheid
die kan leiden tot ondergang van de
• standsorganisatie.
De Amsterdamse afdeling betreurt ook
de besluiten omtrent het candidaatstel
len of propaganda voeren voor een par
tij. De vereniging betreurt dit "omdat
hierbij sprake is van inmenging in de 
persoonlijke vrijheid en uitoefening van 
gewetensdwang". Er zit, dunkt ons, veel
juistheid in de bedenkingen van deze
Amsterdamse afdeling van de Midden
standsbond. Het is zeker waar, dat
iemand, al is hij dan ook bestuurslid
van een standsorganisatie, in het poli
tieke leven volkomen vrij is met een
andere partij mee te gaan als hij het
naar zijn geweten niet verantwoord
acht bij de grote K.V.P. te {?lijven. En
dat zulk een �ewetensoordeel in deze
tijd nog niet zo gek is, is ied�reen dui
delijk die de artikelen van dit blad op
deze plaats, in de laatste maanden heeft 

gevolgd. Het is voor de Middenstan
ders bij de K.V.P. helemaal geen "koek 
en ei" geweest sinds de oorlog. Ook het 
bondsbestuur van de katholieke midden
standers zelf laat dit voelen aan het 
slot van haar commulniqué, - waar zij
zegt: ,,tenslotte heeft het bondsbestuur 
besloten, met het oog op de moeilijk
heden waarin de middenstand verkeert, 
een ernstig en dringend bero_�p te doen 
op de K.V.P. in overeenstemming met 
de . christelijke maatschappelijke begin
selen, bijzondere zorg te wijden aan de 
positie van middengroot- en kleinbedrijf 
en daarom de middenstandsparagraaf 
van het verkiezingsprogram volwaardig 
in haar beleid te betrekken." 
Zo'n beroep doet men alleen als men 
overtuigd is dat daar wel eens iets aan 
gemankeerd heeft . 
Behalve de zelfstandige middenstand 
zijn er dan nog de zogenaamde midden
groepen, die ook niet zo enthousiast 
zijn over de K.V.P. en evenmin met 
enthousiasme op de K.V.P.-lijst zullen 
stemmen. 
In de "Opmars", het orgaan van de 
K.V.P. kan men lezen "dat de eenheid
geen gevaar loopt en zeker niet van de
zijde van de middenstand." In een arti
kel in de Nieuwe Eeuw wordt naar aan
leiding van deze bew�ring de vraag ge
steld: ,,Heeft de K.V.P. recht op hun
(: de middengroepen) vertroqwen?"
Met dit artikel stemmen wij geheel in.
Het blad verwondert zich sterk over
deze zelfverzekerde uiti11g van K.V.P.
zijde.
Het heeft volkomen gelijk met te con
stateren dat ook de K.V.P. áán de mid
dengroepen niet voldoende - aandacht
heeft geschonken, door welke oorzaken
dit dan ook geschied is.
Bovendien is het een feit dat de K.V.P.
zich in deze langzamerhand aan het
verbeteren was. Verschillende regerings
besluiten die de toestanden voor de
middengroepen wat minder zwaar maak
ten, bewijzen dit, en de K.V.P. voert
deze dingen graag ter harer verdediging
aan. De K.V.P. heeft wel voortdurend
sterker op de nood der middengroepen
gelet, maar zeker nog niet genoeg.
Wanneer nu de vraag beantwoord moet
worden of de middenstand en de mid
dengroepen K.V.P. moeten stemmen,
niet alleen om de eenheid te bewaren,
maar ook uit wel begrepen eigenbelang
van die groepen zelf, dan komen wij
met genoemde blad tot deze conclusie:
dat deze standen in de gegeven omstan
digheden geen betere keus hebben. Met
een kleine aparte partij of met aanslui
ting bij een bestaande kleine partij, be
reikt men zeker niets (afgezien van het
feit dat dan de eenheid verloren gaat).
Niet stemmen op de K.V.P. zou dan 
nog gerechtvaardigd zijn als men zeker 
wist dat de K.V.P. de middengroepen 
toch maar links zou laten liggen. Maar 
de K.V.P. heeft een groeiende lichte 
beterschap getoond, en grote beterschap 
beloofd. 
Met het oog hierop, dunkt ons, op dit 
ogenblik, dat de middenstand en de 
middengroepen het beste maar K.V.P. 
kunnen stemmen, en dit dan om twee 
redenen, die tesamen nog tamelijk sterk 
staan: 
te. om het behoud van de eenheid ge
zien het hele katholieke volksdeel, 
2e. bij gebrek aan beter, gezien het be
lang van die groepen zelf, steunend dan 
op de beloften van de K.V.P. 
Moge deze laatste het vertrouwen in 
die beloften dan niet beschamen. 

T.

Plaatselliik N1·euws schilders zelf hun interesse niet toonden
� voor dit jaarlijks overzicht van onder

wijs- en studieresultaat, waarin de vak-
BOXTELS BURGEMEESTER technische ontwikkeling te controleren is, 
CANDIDAA T VOOR DE de fantasieverrijking tot uitdrukking 
EERSTE KAMER. - komt en de door studie verworven capa-
Op de candi<;laten)ijst, die de Katholieke citeiten tot hoog niveau zijn uitgewerkt, 
Volkspartij voor de verkiezing van de waardoor deze tentoonstelling weer het 
leden voor de Eerste Kamer in de pro- cachet had van vakkundige topprestatie. 
vincie Gelderland heeft ingediend, komt Velen hebben er met de Pinksterdagen 
ook de naam voor van Boxtels burge- een reis naar Boxtel voor over gehad om 
meester Drs. M. A. M. van Helvoort. het werk der schildersschool te komen 
De samenstelling is aldus: 

-
bezichtigen. Maar ook het publiek heeft 

1. Prof. Pater Di-. L. J. C. Beaufort er veel belangstelling voor getoond, wat
O.F.M., Nijmegen. begrijpelijk is omdat voor de kunst van

2. Mr. E. M. J. A. Sassen, Vught. het ambacht meer algemeen begrip
3. Mr. H. A. M. T. Kolfschoten, Eind- bestaat.

hoven. 
4. Drs. M. A. M. van Helvoort, Boxtel.
5. Prof. G. W. Groeneveld, Nijmegen.

SACRAMENTSDAG OP STAPELEN. 
Traditiegetrouw zal ook dit jaar op 
Donderdag 12 Juni, Feest van 't H. 
Sacrament, de Sacramentsprocessie in 't 
park van 't Kasteel Stapelen gehouden 
worden. 
Om 10 uur plechtig gezongen H. Mis 
in 't openlucht theater, waarna proces
sie door de rijk versierde lanen van 't 
park. 

ST. LUCAS 
PINKSTERTENTOONSTELLING. 
De tentoonstelling der Schildersschool 
,,St. Lucas" heeft weer de volle belang
stelling van de vakgenoten gehad. Ze 
zou ook niet geslaagd heten als de 

De wederkerige ambachtswaardering uit 
zich bij zulke gelegenheid in de belang
stelling voor hoogste prestaties. 
Deze tentoonstelling had voor iedereen 
iets aantrekkelijks. 
Naast het decoratieve werd was er weer 
een keur van affiches, in suggestieve en 
kleurrijke composities. 

TENTOONSTELLING 
EN OPENBARE LES 
R.K. HUISHOUDSCHOOL. 
Op Woensdag 11 en Donderdag 12 Juni 
a.s. zal op de R.K. Huishoudschool
(Duinendaal), alhier, een tentoonstelling
annex openbare les gegeven worden,
waarbij dan tevens gelegenheid zal wor
den geboden nieuwe leerlingen voor het
volgende schooljaar op te geven. In een
advertentie, elders in dit blad, kan men
hierover nadere bijzonderheden vinden.

TILBURGSE KUNSTENAARS 
EXPOSEREN IN BOXTEL. 
Overbr� van kloof 
tussen publiek en kunstenaar. 
Vorige week Vrijdag werd op het ge
meentehuis alhier de expositie van Til
burgse kunstenaars geopend, welke ten
toonstelling nog tot 14 Juni te bezichti
gen zal zijn. 
Voor een buitengewoon groot aantal be
langstellenden - welhaast te groot voor 
Boxtels raadszaal incl. publieke tribune 
- sprak Burgemeester Van Helvoort
een treffend openingswoord, waarin hij
de aanwezigen verzekerde dat de ge
meente Boxtel het als een voorrecht be
schouwde Brabantse ktmste-naars als
deze de helpende hand te mogen bie
den, waar het ging om de nog immer
diepe kloof tussen kunstenaars en pu
bliek te overbruggen.
Speciaal de jeugd beval hij een bezoek
aan deze tentoonstelling hartelijk, zo
niet dringend aan.
Daarna hield de heer Eug. v. d. Heyden
een algemene inleiding op het geëxpo
seerde werk, de beschouwers daarvan
voorhoudend achter de uiterlijke kunst
vormen het innerlijke van de kunstenaar
te zoeken, het wez�nlijke van zijn
schoonheidsdrang te peilen en zodoende
het kunstwerk op zijn tweeledige waar
de te schatten.
Met deze tentoonstelling van TIiburgse
kunstenaars nu, hebben wij weer eens
kennis kunnen maken met diverse kunst
vormen. Men vindt in de geëxposeerde
werken o.m. het sterke coloristische
accent, de expressionistische vQrmgeving
en de realistische schildering.
Voor de kÜnstlievende beschouwer biedt
het tentoongestelde een uitstekende ge
legenheid om zijn kunstopvattingen te
vergelijken met de visies d�r diverse
kunstenaars op onderwerpen van onder
scheiden aard: olieverven, aquarellen,
etsen, schetsen, grafisch tekenwerk,
beeldhouwwerken en ontwerpen voor
gebrandschilderde ramen.
Zo zal het geëxposeerde op deze ten
toonstelling juist door de verscheiden
heid in genre een bijdrage zijn tot de
overbrugging van de kloof, die publiek
en kunstenaar scheidt; dus geheel naar
het woord van de burgemeester, die
daarmede te·;rens de .opzet van deze ex
positie onthulde.
De tentoonstelling is iedere dag geopend
van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17
uur. De expositie zal ook op Zondag
8 Juni a.s. te bezichtigen zijn, en wel
vanaf 15 tot 18 uur.
Er is tot nog toe veel belangstelling ge
toond voor het werk van de Tilburgse
kunstenaars, speciaal van de zijde der
schooljeugd, voor wie aan het bezoek
van deze tentoonstelling een opstelwed
strijd is verbonden. Ook U lezer, die
nog geen kennis gemaakt hebt met dit
werk, raden wij U van harte aan een
bezoek te brengen aan het gemeente
huis, waar op de zolderruimte momen
teel veel schoons huist.

POLITIE MAAKTE JACHT 
OP DRONKEN CHAUFFEUR. 
Vorige week zag de Boxtelse gemeente
politie zich gedwongen jacht te maken 
op een dronken bestuurder van 'n luxe 
wagen, die in de avonduren vreemde en 
gevaarlijke manoeuvres maakte in Box
tels straten. Toen de wagen in de Breu
kelsestraat op een gegeven moment zelfs 
het trottoir als rijweg koos, belden en
kele verontruste bewoners van deze 
straat de politie op. Deze zette met de 
jeep onmiddellijk de achtervolging in, 
welke na veel moeite op de Eindhovense
weg met succes beëindigd kon worden. 
Vooraf hadden zich echter al heel wat 
gevaarlijke tonelen in Rechterstraat en 
op Rijksweg afgespeeld. Zowel de dron
ken bestuurder als de overig_� benevelde 
inzittenden (afkomstig uit Best) werden 
ingerekend. 
Moge het een les zijn voor al degenen 
(en dat zijn er helaas nog altijd veel), die 
het recht menen te hebben op de weg 
het leven van anderen in gevaar te 
brengen! 

R.K.J.B.-NIEUWS. 
Uitslag van de op de 2de Pinksterdag 
gehouden oriënteringsrit: 1. M. Dolle
voet; 2. A. Brands, 3. H. v. Erp, 4. Th. v. 
Hal, 5. A. Olieslagers, 6. J. Spierings, 
allen zonder fouten; 7. T. v. d. Meijden, 
8. Th. v. Alfen, 9. H. v. d. Meijden en
10 Th. Welvaarts.

-o-
A.s. Zaterdag om 3 uur n.m. wordt de 
eerste practische les gegeven in aar:dap
pelselectie, voor diegenen, die nog geen
oproepkaart ontvangen hebben. Deze
les zal gegeven worden bij J. v. d. Struik,
Parkweg, Boxtel.

-o-

De leden worden verzocht om zich a.s. 
achter het vaan van de R.K.JB. te 
scharen. 

LIEMPDE 
BLOEDAFNAME-AVOND 
WERD GROOT SUCCES. 
Woensdagavond vond in Liempde de 
bloedafname-avond plaats. Liefst . 136 
personen meldden zich als donor • aan, 
hetgeen de verwachtingen verre over
trof. De organisatie van deze bloedaf
name-avond was bij het Rode Kruis 
Korps, afd. Boxtel in goede handen. 

,,'n Aorig misverstaand ! ! !11

Er zijn vele misverstanden in de wereld! 
Het een is nauwelijks uit de weg ge
ruimd of h�_t andere dient zich alweer 
aan. 
Huishoudschool en Mater-Amabilis
school dat is nu duidelijk - het laatste 
vult het eerste aan - ; maar wat is nu 
V.G.L.O.-onderwijs? Een nieuwe vraag!!
Kom, laat ik U er iets over vertellen.
V.G.L.O. - het lijkt wel haast een
kruiswoord-puzzle - betekent: ,,Voort
gezet Gewoon Lager Onderwijs."
Het is dus een verlengstuk van de lagere
school.
Hoe is dit ontstaan'
De leerplicht werd verlengd. De kinde
ren moesten langer naar school blijven
gaan, als ze tenminste niet naar een
Ulo-school of Huishoudschool wilden
overgaan.
Vanaf de zesde klas kunnen de leer
lingen van de Lagere School een andere
richting uit. Doch op vele plaatsen,
vooral de kleinere dorpen bestond geen
Huishoudschool of Mulo-school, zodat
deze meisjes tot het achtste leerjaar op
de Lagere School moesten blijven.
Om nu deze oudere meisjes van de 
Lagere School een onderwijs te geven 
dat hen boeide, is men begonnen met 
meer practische vakken te geven. 
Allereerst voerde men naailessen in, 
later zelfs kooklessen en andere huishou
delijke vakken" 
Het V.G.L.O.-onderwijs is dus geen 
1-{uishoudschool I het is een verlengstuk 
van het Lager Onderwijs. 
Op plaa�en waar geen Huishoudschool 
bestaat heeft dit onderwijs dan ook zijn 
nut en betekenis om zo de oudere meis
jes v. d. Lagere School toch e!lige huis-· 
houdelijke vorming te geven . 
De leerkrachten zijn mogelijk niet als 
Huishoudvakleerkrachten opgeleid en op 
vele plaatsen is de inrichting van het 
V:G.L.O.-onderwijs tamelijk primitief. 
De Huishoudscholen daarentegen zijn 
gesticht om de gehele huishoudelijke 
vorming van de meisjes te verzorgen. 
Zij vallen onder de Nijverheids-Onder
wijswet, hebben eigen inspectrices en 
eigen vakleerkrachten, als ook een ge
heel eigen ingericht Schoolgebouw. 
Zij staan dus naast de Lagere Scholen 
en zijn een vervolg-onderwijs na de 
Lagere School. 
Leerlingen die de zesde klas v. d. Lagere 
School hebben afgemaakt kunnen zich 
aanmelden voor de Huishoudschool. Zij 
ontvangen ook op de Huishoudschool 
nog algemeen vormend onderwijs en 
wel van leerkrachten me.t hoofdacte. 
Wat is nu het beste? 
Zonder twijfel heeft V.G.L.O.-onderwijs 
grote betekenis voor plaatsen waar geen 
Huishoudschool bestaat, doch in het al-

gemeen is voor de me1s1es het volgen 
van een tweejarige cursus aan de Huis
houdschool van zeer groot belang. 
Allereerst ontvangen de meisjes een al
gehele huishoudelijke vorming in een 
instelling die daarvoor speciaal is ge
sticht en aangepast. Vervolgens krijgen 
de leerlingen na deze cursus gevolgd te  
hebben een getuigschrift of diploma. 
Hoewel deze primaire opleiging beter 
nog enige aanvulling behoeft, !IlOgen wij 
toch zeggen dat deze meisjes een zeer 
behoorliike huishoudelijke vorming heb
ben ontvangen, die van het allergroot
ste nut is voor de leerlingen zelf in haar 
later leven. 
Elk meisje moet eigenlijk zulk een ge� 
tuigschrift bezitten. 
Dit diploma of getuigschrift geeft aan 
de meisjes ook het recht tQt het volgen 
van verschillende andere opleidingen. 
Zo is het zelfs sinds 1951 mogelijk om 
met dit getu�chrift alleen toegelaten 
te worden tot een vooropleiding van 
Lerares aan de Huishoudschool, zelfs 
zonder Mulo doorlopen te hebben. 
Ook voor opleiding tot verpleegster en 
derielijke mooie vrouwelijke beroepen 
wordt deze huishoudelijke vorming op 
hoge prijs gesteld. 
Zie hier dus het misverstand opgelost!! 
De keuze • van de ouders is dus niet 
mqeilijk meer! 

F. Verhagen, Kapelaan,
Boxtel. 

a.s. Zondag
winkels geopend
De R.K. Middenstandsvereniging deelt 
ons mede, dat van het gemeentebestuur 
toestemming is verkregen a.s. Zo� 
8 Juni de winkels de gehele dag ge
opend te houden. 

Agenda 
REPETITIE H. BLOEDSPEL. 

De spelers van het openluchtspel 
worden Zaterdagmiddag om 3 
uur in het park verwacht voor 
repetitie. 

SPREEKUUR BURGEMEESTER. 
Maandag 9 Juni van 10-12 uur v.m. 

E.H.B.O.-CURSUSSEN. 
Dir.sdagavond E.H.B.0.-cursus te geven 
door Dr. Deelen. 
Woensdagavond E.H.B.O-cursus te 
geven door Dokter Margry. 

OEFENING RODE KRUIS KORPS. 
Donderdag 12 Juni \ avonds oefening 
Boxtel Rode Kruis Korps. 

H. BLOEDFEESTEN 1952
PONTIFICALE HOOGMIS. 
H. BLOED-OMMEGANG
EN OPENLUCHTSPEL.

Op Zoru:iëlc2 8 Juni a.s. - Drievul
digheidszondag - zal het klokkege. 
beier van de St. Petruskerk, de H. 
Hartkerk en de St. Theresiakerk 
weer samenvloeien tot één machtig 
bronzen lied, waarmee de H. Bloed
feesten 1952 treffend zullen worden 
ingeluid. 

IMPOSANTE HULDE 
AAN DE H. EUCHARISTIE. 
H. Bloedfeesten 1952 . . . . . .  Boxtel heeft 
er naar best vermogen· voor gewerkt om 
háár Eucharistisch Feest dit jaar weer 
met wat meer luister dan andere jaren 
te omgeven. Niet omda_t de traditie bijv. 
wil, dat een plechtig gebeuren als het 
trekken van de H. Bloedprocessie jaar
lijks aan schoonheid wint. Ook niet om
dat oog en oor van plaatsgenoot en 
vreemdeling met de toevoeging van een 
H. Bloedspel meer verrukt zullen wor
den. Neen, vooral is naar de verhoging
van deze feestelijke luister gestreefd
voor de verheffing van de geest. AI wat
hier in Boxtel gedaan wordt - om wat
voor ongeveer zes eeuwen is geschied
- moet heenwijzen naar een goddelijk
geheim van ons geloof. Daarom zijn (of
worden nog) in alle Boxtelse parochie
kerken verdiepingsavonden gegeven door
de Witheren van de Abdij Berne uit
Heeswijk. Met een dergelijke voorberei
ding hoopt men te bereiken, dat de H.
Bloedfeesten in alle opzichten . en door
iedereen tot hun juiste waarde terug ge
bracht worden: een imposante hulde aan
de H. Eucharistie!

HET PROGRAMMA. 
Na deze inleiding is het wellicht ge
rechtvaardigd een lichtere toets aan te 
slaan en met een enkel woord te reppen 
over het diterliike van deze feesten en 
de organisatorische bijzonderheden daar
van. 
Welnu,, de H. Bloedfeesten zullen wor
den ingezet met een Pontificale H. Mis, 
opgedragen door de Hoo�aardige Heer 
Dr. Onderstein, Abt van de Abdij van 
Heeswijk, met assistentie van het Wit-

heren-Convent, dat tevens de liturgische 
zang zal verzorgen. 
Dit zal ons weer herinneren aan de 
eeuwen her, toen de St. Pieter nog een 
Collegiale Kerk was en de H. Bloed
devotie in Boxtel nog zó levendig was, 
dat aan de St. Petrusparochie een Ka
nunniken-Kapittel was toegevoegd. De 
gelovigen worden verzocht deze Ponti
ficale Hoogmis in grote getale bij te 
wonen. 
's Middags om half drie zal de H. Bloed
processie trekken. De volgorde van de 
stoet is: Openingsgroep, Bijbelse Groep, 
Mariale Groep, Historische Groep, Ver
tegenwoordiging Boxtelse mannelijke ge
meenschap, H. Sacraments-Processie, 
Vertegenwoordiging Boxtelse Vrouwelij
ke Gemeenschap, Bereden Politie. 
De te volgen weg is : Kerkstraat, Claris
senstraat, Bosscheweg, Mgr. Wilmer
straat, Baroniestraat, Pastoor Erasstraat, 
Breukelsestraat, Stationstraat, Rechter
straat, Kruisstraat, Markt, Clarissen
straat, Koppel, Processiepark. 
Na aankomst van de processie in het 
processiepark zal daar een kort Slui
tingslof worden opgedragen, waarbij alle 
gelovigen worden verzocht aanwezig te 
willen zijn. 
Mocht de processie wegens slecht weer 
niet uit kunnen trekken, dan zal om half 
één geluid worden met de zware klok 
van de St. Petruskerk. In dat geval is er 
in de St. Petruskerk om 5 uur een 
Plechtig Lof met predicatie. 
's Avonds om 7 uur zal in het park van 
Stapelen het Heilig Bloedspel worden 
opgevoerd. Geschreven door Rector 
Beex, geregisseerd doo-r Joh. v. Erp, en 
gespeeld door 80 Boxtelse toneelspelers 
op een van Boxtels mooiste plekjes, 
mag men verwachten, dat dit H. Bloed
spel een prachtig slot zal vormen van 
deze H. Bloedfeesten. 
Het H. Bloedspel zal ook worden opge
voerd op 15 Juni (3 en 7 uur), op 22 
Juni (1 uur) en op 6, Juli (om 3 en 7 
uur). 
N.B. Men wordt vriendelijk verzooht 
op Drievuldigheids-Zondllll zoveel mo
:l!'eliik de vlaggen uit te steken en ver
sierde H. Hartbeelden voor de ramen 
te plaatsen. 



-Grootse plannen
voor de Huishoudschool 

·sinds 1951 is er een plaatselijk SlOOele
Jteerd Bestmu van de Huishoudschool,
hëtwelk bestaat uit de Voorzitters van
StandsorganisaC!ies, • vertegenwoord�rs
'.vail de Vrouwelijke Standsorganisaties
·en enkele personen die de o�ende
,plaatsen representeren. Dit gevohnach
;tjjid Bestûur heeft in zijn vèrgaderïnaen
èen grote activiteit aan de dag gelegd
.en binnen niet al te langen tijd wil dit
''Bestuur komen tot stichtii1g van een
nieuw �ouw voor onze Huishoud
_sdiool.
:'Sinds de geweld� uitbreidtna van het
1aatste jaar is dit nog meer noodzake-
Jijk geworden.
:Vooral door het prachtige werk van
·de Mater-Amabilisschool is de belang
stelling voor deze speciale huishoude
'lijke vorming in de Boxtelse gemeen
schap. zeer groot geworden.
'Naast deze bouwplannen heeft het
Plaatselijk Bestuur besloten om nieuwe
cursussen te openen:
I. Een cursus voor Opleiding van As
sistenten in de Huisho.udill6{.
Deze opleiding is toegankelijk voor méis
ies vanaf 14 jaar die in enigerlei vórm
-huishoudonderwijs hebben gehad. Voor
,degenen die nog geen primaire oplei
·ding aan de Huishouclschoól hebben ge
volgd, wordt een klein toelatingsexamen
vereist.
Voor meisjes van een twee-jarige Ulo of
Middelbare opleiding is deze cursus ook
van zeer groot belang. Het is eert vol
ledige opleiding, zodat deze leerlingen
voor het leven volledig gevormd zijn.
'll. Vakopleiding voor Naaien�
Reeds uit het Matep,Amabilisonde!'Wljs
is gebleken: hoe. �oät- de_ behoefte is
voor , vakopleiding naaien.
Vele meisjes menen dat zij daarvoor

·tond 'n tentoonstelling
We menen goed te doen nog eens te
vermelden, van welke grote betekenis
'.het kan zijn voor de ouders zelf en
·hun dochtertje, in welke richting deze
laatste zal gaan, wanneer zij de 6 klas-
• sen van de lagere school zal hebben af-
• gemaak�. Moed�s, en meer nog de
·vaders, weten door ervaring, dat een
kundige huisvrouw een welziîn betekent
·voor het. gezin. De huishoudelijke vor
·ming laat soms echter wel eens wat te
·-wensen over. Gelukkig is bii de ouders
·uit Boxtel en omgeving het inzicht door-
• gedrongen, dat een meisje zonder een
degelijke huishoudelijke vorming niet in
staat is, een gezin, ·in de�e tijd van
·duurte en - allerlei beslommeringen, te
'leiden. Wij mogen daarom zeker de
ouders nog eens aansporen kennis te
nemen van de resultaten van de huis
'houdscliool. De aanstaande tentoon
•steiling op Öuinendaal op 11 en 12
,Juni a.s. zal U daaromtrent een duide
"lijk bewijs geven, U kunt daar, naast
·•t tentoongestelde, in de openbare les,
zien, hoe de meisjes de praktijk van het
huishouden leren beoefenen en in dit
,verband zich ook een oordeel leren vor
·men betreffende de goede sfeer en de
�eest van saamhorigheid, welke onmis
.bare factoren zijn voor een 1med func
_tiönerend gezinsleven.
-Wanneer U zich bewust bent van het
,grote nut van de huishoudelijke vorming,
dan is o.i. 'n aansporing tot bezoek aan 
.de tentoonstelling overbodig. 

·Zondagsdienst der Artsen
uitaluitend voor apoedgevallea, 

ZONDAG 8 JUNI 
·Dokter F. ,f. M. Kluijtmans
■arkt 1'.•lefoon a•4 

een particuliere cursus moeten volgen, 
doch niets is minder waar. 
Ook de Huishoudschool verschaft een 
-volledige vakopleiding. Naaien. Reeds
·heeft een groep leerlingen van de Ma
ter�Amabilisschool zich hiervoor opge
geven.
Bij voldoende deelname zal met deze
-cursus begonnen worden.
HL Vormingsklas. Reeds veel is hier
over gesproken in het Bestuur van de
Huishoudschool.
Daar Boxtel een Middelbare Meisjes
school bezit en ook een Meisjes-Ulo,
is dit zeer zeker een aangewezen plaats
om te komen tot stichting van Vormings
-klas voor afgestudeerden aan deze
sc:holen.
Deze Vormtnasklas is als het ware de
springpla11k voor alle m__ggelijke verdere
studies in echt vrouwelijke beroepen en
een noodzakelijke aanvulling voor elk
meisje dat een Middelbare Meisjesschool
of Ulo-school doorlopen heeft.
Ook voor de meisjes die hiervoor in
teresse hebben staat aanmelding open

•'bij de Directrice van de Huishoudschool.
Dit _zijn de grootse plannen die het Be-

.• stuur van de Boxtelse Huishoudschool
heeft opgezet.
lnlichtirigen omtrent duur, schoolgeld
enz. ziin . te allen tijde te verkrijgen
bij de Directrice van de Huishoudschool.
Bij gelegenheid van de Tentoonstelling
van de Huishoudschool op Woensdag
11 Juni van 3 tot 5 uur en van 7-9
uur en op Donderdag 12 Juni (Sacra
mentsdag) van 10-12 uur; van half 3
tot 5 uur en van 7-9 uur is er volop
gelegenheid om de leerkrachten ook
hieromtrent inlichtingen te vragen.

Het Bestuur v. d. Huishoudschool 
te Boxtel. 

·R.K. Huishoudschool
Bezoekt de Tentoonstelling en 
Openbare les op Duinendaal 

11 en 12 Juni 

Voor de Landbouwers 

-ENKELE NUTTIGE WENKEN.
• 1. Het is nu weer de tijd om de aardap
.pelen voor selectie een goede beurt te
.geven. Haal daarom zo. spoedig moge
Hik de zieke bossen uit de grond. Ver
wijder voorts de zieke planten in haar
.geheel en niet te vergeten ook de oude
knol. Laat een en ander niet tussen de
rijen of langs de kant liggen. Selecteer
het veldje minstens 1 maal per week.
i. Wie mergkool wil planten in de
stoppel, moet zo gauw mogelijk -zaad
op 'n zaaibed uitzaaien. Voor 1 ha merg
·koolpfanten heeft men 6 à 7 ons zaad
.nodig men zorge ervoor uit te zaaien
op ·pl.m. 7 are, rijafstand 20 cm.
3. Aardappelen zijn zeer geyoelig voor
een tekort aan Magnesium. Het is
thans nog mogelijk om op de lichtere
-zartdgro"d aan de aardappelen 200 kg
kiezeriet of 150 kg Mg-sulfaat per ha
te geven. Magnesiumgebrek is te zien
aan de typisch groene bladranden en de
verdere bruine verkleuring van het blad,
waarbij de nerven het langst groen
blijven.
4. Degenen, die nog grondmonsters
willen laten steken, kunnen zich hier
voor te allen tijde opgeven. Tot en met
20 Juli wordt er voor alle bedrijven 15 %
reductie gegeven op de onderzoekings
.kosten. De kleine bedrijven krijgen nog
40 % subsidie, zodat deze maar 45 %
van de onderzoekingskosten behoeven te
betalen.

v. HAPEREN.

R.K. Uitleenbibliotheek 
Boxtel 
NIEUWE AANWINSTEN 
Bèr Hollewijn: Brandende aarde. - Een 
brok geschiedenis van de mijnstreek. 
Paul Keiler: Mijnheer Hubertus. � Ro
man uit het woud. Vertaald door Antoon 
Coolen. Deze beide boeken uit de Hof
boekerij bieden niet te zware en frisse 
ontspanningslectuur. 
K. Norel: Hollanders in Canada. - Een
emigrantenroman. Beter dan uit een
theoretisch betoog krijgt men uit dit
boek een indruk van dit wijde land en
de omstandigheden, de kansen en mo
gelijkheden, die het biedt.
Van Do9rnik, Jelsma en van de Lisdonk: 
De Triptiek van het Godsrijk. - Dit 
frisse, boeiende en gedegen handboek 
van de katholieke leer beleefde in korte 
tijd zijn derde druk. Voor andersden
kenden en vele katholieken was dit boek 
een openbaring. 
S. Mackay Russell: Houdt de lamp
brandende. � De ervaringen van de
leerlingverpleegster Susan gedurende
haar opleiding. Het boek wil begrip en
waardering brengen voor het zo zware
beroep van verpleegster. Een mooi boek
voor meisjes boven 18 jaar.
Martien Coppens. Gedachten in Steen. 
Wie van de St. Jan in Den Bosch houdt, 
neme dit prachtige boekwerk ter hand, 
orri uit de honderd meesterlijke foto's 
:de verborgen schoonheid van dit kerk
gebouw sterker tot zich te laten spreken. 

Plaatselijk Nieuws 
WERi<LOOSHÈID IN BOXTEL, 
Specificatie van :het werkloosheidsver
-loop in Mei (en April tussen haakjes) in 
•de jle!lleente Boxtel:

• Bouwvakken
Houtbewerkingsbedrijven 
Schoen- en Lederindustrie 
Voedings- en Genotm. bedr. 
Metaalbedrijven 
Textielfabrieken 
Landbouwbedrijven 
Handel en Kantoor 
Losse arbeiders 
Diversen 

Mei 
106 
21 
22 

8 
8 

35 
11 
12 
28 
14 

April 
(85) 
(11) 
(�4) 
( 5) 
( 6) 
(27) 
(12) 
(14) 
(28) 
(15) 

Totaal 265 (227) 
lrt dit totale aantal werklozen (difers 31 
Mei) zijn ook begrepen 39 wachtgelders 
tegenover 31 irt de vorige maand. Tevens • 
is in dit totale aantal opgenomen de 
• groep van 67 arbeiders, die bij de DUW
te werk zijn gesteld tegenover 64 in de
maand April. Voorts wordt het werk
fozenaanta:I nog vermeerderd met 7
werkzoekende vrouwelijke arbeiders.
Zoals men ziet is er nog geen definitieve
kentering in het werkloosheidsverloop te
bespeuren. Integendeel: gezien het
zomerseizoen is de laatste stijging van
het werkloosheidscijfer bepaald veront
rustend.
Speciaal voor de bouwnijverheid, de
textielindustrie en de houtbewerkingsbe
drijven ziet de toestand er momenteel
weinig rooskleurig uit.

GOUDEN BRUILOFT.
Goud van bijzondere glans 1
Een stijl- en humorvolle gevelversiering,
·aangebracht bii de firma v. Geel-de Ko
ning in de Stationstraat, verried aan
-Boxtels inwoners j.l. Donderdag het
heuglijke feit, dat het echtpaar v. Geel
de Koning de dag ging herdenken waar
op men vóór 50 jaar in het huwelijk
trad.
De belangstelling voor dit feest was
enorm. Een stoet van wel 30 auto's be
�eleidde het gouden paar 's morgens naar
de St. Petruskerk, waar tot hun intentie
een Plechtige Hoogmis werd qpgedragen.
Ook op de receptie bleek het medele
ven van Boxtels bevolking met deze
sympathieke oudjes groot. Het gehele
feest hebl:ïen wii niet kunnen volgen,
doch bij het ter perse gaan van ons blad
stond het ·voor ons al wel vast, dat het
goud van deze bruiloftsdag een heel bij
zondere glans zou krijgen, speciaal door
de belangstelling die Boxtel voor dit

. 'huwelijksfeest aan de dag legde.

K.A.J.-NIEUWS. 
Op de vorige week gehouden jaarverga
dering van de K.A.J., afd. Boxtel, werd 
het bestuur opnieuw geformeerd. Het 
dagelijks bestuur, bestaande uit J. Sie
merink (voorz.), A. Schellekens (Secr.) 

• en H. den Otter (Penningmeester) werd
-herkozen. Als nieuwe bestuursleden
werden gekozen de Kajotters P. de Key
zer, H. v. d. Rijdt, B. v. Trigt en H.
Verhoeven. De aftredende leden W. v. ·
de Brandt en A. Voets, die zich niet
herkiesbaar hadden gesteld, werden har
telijk bedankt voor de moeiten en zor
gen, die zij zich in hun zittingsperiode
voor de K.A.J., afd. Boxtel, getroost
hadden.

BURGERLIJKE STAND
DER GEMEENTE BOXTEL
van 'l7 Mei tot en met 'l Juni 1952.
GEBOREN: Marius zoon van A. C. Ni
naber van Eijben en C. B. Hoyng, De
ken de Wijsstraat 2 Hubertha H.
·dochter van H. W. Brusselaars en G.
van Schijndel, Brugstraat 12 - Johan
nes C. H. zoon van H. M. A. van der
Schoot en P. Veldpaus, Nieuwstraat 72

Henriëtta M. dochter van H. A. 
_ Schakenraad en A. P. van Hal, Mijlstr. 

24 - Johannes F. M. zoon van H. J. M. 
Strik en D. M. de Koning, Hertogen
straat 4 - Maria S. dochter van A. 
Timmermans en A. J. Rokven, Nieuw
straat 190d - Antonius E, M. zoon van 
G. H. op 't Hoog en M. J. van der 
Linden, Gemonde 44. 
ONDERTROUWD: Bernardus A. van 
Vechel en Hendrika P. van Dijk -
Cornelis M. Bertens en Maria . C. van 
Schijndel - Johannes van de Camp en 
Philomena P. van Logten. 
GEHUWD: Cornelis Keetels en Jacoba 
M. van Breugel.
OVERLEDEN. Adrianus v. d. Nos
"trum, oud 52 jaren, v. Leeuwenstr. 53.

GESLAAGDE PINKSTERACTIE 
VAN WlNKELIERSVERENlGINC. 
De actie van de Boxtelse Winkeliers 
Vereniging - gevoerd onder het motto 
,,Koopt in Boxtel, Zaken op alle ge
bied!" is _ een granaioos succes gewor
den. De deelnemende winkeliers konden 
er met oprechte zakenmanstrots van ge
tuigen, dat de omzetten met sprongen 
stegen en het kopende publiek voldoe
ning had van de "atlenties" in deze 
acties, t.w. het verkrijgen van gratis 
rittenkaarten voor ·de Pinksterkermis, de 
verrassing van een h!'.erlijke Pinkster
taart of het bijwonen van het optreden 
van Het Orkest Zonder Naam. 
Verreweg het grootste aantal zegels 
bleek gespendeerd te worden aan de 
Pinksterkermis, waar de drukte geduren
de de beide Pinksterdagen dan ook 
enorm was. De kinderen stonden soms in 

. rijen voor de attracties hun beurt af te 
wachten. 
Het succes van de Pinkstertaarten
actie overtrof de stoutste verwachtingen. 
Bii honderden vlogen deze bij de bak
kers de deur uit en men kwam handen 
tekort om eenieder op tijd het begeerde 
banket jn handen te spelen. 
Ook voor het optreden van het "Orkest 
Zonder Naam" bestond veel belangstel
ling. Toen Dinsdagavond in De Ark de 
herkenningsmelodie van het Orkest 
Zonder Naam weerklonk, was de zaal 
althans tot de laatste stoel bezet. 
Men heeft op deze avond naar harte
lust kunnen genieten van hetgeen Ger 
de Roos en zijn Orkest, de Drie Mus
ketiers en Roland Wagter het publiek 
voorschotelden. 
Het programma werd door de radio
artisten gebracht met onnavolgl)_aar veel 
verwe: Het orkest bracht de populairste 
nummers van het huidige repertoire, de 
Drie Musketiers trokken al hun regis
ters open en Ger de Roos en Roland 
Wagter verzorgden op buitengewoon 
geestige wijze de conferences, terwijl Ro
land Wagter zich bovendien nog ont
·popte als een sn�tekenaar van formaat. •
Ook de geestige improvisaties op Boxtel
vielen bij het publiek - dat enthousiast
was over het gebodene - buitengewoon
-in de smaak.
'Toen onder een daverend applaus voor
.de laatste maal het doek viel, kon het
K.R.O.-toumee-ensemble zich vleien met
.de gedachte in Boxtel een sublieme
amusemen.tsavond verzorgd te hebben.

FANFARE ST. LAMBERTUS 
BEHAALDE EERSTE PRIJS. 
De fanfare St. Lambertus toog j.l. Zon
dag vol goede moed, gewapend met in
strumenten en partituren naar het Bonds
concours van d•è katholieke Federatie 
van het Bisdom Breda. 
Als verplicht nummer moest worden uit
·gevoerd Kermesse Suite van Berotick;
terwijl als vrij werk Bonaventura van
Canivez ten gehore werd gebracht.
Aan het einde van het concours kende
de jury aan fanfare St. Lambertus terecht
de 1 e prijs (in de eerste afdeling)
Fanfare) met 279 punten toe.
Voorwaar een prachtig succes voor deze
wakkere muzikanten en zeer zeker een
grote voldoening voor de heer Jos. v. d.
Braak uit Boxtel, die zich steeds meêr
ontpopt als een bekwaam dirigent.

1� ..... 
'i Làat vorige week in Brabants Cen
trum nu een raadsverslag van wel 275 
regels geprijkt hebben, waarin nota bene 
met geen woord gerept was over het 
verzoek aan B. en W. (van Raadszijde) 
om op de publieke tribune bij gelegen
-heid van raadsvergaderingen stoelen of 
.banken te plaatsen. Dit ·om de belang
stellenden - die zich de moeite ge
troosten om mèt de vijftien vroede 
vaderen de ellenlange agenda door te 
worstelen - te gerievep. Is clat ee11 
sy'mpathiek vriendelijkheidje of niet? A1s 
het maar weerklank vindt ... * En nu 
nóg een post scriptum van deze verga� 
dering: van de op Kalksheuvel in aan
bouw zijnde of reeds gebouwde wonin
gen zijn momenteel tien woningen offi
cieel verkocht. * Een Nedèrlandse stu
diecommissie voor bodemonderzoek is 
momenteel in Amerika vorsende naar 
dingen, waarin Amerika ons nog iets .te 
]eren heeft. Hetwelk onze speciale be- . 
langstelling heeft omdat in deze •com
_missie ook zitting heeft de leraar van 
onze landbouwwinterschool Ir. Miedem�, 
die op het ogenblik dus op en in Ame
rikaanse bodem werkt! * Op de Pink

.sterkermis - verbonden aan de Pink
stermuziekfeesten - was de uitbundig-

. heid evenredig aan het lawaai: .groot! 
Het onfortuin eiste zijn tol. Toen velen 
.zoals het liedje zegt "misselijk van het 
draaien en de limonade" waren, bleven 
de ongelukjes niet meer uit. Tuimelingen 
uit de schommels, botsingen .bij de 
auto'tjes, en rare manoeuvres in de 
zweefmallemolen met idem zoveel pijn
lijke gevolgen, dat was ·het nadelil{e 
saldo van deze "speeltuin". * Maar de 
Pinkstervreugde had voor méér mensen 
schaduwzijden. Op 2e Pinksterdag zag 
een autobus - waarin vele uitgelaten 
lieden, die op een heer.lijk "dagje-uit'' 
vergast werden - zidi in Boxtel plotse
ling geplaatst tegenover een wielrijdster, 
. die op onrechtmatige wijze voorrangs
recht opeiste. Bij het knarsen van de 
remmen bleef het echter niet, want het 
ging zó hard, dat iemand met het hoofd 
-door de ruit sloeg en dat de bus een
akkefietje opliep, dat na 3 uur monteren
en demonteren nog niet verholpen was. 
'l(,. Voor de snoeken, , brasems, karp.ers,
blieken en voorntjes hadden de Pink
sterdagen ook weinig vrolijks. De dob
bers dreven bii honderden als even zo
vele waarschuwingsboei!'.n op het water.
. Helaas, voor vele waterbewoners was de
vette, kronkelende worm een lokaas om
niet aan te weerstaan. Zij werden daar
op echter prompt uit het water gerost
door de vissers, die de inzet van het
-hengelseizoen zo daverend mogelijk
trachtten te maken. * Voor het in de
komende w&ken uit te voeren open
,luchtspel is 'veel reclame gemaakt, via •
radio, via pers en via affiches. Ja ook
via affiches. Op een zekei:e plaats in
.Boxtel bemerkten we, dat het reclame
biljet van de H. Bloedfeesten was opge�
hangen tegen een reclame-afbeelding van
Jiet wasproduct Lodaline, hetgeen zo'n
bedriegelijk geheel vormde, dat het ·On
willekeurig de wel erg profane gedachte
opwekte van het gebruik van dit was
middel bij het wassen van deze doeken.
,Inderdaad een wel zeer profane gedach-
1te, om welke reden we dan ook mogen
verzoeken aan het ophangen van de affi
ches iets meer _zorg te •besteden. * 'De
Wijsheid van de week: ,,Wees origineel!
Vertel eens iets goeds -van een ander!'?
(Bond Zonder Naam).

=:===============================

Avonturen van BIM en BAM 

DE TIJGER EN DE FILM. 

Bim en Bam hebben een prachtig plan
,netje bedacht. Zij zullen 's avonds 
voor alle dieren een filmvoorstelling 
geven. Zo gezegd zo gedaan: Als het 
-pikdonker is en alle dieren een goed
-plaàtsje hebben gevonden wordt een wit
laken tussen twee palmbomen gespan-
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nen. Dan kan de voorstelling beginnen. 
Eerst zien ze een plaatje van een cir
cus. Het is reuze leuk om te zien hoe 
een beer precies als een clown allerlei 
-kunstjes maakt; alle dieren lachen er
hartelijk om. Maar daarna komt er een
,plaatje van de boze jager met het ge
weer. De tijger houdt helemaal niet van
,zulke mensen; hij gromt en zijn ogen

�chieten vuur. Als de man recht op ·hem 
aankomt - tenminste zo lijkt het -
wordt de tijger werkelijk woedend en
springt onder luid gebrul op de jager af. 
De arme tijger heeft echter helemaal 
vergeten, dat het maar een plaatje is. 
Hij springt dwars door het laken heen 
en .. , ... dat maakt een einde aan de film
voorstelling. 

_J 



H. Bloedspel te Hoogstraten
Waardig Boxtels aandeel in Hoogstratens H. Bloedfeesten 

ONDANKS ONGUNSTIGE OMSTANDIÇHEDEN 
,,BELOFTE" VOOR BOXTEL. 

te PINKSTERDAG 1952. - Driehonderd jaar geleden had in het Bel
·gische Hoogstraten de officiële overdracht plaats van de H. Bloeddoeken,
die op last van de Boxtelse geeste.Iijkheid wegens troebele tijden dáár in
veiligheid gebracht werden. Bij die overdracht was tegenwoordig Guillaume
van Hamme, Canoniek der Kathedrale van 0. L. Vrouw te Antwer
pen als gevolmachtigde van de heer Van Boxtel, t.w. Ambrosius Grave van
Homes en van Bassigny, die op zijn beurt weer gevolmachtigde was van
<le Boxtelse geestelijkheid; voorts waren daar aanwezig de Deken en het
<Capittel van de Collegiale Kerk van St. Catharina te Hoogstraten, alsmede
,de Drossaert, Schout, Schepenen ende gesworenen der Vrijheijt van Hoog
straten, terwijl ook aanwezi� was Caspar Beyaerts, Deken ende Kanun
nik der Collegiale Kerk van St. Petrus te Boxtel.
te PINKSTERDAG 1952. - Thans, bij het derde eeuwfeest van deze
overdracht, was Boxtel wederom in Hoogstraten vertegenwoordigd. Nu
om met de opvoering van het H. Bloedspel meer luister bij te zetten aan
de H. Bloedfeesten in deze aloude bewaarplaats van de H. Bloeddoeken
(waarvan thans -de Corporale te Boxtel en de Mappa te Hoogstraten be
waard wordt).

HUi.DE AAN DE 
H. EUCHARISTIE.
De H. Bloedfeesten zijn in Hoogstraten 
immer met grote luister en diepe gods
dienstzin gevierd. Drie eeuwen _ lang 
heeft de devotie voor Christus H. Bloed 
er rijkelijk gebloeid. In plechtige proces
sies of bedevaarten bracht het gelovige 
Kempische volk er dan ook - telken
jare opnieuw - op indrukwekkende 
wijze hulde aan de H. Eucharistie. 
Zo 00k dit jaar. Als eerste plechtigheid 
bij dit derde eeuwfeest vond vorige week 
Zondag de inwijding plaats van de 
nieuwe in de open lucht geplaatste 
kruisweg, gebouwd van de stenen, die af
komstig zijn van de onder de oorlog 
doot_ ,de Duitsers verwoeste monumen
tale St. Cathatinakerk met haar meer dan 
100 •meter ,hmge toren, die dateerde uit 
de l6e eeuw. Verder voTid j.l. Zondag 
dé -opv0ering van het Boxtelse H. Bloed
spel ,plaats ten aanscbonwe van vele hon
derden :belangstellenden. 
Dan zal op Drievuldigheids-Zondag 
naar ,0.ude .gewoonte evenals in E0xtel de 
H, Bloedpr-ocessie . trêkken, - in welke 
prek:essie -het H. Misoffer ·wordt uitge
_beeld Hiernaast zullen nog verschillende 
kleinere processies trekken, terwijl op 
Sacramentsdag Z. Em. Kardinaal van 
Roey pontificaal zal assisteren bij een 
Plechtige Hoogmis, die in de open lucht 
zal worden opgedragen omdat de grote 
St. Catharinakerk nog steeds niet geheel 
is herbouwd en de Begijnhofkerk te klein 
is om voor een dergelijke plechtigheid 
voldoende gelovigen te kunnen herber
gen. Van deze Begijnhofkerk kan nog 
verteld worden, dat hierin aanvankelijk 
de H. Bloeddoeken werden opgeborgèn 
om later in processie naar de St. Catha
rina-kerk te worden overgebracht. 
In deze 'Bea-i;nhofkerk ook werd op te 
Pinksterdag zowel aan de spelers van 
het H. Blioedspel als aan de verdere Box
telse genod4?den - bij hoge uitzonde
ri112 - de H. Bloeddoek getoond, die 
H0025traten in 1924 officieel kreeg toe
gewezen. Op deze Altaardwaal waren -
in teaenstelling met de Corporale, die in 
Boxtel in de St. Petruskerk bewaard 
wordt - de 2f'()te bloedvlekken nog dui
delijk te zien. 

BOXTELS AANDEEL. 
Om terug te komen op het aandeel, dat 
Boxtel gehad heeft in de viering van dit 
derde eeuwfeest te Hoogstraten: Óp 
verzoek van het Belgische H. Bloed
comité trok regisseur Joh. van Erp op 
te Pinksterdag met ongeveer 80 Boxtelse 
toneelspeelsters en -spelers naar Hoog
straten om daar in de onmiddellijke na
bijheid van de imponerende, reeds ge
deelteHjk herstelde St. Catharina-kerk 
het H. Bloedspel te spelen, zoals dat 
door Rector H. Beex geschreven was. De 
spelers werden op deze tocht vergezeld 
van Bestuur en leden van het H. Bloed
comité, van Burgemeester en Wethou
ders, alsmede van de overige raadsleden 
van de gemeente Boxtel, voorts van de 
vele "naamloze" medewerkers aan de 
organisatie van de H. Bloedfeesten en 
tenslotte ook van de initiatiefnemer tot 
het creëeren van de nieuwe processie, 
Kapelaan A. Damen. 
Zij allen zaten op .de te Pinksterdag 
omstreeks 5 uur geschaard rond de 
grote speelruimte voor Hoogstratens 
raadhuis, waar 'het H. Bloedspel zou 
worden ,opgevoerd. 
Dat dit ,niet zonder moeite zou gebeu
ren, had ,men 's middags bij de repetities 
reeds vast kunnen stellen. Plaats- en 
weersomstandigheaen ·zaten n.l. bepaald 
tegen : De speelruimte voldeed welhaast 
in geen enkel opzicht aan de eisen, die 
men voor een spel als dit mag stellen. 
Deze was n.l. van nagenoeg onbespeel
bare grootte, waarbij nog kwam dat de 
regisseur slechts op een gebrekkige wijze 
contact kon 'houden -met zijn spelers en 
hoegenaamd niet in staat was "bijzon
dere" aanwijzingen te geven. De acous-

tiek was voorts zeer onvoldoende, het
geen nog verergerd werd door een straf
fe wind, die dwars over de speelruimte 
stond. 
En van de achtergrond - hoe mooi ook 
in zijn soort - moest gezegd worden, 
dat deze in de meeste gevallen niet ge
schikt bleek voor het verwekken van de 
juiste sfeer. Hoezeer dit alles de taak 
van regisseur en spelers verzwaarde valt 
te raden, maar tot overmaat van ramp 
begon het juist bij de aanvang van het 
spel zo hard te stortregenen, dat de tri
bunes in een oogwenk weer even ver
laten waren als een paar uur- tevoren. 
Toen de bui was overgedreven, werd 
niettemin weer met de uitvoering be
gonnen. 
Daarbij openbaarden zich toen alle te 
verwachten moeilijkheden in een uitvoe
ring, die het begrijpelijkerwijz-e niet ge
heel en al "haalde", maar . ..... waarbij 
toch wel zonTieklaar bleek, dat dit spel 
het in de daarvoor geëigende entourage 
van Stapelens park veel beter zal doen. 
Niet, dat het in Hoogstraten een vol
slagen mislukking is geworden. Wij zul
len de laatsten zijn om dat te beweren, 
omdat we ervan overtuigd zijn dat het 
Belgische publiek ondanks het slechte 
weer en ondanks de bovenomschreven 
ongunstige omstandigheden zeer geno
ten heeft van dit H. Bloedspel. 
Wij, Boxtelsen, haddeti, echter zo gaar
ne gezien, dat in Hoogstraten alles had 
meegewerkt aan een frisse, kleurrijke en 
stichtende vertolking van het gegeven. 
Jammer �noeg echter werkte alles 
tégen, waarbij het alleen maar te danken 
is aan de overgave vari de spelers en 
.de bezieli112 van de �sseur, dat toch 
nog zo'n bevredist«md resultaat "be
speeld" kon worden. Dit is dan tevens 
de stellige belofte voor ons, c;lat het in 
Boxtel werkelijk prachtig zal worden. 
De spelers, die in Hoogstraten indivi
dueel. dikwijls al opvallend goed spel lie
ten zien, zullen zich nu immers even
eens in het samenspel beter ,�uit" kun
nen spelen, omdat dan alle bijkomstige 
omstandigheden (hopelijk ook het weer) 
ten goede zullen meewerken. Van de 
figuratie zullen we dan ook mogen ver
wachten, dat deze een levendiger en 
meer decoratief aandeel zal hebben in 
het geheel dan· j.l. Zondag liet geval 
was. En er zullen geen leemten meer 
zijn tussen de verschillende scènes en 
taferelen, decors, costumes en grime zul
len tot hun recht komen, er zal vaart en 
sfeer zijn...... Ja, in het mooie park 
van Stapelen zullen regisseur en spelers 
kunnen zorgen voor de vertolking, waar
aan ze wekenlang "gedokterd" hebben. 
En dat deze vertolking de toeschouwers 
dan zal boeien, staat voor h_en, die de 
opvoering in Hoogstraten hebben bijge
woond, zonder twijfel buite_u kijf. 
We schorten ons definitievè oordeel 
over spel en gegeven dan ook liever een 
weekje op. 

• • 

BAND TUS-SEN BOXTEL 
EN HOOGSTRATEN. 
Intussen heeft het Boxtelse H. Bloed
comité QJ) te Pinksterd� van het Hoog
stratense comité, in het bijzonder van 
Deken Laureysen, wanne woorden van 
dank en hulde in ontvangst mogen 
nemen. Deze dank en hulde behoort o.i. 
.edi.ter wederzijds te zijn, want Hoog
straten heeft Boxtel op allerhartelijkste 
en allersympathiekste wijze _ontvangen 
en uitgeieide gedaan. Men kan in dit 
verband wel ze,;r�n, dat tussen deze 
,twee plaatsen, waar de devotie tot de 
H. Eucharistie ieder jaar opnieuw zo
schoon en indrukwekkend gemanifes
teerd wordt, een band gesmeed is - in
hechtheid naar het model van de band.
die God in Zijn goedheid slaat om alle
mensen van alle raasen, van alle landen.
.Want het wonder, ,dat God de mensen
van deze twee plaatsen zo visueel voor
� heeft gesteld, gebeurt elké d� op
nieuw tot zaligmaking van álle mensen.

TentoonstelHng in de Huishoudschool 
Op WOENSDAG 11 JUNI a.s. om 3 uur zal een TEN
TOONSTELLING worden geopend in de Huishoudschool 
op Duinendaal. 

Het program: 
Woensdag om 3 uur opening der Tentoonstelling, daarna 
van 3 tot '5 uur en van 7 tot 9 uur gelegenheid tot bezichtiging. 
Donderdag 12 Juni Sacramentsdag: van 10-12 uur bezichti
ging der Tentoonstelling. Van half 3-5 uur Oudersbijeen
kolD8t en Openbare Les. 
Sprekers: ZeerEerw. Heer Rector J. Janssen., 

Mej. Mia Willems. 
Van 7 tot 9 uur bezichtiging van de Tentoonstelling. 

Het Bestuür. 

R.K. VOLKSMUZIEKSCHOOL K.K. Huishoudschool, Duinendaal 
AFDELING QUITAAR EN MANDOLINE 

Zaterdag 7 Juni, half 4, worden de lessen van 
deze afdeling hervat in De Ark. 

Gelegenheid tot opgeven van leerlingen v.oor : 

Tevens aanmelding van nieuwe leerlingen op 
bovengenoemde tijd of bij de Directeur, Dufour• 
straat 26, Tel. 535. C. SUIJS, Dir. 

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

Primaire Opleiding, Vakopleiding naaien, 
Assistentie in de huishouding, Huishoud
cursus • Avondcursus: naaien, gewone 
keuken, fijne keuken. • Vormingsklasse 
(bij voldoende opgave) op Il en 12 Juni, 
tijdens de tentoonstelling en op 16 en 23 Juni 
van 3 tot 4 uur en van 7 tot 9 uur, in de 
Huishoudschool, Duinendaal. 

Adverteert Brabants Centrum 

DAGEN, 
KOOP VEERTIEN DAGEN LANG EXTRA GOEDKOOP MET DEZE 

"VHV-WAARDEBONNEN 
KIES VRIJ UIT ONZE GEHELE SORTERING EN GEEF DE DES
BETREFFENDE WAARDEBON AAN ONZE CASSA. WIJ BETALEN 
U DIRECT HET DAAROP VERMELDE BEDRAG TERUG, BIJ CON-

TANTE AANKOOP ! 1 

U koopt b.v. een Overhemd van 
willekeurige prijs. Bij inlevering 
van BON 10 ontvangt U aan de 
cassa direct EEN .G U L DEN 

terug J 

GRIJP DEZE KANS 

BON 3 
bij aankoop van een: 
Dames11nachthemd 

of Pyama 
direct 1,- gld. terug 1 

BON 9 

bij aankoop van een: 

Heren•pyama 

direct 1,- gld. terug! 

BON 12 

bij aankoop van een: 
effen poplin 

J ongens•hlouse 
direct 1,- gld. terug! 

BON 15 

bij aankoo,p van : 

J Theedoeken 

direct 50 et. terug! 

1Knip de waardebonnen 
uit en lever ze in bij 

VHV! 
Ze zijn geld waard l !

BON 4 
bij aankoop van een: 
stel 

Damesondergoed 
direct 1,- gld. terug! 

BON 10 

bij aankoop van een: 

Overhemd 

direct 1, - gld. terug ! 

BON 13 

bij aankoop vab : 

6 Luiers 

direct 1,- gld. terug! 

BON 16 

bij aankoop van een: 

Laken 

dîrect 1,- gld. terug! 

MOLENSTRAAT 1 - BOXTEL 

BON 5 

bij aankoop van : 
2 paar geblokte 

Sportkousen 
direct 1,- gld. terug! 

BON 11 

bij aankoop van een: 
stel 

Heren•ondergoed 
direct 1,- gld. terug! 

BON 14 

bij aankoop van : 

2 Badhandoeken 

direct 50 et. terug! 

BON 17 

bij aankoop van : 

2 Slopen 

direct 50 et. terug! 

.. .. 

___........,....,_, 



Voor 
-- WEEKRECLAME-AANBIEOING

VOOR UW WONINGINRICHTING 
BRILLEN I Van Vrijdag t/m Donderdag •
F P L B h k � 100 gram 38 et. • • v. angen oter amspe l 200 gram 76 et. 

� 1 
Stationstraat 62

f
a J L ■ 

Ziekenfondsleden ontvangen an Van leVenoogen
nog steeds korting. Fellenoord 2 Tel. 373 BOXTEL

C. ESHUIS
BEEDIGD MAKELAAR 

EN TAXATEUR 
LEENHOFLAAN 6 BOXTEL 
A LLE VERZEKERINGEN 

Met Uw pijnlijke ,oefen 
NAAR 

�Koopje 
van de week 

'-77.� 
u •u g OXTEL R E C H T E R S T R A A T 2 2 - 2 4 Jo v,:r::;�\!ummeren

1testaHten!! Medlscb Gedlpl. Voetmzorgster 

- 111 - 111 - 111 - Il] - Il] - Il] - 111 - 111 - 111 - 111 - O
o

k;::,::�• �:.-;::.d•
n 

MANTELS 

SWAGGERS 

JAPONNEN 

MANTELCOSTUUMS 

' 

Pendules 14 dg., v.a. f ss,.
met Bim,Bamalag 

Jungbans, Kienzler, Heid, enz. 
F. P. VAN LANGEN 

Stationstraat 62 

Ook Uw 
adres voor 
GERO 
artikelen 

Zo juist ontvangen : 

de "AVROS"-Bromfiets
in zwaardere uitvoering, 49 cc, f 455 in alle kleuren, voor slechts ••
Ook te leveren met verende voorvork. 

Een ruime keuze in : 

Avros, Victoria, Cycle Master, Solex 

Pieter van den Brandt 
BARONIESTRAAT 48 

kan iedereen profiteren van onze 

Serie verkoop 
HEREN CONFECTIE 

Serie 1 
Sportieve herencostuums 

in 4 mooie di!Ssins 

49,-
Serie 2 

Herencostuums, Fresco zowel 
als kamgaren 

69,-
Serie 3 

Wollen kamgaren herencostuums 
2 en 3,delig 

79,-
Serie 4 

Zuiver wollen kamgaren 
herencost011ms, diverse kleuren 

89,-
Serie 5 

Zuiver wollen kamgaren 
C05tuums, aparte dessins en 

effen tinten 

98,-
OEZE SERIE-VERKOOP
DUURT TOT UITERLIJK

H]UNI 
Ziet onze specialé Sérîe-etalage. 

1t Ïs wèer 

-'n Advertentie· 
in !Bca&uus � 
HEEFT AL TIJD SUCCES. 

Wist u, dat wij een prima 

M aatcostu u m met vest voor f 148.-
• leveren, in model naar Uw wens.
En dat wij de b e s t e kwaliteit binnenwerk 
en voerings verwerken 7 

COSTUUMS De stof is van prima Kamgaren van 1000/o 
ZONDER VEST f 138.- wol onder volle garantie, 

Komt U vrijblijvend eens kijken, het verplicht U tot niets. 

F. VERHAGEN Mr. Kleermaker

CLARISSENSTRAAT 11 - BOXTEL 

teqen spotpdjun ! ! 

/ 

Ik koop bil 

DB SPAR 

en spaar 10
°
/o ! 

Bij De Spar kunt U 10% besparen op Uw 
kruidenierswaren. U vindt er een serie prachtige 
artikelen waarop U 10% voordeel in Sparzegels 
'krijgt. Elk artikel met een speciale garantie 

• voor de kwaliteit. Profiteert in deze dure tijd
vooral van de 10% voordeel, die elke Spar
kruidenier U biedt.

Kopen bij 

DE SPAR 

sparen bij 

de koop! 

ZE LfSTAN DIG E 

KRUIDENIERS 

E"k,te ran ,t waarop u 
e faltoz, arttkelt bij De �.. n 

'OOrdeef heeft: vplr 10 %
l Pak cusba-l l'Ol b -\l l esch�t 31 Pot heerJ "

1c 
et l Pak b u e Jam 29 et l Pot akniee1 62' et l niostera 48 et stuk ton 

l Pak l etzeep 25 et 
l roJ pe UX.e PUdding 32 et

PernilUlt 30 et 
. _,1Sct 

IIiet-bij ak"'d 272-
y 54-sPa 

et 
dua � 

rztegfll., 
et 1,es.,..,.. 

,L . -ywr,r,ll <4UI ia 1()0 
'/ o VOor<Jee/. 

* Ook bij elk artikel afzonderlijk
krijgt U zoveel Sparzegela, dat
U 10°/o voordeel heeft.

DE SPAR 
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DOUWE EGBERTS �
D nu 

SPORT-NIEUWS 
het kampioenschap gereden worden 
door de eerste-prijs-winnaars van klasse 
zwaar, middel en licht. Dit werd na een 
zware strijd gewonnen door St. Marti
nus, die daarmede de prachtige door 
Z. K. H. Prins Bernhard beschikbaar ge
stelde medaille verwierf. 

110 � Dot/er ieders
óereiJ R.K.S.V . .,BOXTEL". 

Op 2e Pinksterdag speelde het tweede 
elftal van de R.K.S.V. ,,Boxtel" een 
wedstrijd om de Toon Schröder Wissel
beker tegen de ploeg Groene Woud uit 
Eindhoven. De roodwitters keerden .met 
een royale 5-1 overwinning huiswaarts, 
waarmee men zich wederom in de vol
gende ronde van dit N.V.B.-bekertour
nooi geplaatst heeft. 

-o-

Op 2e Pinksterdag werd ook het eerste 
gedeelte van het iuniorentournooi om de 
Pastoor van Besouw Wisselbeker afge
werkt. In Afd. A. plaatsten de Woen
seliunioren ,(bekerhouders) zich in de 
finale, terwijl Best Vooruit tweede werd. 
In Afd. B boekte - Boxtel drie overwin
ningen, waardoor men zich op 15 Juni 
a.s. in de finale zal moeten meten met
het sterke W oensel. Brabantia, dat in 
Afd. B tweede werd, zal met Best 
Vooruit om de derde of vierde plaats 
moeten kampen. 

-o-

Voor datum en aanvangsuur van de 
promotiewedstrijd Boxtel 2-Woensel 3 
raadplege men de raambiljetten. 

R.K. Huishoudsch�ol 
Bezoekt de Tentoonstelling en 
Openbare les op Dujnendaal 

1l en 12 Juni 

M.E.P.-HOCKEYTOURNOOI.

In het nummer individuële dressuur wist 
P. v. d. Aker met Gerdie een 2e prijs te
behalen in klasse middel, terwijl L. 
Kurstiens met Roza in klasse zwaar ook 
een 2e prijs won. 
Bij het druk bezette springconcours
wist J. Kurstjens met Krocus • een 3e 
prijs te behalen door het parcours af te
leggen (met geen enkele fout) in de tijd 
van 72,5 seconde. In het nummer één
spannen landbouwtuigpaard behaalde M. 
v. d. Sande met Freia een 3e prijs.

Noodopleiding akte Na. 
• Wij menen goed te doen de aandacht te
vestigen op de inhoud van de circulaire 
van de Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 22 November 
1951. 
De Minister schrijft hierin als volgt:
,,Zoals U bekend is mogen tot de oplei
ding en de examens voor lerares bii het 
nijverheidsonderwijs alleen worden toe
gelaten zij, die in het bezit zijn van een 
bewijs van voldoende algemene ontwik
keling. Het is gebleken, dat er zowel in 
het bedrijfsleven als op de scholen, jon
ge vrouwen zijn, die krachtens haar aan
leg en practische ervaring voor het be
roep van lerares geschikt moeten wor
den geacht, doch voor wie de weg tot 
de leraresopleiding en de examens voor 
dit beroep is afgesloten, omdat zij niet 
in de gelegenheid zijn een MULO
diploma of een der andere voorgeschre
ven bewijzen van algemene ontwikkeling 
te behalen. 

de fijne 
Engelse Melange 

Douwe Egbens is er in geslaagd, om een fijne th�melange van e cht-Engels type voor U samen te stellen ... en U deze te presenteren vopr 76 et per pakje.Vraag naar het nieuwe pakjePICKWICK. T1"'EB, (met groenetiket) en laat Uw huisgenoten deze opvallend fijne en verkwikkende thee nog deze week eens keuren!

1 Nu dus twee soorten Op Tweede Pinksterdag vond in het 
Sportpark "Molenwijk" wederom het 
jaarlijkse door M.E.P. te organiseren 
hockeytournooi plaats. Aangezien het 
toumooi dit jaar een sterke bezetting 
had, zowel in de dames- als in de heren
poules, viel er van uitstekend hockey
spel te genieten. Jammer, dat MEP ook 
dit jaar geen kans zag om een wissel
beker in de wacht te slepen. Bij de 
dames slaagden de Venlo Girls er nu 
evenals vorig jaar in beslag te leggen op 
deze trophee. En bij de heren was het 
Rapidity, dat zich de sterkste toonde en 
Keep Fit de wisselbeker ontroofde. 

In verband hiermede en met het oog op
het vooral bii het onderwijs in de naald
vakken heersende tekort aan bevoegde 
leerkrachten heb ik gemeend als tijde
lijke maatregel, op voorstel van de Com
missie tot bestudering van goede onder
wijsmethoden voor het algemeen vor
mend nijverheidsonderwijs voor meisjes 
er toe te moeten medewerken, dat ge
gadigden met voldoende ervaring voor 
wie het niet mogelijk is zich de vereiste 
algemene ontwikkeling op de normale 
wijze eigen te maken, door middel van 
een noodoplossing in de gelegenheid 
worden gesteld toegang te verkrijgen tot 
de opleiding voor de akte Na. Deze 
maatregel zal hierin bestaan, dat gedu
rende enkele ia.ren, doch voor het laatst 
in 1957 tot de examens voor deze akte 
candidaten kunnen worden toegelaten, 
die in het bezit zijn van het diploma 
Algemene Vrouwelijke Vorming van de 
Stichting !.V.I.O. te Amsterdam-C., 
Westeinde 13, of daarmede door mij ge
lijk te stellen bewijs van algemene ont
wikkeling, mits zij aan de voorzitster 
van de examencommissie overleggen het 
bewijs (de bewijzen), ondertekend door 
de werkgever(s) of werkgeefster(s) en/of 
door de directrice van de nijverheids
school, aan welke zii de opleiding voor 
de akte Na laatstelijk hebben gevolgd, 
dat zij na de aanvang van het iaar, waar
in zij de leeftijd van 17 ia.ren hebben 
bereikt, ten minste 6 jaar practisch 
werkzaam zijn geweest als naaister of 
als lerares of assistente in de naald
vakken." 

Met EXTRA rijke afschenk· 
1 PICKWICK THEE: 
1 Engelse Melange (groen etiket) 76 et Ceylon Melange (geel etiket) 88 et De zo krachtige, Engelse melange verrast 

U met een zeer rijke, volle afschenk ! 1 per 100 gram 

Bij de dames (MEP bracht het hier niet 
tot winst), ging de finale tussen Keep 
Fit en de Venlo Girls. Ofschoon Keep 
Fit voor de rust een 1-0 voorsprong 
had weten te nemen, kwam Venlo Girls 
na de rust in een sterk eindspel zo supe
rieur terug, dat de eindstand 4-1 in het 
voordeel van laatstgenoemden luidde. 
Bij de heren bracht MEP het tot de 
demi-finale. Daarin werd men.echter met 
doelsla.gen door Forward uitgeschakeld, 
zodat Forward in de finale kwam met 
Rapidity, welke ploeg in haar poule het 
beste geklasseerd werd. Rapidity wist 
deze finale met de oneven goal te 
winnen. 

RIJVERENIGING ST. MARTINUS. 

Bij een nieuwe jurk of jas 

een Damestas 

van "DE BIJENKORF"

Wij brengen U een. grote 
keuze. 

BOODSCHAPT ASSEN, 
met en zonder voorzak 
in kaki, bruin, 2roen en 
blauw, vanaf 3,95 

DAMESTASSEN 
in zwart, wit, bruin, bei
ge, blauw en 2roen, alle 
prijzen, vanaf 3,75 

OKSEL TASSEN: 
Hierin brengen wij een 
pracht sortering. Reeds 
vanaf 2,95 

KINDERT ASJES 
in al!e kleuren. Reeds 
'n aardig tasje voor 95 et. 

Op het Concours Hippique, dat op 2e 
Pinksterdag in Best gehouden werd, 
heeft onze Boxtelse Riiv. St. Martinus 
weer enkele nieuwe lauweren aan haar 
vaandel gehecht. Met het achttal wist 
men een eerste prijs te behalen in de 
klasse licht. Daarna moest er nog om 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 
TH. RUTTEN. 

Bijpassende PORTEMON
NAIES in zwart, wit, 
rood, bruin en beige _ 

BIJOUTERIEEN: 
Snoeren kralen in wit en 
gekleurd. 

De Heer en Mevrouw 
Vosters-Molkenboer 

geven met blijdschap kennis 
van de geboorte van hun 
dochter 

Biggen te koop bij F. Peij
nenburg, Kleinderliempde 6. 
Te koop: Eetaardappelen, 
Noordeling. Liempdseweg 20. 

ANNETTE, 
die bii het H. Doopsel 
namen ontving van: 

Jeanette, Johanna, Maria. 

Te koop : aanhangwagen op de luchtbanden voor vier kinde
ren, z.g.a.n. Nieuwstraat 180. 

Boxtel, 3 Juni 1952. 
Bosscheweg 24. 
Gevraagd: Nette Dienstbode. 
Aanmelding Stationstraat 58. 
Werkster (boven 20 jaar) ge
vraagd voor Vrijdags, halve 
dag. Adres te bevragen Mo
lenstraat 19. 
Wordt gevraagd een nette 
Jongen, leeftijd 14 tot 16 jaar, 
voor alle voorkomende werk
zaamheden. Leder• en Leder
warenfabriek A. J. M. van 
Elk, Burgakker 16, Boxtel. 
Mevrouw Van Santen, Grote 
Beemd 3, vraagt tegen 1 Juli 
voor haar gezin met drie kin
deren, een beschaafd, flink 
Meisje, Aanmelden 's avonds 
ná 8 uur. _______ _ 
Te koóp: een kalfmaal, aan 
telling half Juni, t.b.c.-vrij, bij 
A. v. Mensvoort, Loe-eind
D 18, Liempde. 
Te koop: electrische wasma
chine. Te bevragen, Breukelse
straat 78. 

Te koop: twee crapeauds met 
4 bijbehorende stoelen en 
tafel, alles eikenhout en een 
kinderwagen. Hertogenstr. 31. 
Te koop: een Burgerwoonhuis 
met -boomgaard en tuin, en 
vrije achterom, in het centrum 
van Boxtel. Eerste hypotheek 
beschikbaar. Brieven onder 
no. 19 aan het bureau van dit 
blad. 
Wat is U bekend omtrent de 
z.g.n. Bedrijfspensioenfondsen?
Volledige inlichtingen hierom
trent worden gaarne verstrekt 
door A. Schellekens, Mijlstraat 
36, Boxtel. 
Te koop: 15 gekruiste Island
henneties, 8-weeks, Kalksheu
vel 13. 
Pension aangeboden, met vrije 
slaapkamer en zitkamer. Adres 
bevragen Molenstraat 19. 
Te koop: een toom beste big
gen. M. van der Steen, Es
schebaan 18. 

Verpachting 

Verkoop Consumpties 

bij het Openluchtspel 
Wij maken de consumptiezaken van Boxtel er opattent dat zij de verkoop van consumpties. bijgelegenheid vàn de 6 opvoeringen van het H.Bloedspel kunnen pachten. --- Bij de verkoop vanijs is als voorwaarde gesteld geen verpakt ijs tegebruiken. - Gegadigden gelieven zich in verbinding te stellen met Pater Theodoor van Stape•len - Inschrijvingen worden ingewacht uiterlijkZaterdag 7 Juni.

Te koop bij W. v. d. Linden, 
Kinderbos, een toom beste 
G. Y.-biggen, 1ste A-prijs fok
dag, Tilburg. 
Te koop: een toom beste big
gen N.L., waaronder gemerkte 
en een partij prima eetaardap
pelen (IJs el ster). Odulf Ver
hoeven, Tongeren I. 
Te koop: een toom beste big
ge11. D. van Helvoort, Koe
voortseweg 6. 
Te koop: perceel hooigras bij 
W. v. d. Nieuwburg, Molen
wiikseweg 17, Boxtel. 
Te koop: 2 tomen biggen N.L. 
en eetaardappelen. J. van Hal, 
Nergena 4. 
Een toom biggen N.L. ge
merkt voor stamboek, te koop. 
Jan de Bie, Roond 8. 
Verloren: trouwring (met in
scriptie). Tegen beloning terug 
bezorgen: Molenstraat 19. 

GEVRAAGD 

Parelsnoeren vanaf 65 et. 
Vruchten corsa2es .- vanaf 75 et. 
Broches, Ringetjes, Ket
tinkjes, Chatelains. Een 
uitgelezen sortering. 

SOUVENIRS 
Gaat U met vacantie? 
Wij hebben leuke souve
nirs in klein koperwerk, 
eveneens houten foto
lijstjes, klompjes, naai
garnituren, molens, by
outeriedoosjes, pulletjes, 
kannetjes, asbakjes, wa
penlepeltjes. 

KOMT U EENS KIJKEN. 
U SLAAGT BESLIST IN 

De Bijenkorf 
Fa. A.v. KOL 

BOXTEL: Stationstraat 55. Markt 14 
SCHIJNDEL: Hoofdstraat 141. 

op fabriekskantoor bier ter plaatse een
jongste bediende 

bij voorkeur met Mulo,opleiding. Kennis van typen
strekt tot aanbeveling. Brieven onder No. 6, Molenstr. 19.

& $fp Nt "11îs 

N.V. Pro�inciale Noordbrabantsch.e
Electriciteits0 Maatschappij. 

Met ingang van 1 Juni 1952 is de HeerA. VAN DAM, Molenstraat 90, Boxtel,telefoon 396, belast met het opheffen vanstoringen en de behandeling van aanvraag•formulie r en voor stroomlevering door deP.N.E.M. in de gemeente Liempde.

Ook in uw. cûuµtijAs �ei ..... 
kunt U er op z'n Zondags uitzien met 
onze overbekende A. W .R. bandschorten 
Onze SPECIALE ETALAGE toont U ••n

• rijke sorteri,ag zowel in mod�llen
als dessins.

• • 

Alle dessins zijn·· volledig gegarandeerd wasecht 

AL.L.EENVERKOOP 

1. J. Wüteoeen
Rechterstraiat 1 8

LUXE PAARD 
UIT VAN BOXTEL's 
,,MAGNEET"-PARADE 

Sierlijk, fraai opgetuigd, vederlicht en snelis dit onverwoestbare luxe Magneet toer-rijwiel.Stuur, velgen en alle blanke delen zijn geheelverchroomd. Het kan zonder prijsverhogingook in grijs of groen geleverd worden. Het isals een betrouwbaar luxepaard, waarop elke riteen plezierrit wordt. Ook deze MAGNEET is
VOLKOMEN ROESTVRU, dank zij het Amerikaanse anti-corrosion-procédé. Koop dit LuxeMAGNEET rijwiel bij VAN BOXTEL. Dan pro•fiteert U tevens van Van Boxtel's unieke service. Reeds voor f 185.50 is deze MAGNEETUw eigendom. (Desgewenst leverbaar op ge•makkelijke betalingsvoorwaarden zelfs zo.nder aanbetaling.) 

VAN BOXTEL 
_ CI.ARISSEl'ISTRAAT 3 BOXTEL TELEFOON 4 79 

C .,.. -

'n Prachtig origineel poplin 
, OVERHEMD. 

Modern model, trubenijs boord, 
waarvan de punten niet om
krullen. Royaal gemaakt en 
onberispelijk afgewerkt met 
paarlemoer knoopjes. Iets zeer 
aparts 

met vaste boord 

met losse boord 

8.95

9.95

Echte HERENZAKDOEKEN,

een uitstekende kwaliteit met 
geweven ruit-dessin in be
schaafde pasteltinten, keurige 
cachetvolle zakdoeken. In 
cellophaan cadeauverpakking 

45 et. 98 et.

In onze collectie ZELFBIN
DERS vindt U een onovertrof
fen keuze in alle kleuren, des
sins en prijsklassen. Voor deze 
bijzondere gelegenheid hebben 
wii een speciale aanbieding 
verzorgd in de prijs van slechts 

1,95 - 2,95 - 3.95 

U kunt heren verrassen met 
zo'n eigen ROOKFAUTEUIL, 
echt iets speciaals voor vader. 
In soliede uitvoering met losse 
kussens, thans 
3.9_09 - 49_00 

En dan een ROOKTAFEL, 
compleet met 4-delig rookstel. 
Een handig sieraad in salon en 
huiskamer. 

tafel 

rookstel 

27.50 

9.75

Onze speciale Vaderdag• 
etalage biedt U een keur
collectie 

Vaderdag" geschenken 

't Is weer 

In den Ooievaar 

L _] 

., 

:.c z 



earochie�Ag.enda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Feest van de H. Drievuldigheid. 
8 Juni 1952. 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. mndst. voor Helena Kums; om kwart voor 8 gel. H. Mis voor de over!. fam. Hendricus van Boxtel-v. Kuijk; om 9 uur gel. mndst. voor Wilhelmus v. d. Meijden; z. a. gel. H. Mis voor Antonius v. d. Langenberg v. w. de Spaarvereniging; om half 11 Pontificale Hoogmisopgedragen door de Hoogw. Heer Abt.v. Beme-Heeswijk, gez; H. Mis voorde levende en overleden leden van de Broederschap van het H. Bloed. Vandaag gaat in alle H. Missen de eerste schaal voor het Seminarie, de 2e schaal voor de bijzondere noden van het Neder!. Episcopaat, welke beide schalen ten zeerste worden aanbevolen. (Confer. Appendix III no. 4 en Appendix III no, 2). Hedenmiddag om half 3 zal de H. Bloedprocessie op luisterrijke wijze trekken door de straten van Boxtel, welke processie wordt besloten door de zegen met het Allerheiligste in het Processiepark. Na de processie zal er gelegenheid zijn om de H. Bloeddoek te vereren. Wij sporen onze parochianen aan om zoveel mogelijk de vlag uit te steken. Vandaag is het algemene H. Communie voor alle Parochianen om zo het feest van het H. Bloed zo goed mogelijk mee te vieren. Tevens bevelen wij het H. Bloedspel ten zeerste aan in uwe aandacht. Donderdag is het de feestdag van het H. Sacrament. De H. Missen zijn dan om half 7, half 8, half 9 en om half 10 de Hoogmis. Des avonds om 7 uur Lofmet. rozenhoedje.Vrijdag om 8 uur vergadering van deH. Familie.Zaterdag is er gelegenheid om te biechten van half 3 tot 4 uur en van 6 tothalf 8.Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur.MAANDAG: kwart voor 7 gef. gez.jrgt. voor Maria Catharina DeppenKouwenberg; z.a. gel. H. Mis voor Hendrina v. d. Loo-v. Oorschot; half 8 gel.H. Mis voor 'n overledene; half 9 gel.jrgt. voor Francis v. d. Wiel en Elisabethv. Rumund; z.a. gel. H. Mis voor Henriette Witeveen-Schöne. DINSDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. voor Lambertus v. d. Sande; half 8 gel. H. Mis voor een overledene; z.a. gel. mndst. voor Jacobus Vullings; half 9 gez. mndst. voor Bernard Verheijden; z.a. gel. H. Mis voor Theresia Dorenbosch-Meijer v. w. de Buurt.WOENSDAG: kwart voor 7 gef. gez.jrgt. voor Anna Catharina van Leeuwen;z.a. gel. H. Mis voor Helena v. d. Voortv. Gerwen v.w. de Br. van het H. Bloed;half 8 gef. gel. jrgt. voor Petrus JosephusBosch; z.a. gel. H. Mis voor Adrianusv. Alphen; half 9 gez. mndst. voor Francina v. d. Laar-v. Liempt; z.a. gel. mndst.voor Bernard Verheijden.DONDERDAG: Sacramentsdag, half 7gez. mndst. voor Theresia DorenboschMeijer; z.a. gel. mndst. voor JohannesMandos; half 8 gel. H. Mis voor hetgeestelijk en tijdelijk welzijn van deParochie; z.a. gel. H. Mis voor JoBergman; H. Hartaltaar gel. mndst. voorTheodorus v. Dam· half 9 gel. H. Misvoor Francina v. er. Laar-v. Liempdt;half 10 Hoogmis gez. irgt. voor Amoldusv. Kilsdonk. Hedenavond om 7 uur Lofmet Rozenhoedje.VRIJDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. voorLeonardus v. Oers; half 8 gel. H. Misvoor Theresia Dorenbosch-Meijer v.w.het gemeentepersoneel; z.a. gel. H. Misvoor Petrus Smits; half 9 gez. mndst.voor Adrianus Jacobus v. Alphen; z. a.gel. H. Mis voor Hendrica v. d. Venv. d. Ven. Hedenavond om 8 uur H.Familie.ZATERDAG: kwart voor 7 gel. H. Misvoor Hendrica v. Laarhoven; half 8 gel.H. Mis voor Theresia DorenboschMeijer v. w. Hoofdbestuur van BrabantsHeem; z.a. gel. H. Mis. voor Cornelis v.Rumund; half 9 gel. H. Mis voor Martinus Hubertus Giesbers; z. a. gel. H.Mis voor een bijzondere intèntie tot een zalige dood. Hedenmiddag gelegenheidom te biechten van ·half 3 tot 4 uur envan 6 uur tot half 8.

Het H. Sacrament van het Huwelijk wensen te ontvangen: Petrus Lambertus Adrianus Vlamincks, geb. en won. par. H. Hart en Maria Gerarda Brusselers,geb. en won. in deze parochie, waarvanheden de 1ste afkondiging geschiedt.Cornelis Martinus Bertens, geb. en won.par. H. Hart en Maria Carolina van

Schijndel, gèb. en won. in deze par.; Adrianus de Bresser uit deze parochie en Johanna van der Steen uit de par. van het H. Hart, waarvan heden de 2de afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn verplicht de hun be-.. kende huwelijksbeletselen, waarin niet is gedispenseerd, ten spoedigste aan de pastoor bekend te maken. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

Drievuldigheids-Zondag. 8 Juni 1952. Vierdag van het Mirakel van het H. Bloed. Na de middag luisterrijke processie. Zij die wonen in de straten waarlangs de processie trekt, worden verzocht tijdig de vlag uit te steken, en volrens aloud Brabants gebruik ook andere versieringen aan te brengen. Vandaag gaat de eerste schaal de "stuivers-schaal" voor de kerk. De tweede voor de beide Seminaries van ons Bisdom, w(:'.!ke collecte ten dringendste in uw milddadigheid wordt aanbevolen. In verband met de H. Bloed-processie is het geen Santa Teresa en geen Kleine H. Familie en is het des avonds geenLof:Verder is het deze week elke avond omhalf 8 Lof ter ere van het H. Hart vanwege de Juni-maand. Donderdag - H. Sacramentsdag, feestelijke herdenking van de instelling vande H. Eucharistie. Daags tevoren is ertijdens de H.H. Missen gelegenheid omte biechten. Op Sacramentsdag zijn deH.H. Missen om 6, 7, 8 en 9 uur. Om9 uur is de Hoogmis.Des middags is het om half 4 Lof voorde schoolkinderen en des avonds is hetom half 8 plechtig Lof met predikatie.Vrijdag - is het des avonds om 8 uurH. Familie voor de mannen in de Burchtkapel.In verband met Eerste Plechtige H. Miszal a.s. Zondag de Hoogmis om 10 uurbeginnen.Maandag en Dinsdag zullen op de gebruikelijke wijze de pachtgelden vanbanken en stoelen in ontvangst wordengenomen in de sacristie, op de voormiddag na de H. Mis van half 9.ZONDAG: In de kerk: 6 uur 1. d. voor het geestelijk en tijdelijk welzijn der parochianen; 7 uur 1. d. voor overleden ouders bij gelegenheid van zilveren Huwelijksfeest; 8 uur 1. d. voor overleden Moeder; kwart over 9 1. d. voor Cornelia v. d. Sande-Couwenberg v. w. de buurt; half 11 Hoogmis tot bijzondere intentie. In de Burcht-kapel: kwart over 7 1. d. tot bijzondere intentie; half 9 1. d. voor Cornelia v. d. Sande-Couwenberg v. w. 'n vereniging; kwart voor 10 1. d. tot bijzondere intentie. MAANDAG: 7 uur 1. mndst. voor Maria v. d. Louw-v. Schijndel; zijaltaar 1.mndst. voor Woutrina v. d. Broek-v.Run; kwart voor 8 1. mndst. voor Adrianus v. Rooij-v. d. Steen; zijaltaar 1.mndst. voor Maria Kerkhofs-v. d. Boer;half 9 1. j. voor Johannes Quinten.DINSDAG: 7 uur 1. d. voor Willibrord v. Zeeland, Johanna Boeren en Jacobusde zoon; zijaltaar 1. d. voor Warner Jan Heintjes; kwart voor 8 1. j. voor Francisca Donkers-v. Krieken; zijaltaar 1. j. voor Cornelis Slijters; half 9 1. mndst. voor Hubertus Josephus v. Susante en Jos v. Susante de zoon. WOENSDAG: 7 uur gef. 1. i. voor Henrica v. d. Loo; kwart voor 8 1. d. voor Maria Sars v. Eijndhoven; half 9 1. mndst. voor Gerdina Withoos-v. d. Steen; half 10 gez. dienst tot Bijzondere intentie (de K.); in de Burcht, half 8 1. mndst. voor Johànna Maria v. ZeelandBoeren. DONDERDAG: 6 uur 1. d. tot bijzondere intentie; 7 uur 1. d. voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochianen; 8 uur 1. d. voor Henricus v. Meers bergen; 9 uur Hoogmis voor Lies de Kort- v. d. Elst. VRIJDAG: 7 uur pl. gez. jrgt. voor Jordanus v. Esch en Johanna Wouters; kwart voor 8 1. mndst. voor Theodorus v. d. Steen; zijaltaar 1. d. voor Willemv. d. Linden; half 9 1. mndst. voor Hubertha Bontje-Verdegaal.ZATERDAG: 7 uur gef. 1. j. voor Jacobus Sars en Maria v. Eijndhoven; kwart voor acht 1. mndst. voor Maria Sars-v. Eijndhoven; zijaltaar 1. d. voor Cornelia de Bie; half 9 1. j. voor Petronella Boumans-v. Dijk. 
- R.K. Huishoudschool l Bezoekt de Tentoonstelling en Openbare les op Duinendaal 11 en 12 Juni 

!==�· Modevakschool
E.N.S.A.I.D. � Vanaf Maandal!' 9 Juni § iedere dag tot Zaterdag�14 Juni van 9 uur vm� tot 8 uur 's,avonds, ge,§ legenheid :z:ich op te geven

i==_:_ vë;::us in knippen 
en naaien � voor huishoudelijk ge, � bruik. ; Verder opleiding voor: ; Lingerie • Costumière � Coupeuse 

200 gram heerlijke 
Gemengde Biscuits 

1 Lerares•Coupeuse enz. 
i==-=Fr. Huijberts 

Hlppodrome - Zaanse Molen 

Croquette - Oval Marle 

Petit Beurre " W1nd1or voor 35et 
Kapelweg 31, Boxtel 

111111111111 Huishoudzeep 
23 

Vermicelli 
22 

Gemengde Choc. 
49 Dubbel stuk . 250 gram. vanaf 100 gram. Toiletzeep 

25 
Abrikozen 

28 
Yerjaardags Flikken 

39"Vera" . 2 stukken 100 gram. 100 gram. . 
A.s. Woensdag en Donder•dag, 11 en 12 Juni, is onsAtelier de gehele dag ge•sloten. Zachte Zeep 

500 gram 37 
���e���!k!e�or_le� 

25
Choc. Rapen 

10 Melk, puur per stuk 
Foto-Atelier en Fotohandel

Jos W. de Koning 
Bessensap Per fles 39 

Heerlijke Jams 
4 5 

Frisse Drups 
25 Per pot. vanaf Div. smaken 1 50 gr. Pastoor Erasstraat 10 Macaroni 

22 
Folia"s 

49 
Zaanse Koeken 

55 250 gram. vanaf Fijn kookje 250 gram Per bus. • Voor Vaderdag•
Prima Tabakspijpen

Fijnste LIMONADE-SIROPEN per fles vanaf 89 et 
Big-BenMasta BOFFIE-KOFFIE DELICATA-KOFFIE iets heel bijzonders Debo de krachtigste en de geurigste pak 250 gram173-183-188-204 et per bus à 250 gram 250 et 
Bert v. d. Braak 

Baronlesstraat 73 

Telefoon 450 

Koopt in Boxtel 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

Drievuldigheidszondag. 
8 Juni 1952. ZONDAG: half 8 H. Mis voor het welzijn der parochiè; 10 uur jrgt. voor Marinus Verhagen. MAANDAG: half 8 jrgt. voor Henrica hsvr. van Marinus Verhagen. DINSDAG: half 8 jrgt. voor Joannes v. d. Mugheuvel; half 10 gez. Huwelijksmis.WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Mariav. d. Esch-v. d. Schoot.DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Lambertus Timmermans en Wilhelmina dehuisvr ..VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Frans v.Osch en Wilhelmina de hsvr.ZATERDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere intentie.

Deze week zullen geschieden: Maandag mndst. voor Theodorus v. d. Velden. Woensdag mndst. voor Joannes v. Kasteren. Donderdag mndst. voorTheodorus Rijken. Vrijdag mndst. voorWilhelmus v. Kessel. Zaterdag mndst.voor Henricus v. Rijsingen.
Nog zullen deze week szeschieden: Maandag, Dinsdag en Woensda_g H. Mis voor Theodorus Rijken vanwege de kleinkinderen. Donderdag, Vrijdag en Zaterdag H. Mis voor Wilhelmus v. Kessel vanwege de buurt. PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. Zondag 8 Juni, feest van de Allerheiligste Drieëenheid. Om 7 uur H. Mis tot bijzondere intentie (M); om half 9 H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie; om 10 uur hoogmis als gez. jrgt voor Johannes Vissers. De eerste schaal is vandaag de OPEN SCHAAL voor het SEMINARIE, en de tweede voor de Bijzondere Noden. N.B. Des middags om half 3 begint te Boxtel de Plechtige Omgang met het Allerheiligste en de H. Bloeddoek. MAANDAG: om kwart voor 8 gef. gel. jrgt. voor Theodorus, Franciscus, Marinus en Cornelia Veroude. DINSDAG: om kwart voor 8 het jrgt. voor Joannes van der Struik. WOENSDAG: om kwart voor 8 H. Mis voor de leden van de godvruchtige vereniging ter ere van de H. Theresia. DONDERDAG 12 Juni:, H. Sacra-

R.K. Huishoudschool Bezoekt de Tentoonstelling en Openbare les op Duinendaal 11 en 12 Juni mentsdag: om kwart voor 8 tle plechtig gez. H. Mis voor het geestelijk en tijde-· lijk welzijn van de parochie. VRIJDAG: om kwart voor 8 H. Mis voor Maria de Punder-Huige. Na de H. Mis wordt de Litanie van het H. Hartvan Jezus gebeden.ZATERDAG: om kwart voor 8 H. Misvoor Petronella van de Sloot en Adrianus de zoon.
Gelegenheid tot biechten: Dagelijks voor de H. Missen, en a.s. Zaterdag van 6 tot 7 uur. 

Katechismuslessen deze week op school: 6e klas: de lessen 58, 59 en 60. 5e klas: de lessen 53 en 54. Klas B: les 54. Klas C: de vragen 470 en 479. 
A.s. Zondag:Des middags om half 3 onze jaarlijkse Sacramentsprocessie. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Drievuldil!heidszonda,g. 
8 Juni 1952. ZONDAG: half 7 1. i. voor Adr. v. d. Velden; 8 uur I. j. voor Lamberta Willem v. d. Aker; 10 uur de hoogmis tot welzijn der parochie; 3 uur Lof. In alle H. Missen open schaalcollecte voor het Seminarie. MAANDAG: 7 uur z. j. voor Andries v. Abeelen; half 8 z. i. voor Joh. v.Kaathoven; 8 uur I. j. voor Anna MariaAdr. v. d. Velden.DINSDAG: 7 uur z. j. voor Cornelia v.Abeelen; half 8 z. i. voor Adr. Corn.Kuppens; 8 uur I. j. voor Helena Adr.v. d. Velden.WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Maria v. Abeelen; half 8 z. j. voor Maria Wilh. Kelders; 8 uur 1. j. voor Anna v. d. Velden.

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Drievuldigheidszondag. 
8 Juni 1952. H.H. 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 middao om 3 uur Lof met rozenhoedje; µa het Lof een lied. Donderdag H. Sacramentsdag; H.H.Missen om 7 uur en om half 9 Hoogmis, waaronder Communie zal worden uitgereikt. 's Avonds om half 8 Lof; na het Lof een Sacramentslied. Zondag a.s. om 5 uur n.m. plechtig Lof met Processie v.w. het Sacramentstriduum; deze processie zal evenals vorige jaren buiten het kerkgebouw gehouden worden. Nadere bijzonderheden zullen Zondag a.s. bekend gemaakt worden. ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhelmina Konings-v. d. Laar; half 9 H. Mis voor Mevr. van Esch-Munster; 10 uur Hoogmis voor de parochie. MAANDAG: half 8 H. Mis ter ere van de H. Maagd Maria uit dankbaarheid. DINSDAG: half 8 H. Mis voor Maria Spooren. WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis v. d. Zanden. DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Francisca v. d. Zanden-v. d. Ven; half 9 pl. Hoogmis voor de Parochie. VRIJDAG: half 8 jrgt. v. Jan Schoones, Geertruda de hsvr. en LamJ,ertus de zoon. ZATERDAG: half 8 H. Mis voor de btkering der zondaars. Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus van Oers. H. Mis voor de familie van Schijndel-Witlox. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. Zondag 8 Juni. Feest van de Allerheiligste Drievuldigheid. Vanwege de plechtigheden te Boxtel is er deze middag in onze kapel geen lof. Maandag: Feestdag der Zalige Martelaren van Oeganda. Om 8 uur Lof. Donderdag: Feest van het H. Sacrament. De H.H. Missen zijn orri 7 uur, half 9 en om 10 uur de Hoogmis. Om 5 uur plechtig Lof en Processie in de tuin. De bruidjes, die aan deze processie willen deelnemen, kunnen zich aanmelden bij de Witte Zusters. 
DENKSPORT HORIZONT AAL: 1. veertjes, 5. uniek, 9. damesmantel, 12. en volgende (afk.), 14. voorzetsel, 15. rivier in Italië, 16. optelling, 18. mens, 19. soort. papegaai, 20. deel v. e. huis, 21. insect, 22. Europeaan, 23.biersoort, 25. slot, 26. voertuig, 27. afgelegen, 28. berg op Kreta,30. gravin van Holland, 32. keukengerei, 34. oorlogstuig, 35. zijrivierv. d. Donau, 36. loot, 37. schip 39. voorzetsel, 40. pers. voorn. woord,41. negerdorp, 43. lidwoord, 44. vogel, 46. kerkelijk gebruik, 47.reekening.

DONDERDAG: feestdag van het H.Sacrament; 6 uur 1. mndst. voor AdrianaAdr. v. d. Sande; half 8 1. mndst. voorHub. v. Aarle; 9 uur z. m. tot welzijnper parochie; 's avonds om half 8 Lofmet predikatie en opening van het Triduum met Veni Creator. Ook Vrijdag enZaterdag om half 8 Lof met predikatie.Dit triduum wordt gepredikt door eenpater Redemptorist. En Zaterdag nam.gelegenheid om te biechten van 2-4uur en van 5-7 uur; de pater Redemptorist zal biecht horen in tle biechtstoelvan de pastoor.
Vrijdag en Zaterdag: om 8 uur Lof. ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Cornelis van den Broek; om half 9 voor Hans Janssens; om 10 uur voor overleden ouders. 

VERTICAAL: 2. voorzetsel, 3. vochtig, 4. kaartterm, 5. voedsel, 6. kloosterlinge, 7. insgelijks (afk.), 8. feestelijkheid, 10. effen, 11. dictionaire, 13. ploegsnede, 15. wortel, 17. in 't oog vallend, 19. gerecht, 23. vogel, 24. Bijbelse figuur, 29. erkentelijkheid, 31. monster, 33.karakter, 37. slede, 38. Bijbelse figuur, 41. huisdier, 42. jongensnaam,44. onmeetbaar getal, 45. bekende motorraces.
Oplossing vorige puzzle. HORIZONTAAL: 1. Alva, 4. stok, 7. sla, 8. met, 10. pet, 12. te, 13. baron, 15. ge, 16. Tarakan, 17. en, 19. liter, 20. ze, 21. lat,23. lor, 24. pal, 25. gat, 26. rad, 27. rem, 28. pat, 31. dek, 33. al,34. karet, 36. L.O., 37. Tiroler, 38. er, 40. Namen, 41. we, 42. lam,44. dag, 45. dal, 46. gene, 47. adel.VERTICAAL: 1. ale, 2. la, 3. amaril, 4. stoker, 5. op, 6. keg, 7. steel,9. Erato, 11. tegel, 13. bal, 14. nar, 18. nagel, 20. zadel, 22. tam,24. pad, 27. ratel, 28. parade, 29. aroma, 30. telega, 32. kogel, 34. kin,35. ten, 39. rag, 41. wal, 43. me, 45. de.

VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Johanna Adr. de Rooij; half 8 1. mndst. voorArnolda Frans Kreyveld; 8 uur 1. mndst.voor Jos. v. d. Velden.ZATERDAG: 7 uur z. mis voor Joh.Verhoeven te Schijndel overleden; half •8 1. mndst. voor Willem v. d. Velden;8 uur 1. mndst. voor Hendr. Putmans.ZONDAG: 6 uur 1. mndst. voor AndriesArts; half 8 1. mis tot welzijn der parochie; half 11 z. j. voor Theod. v. d.Keer; 3 uur plechtig Lof met processie.
In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandag 7 uur 1. m. voor Theo v. Hal. Dinsdag 7 uur I. m. voor Cor Saris. Woensdag 7 uur I. m. voor Nicolasina Pijnenburg v.w. vrienden. Donderdag 7 uur 1. m. voor Willem Appeldoorn. Vrijdag 7 uur 1. m. voor Wilhelmina Appeldoorn. Zaterdag 7 uur 1. m. voor Joh. v. d. Biggelaar-v. Mensvoort. Zondag7 uur 1. m. voor Laurentius Quinten.30e Joh. Verhoeven te Schijndel overleden.Gedoopt: Everardus Corn. Joh. zoonvan Joh. Quinten-Maas; Adriana Cornelia Maria dochter van Adr. v. Hak-v.d. Velden.

WOENSDAG: om half 8 voor Doctor Theodorus Strengers. DONDERDAG: om 7 uur voor Adrianus van de Nosterum te 's Hertogenbosch overleden. VRIJDAG: om 7 uur voor Tonny Schaffer. 
Missie Thuisfront Opgehaald op het Communiefeest van Pietje v. d. Meijden door' Rika v. d. Meijden en Annie Schoenmakers f 3,03. Bij het Communiefeest van Rietje Baayens f 1,86. Op de bruiloft van Johanna v. Esch en Johan Bosch te Moergestel werd door bemiddeling van Cor Bekkers f 16,65 opgehaald. De Ursulinen hebben veel missiestaties in Indië, daarom zijn Uw gebeden en geldelijke offers steeds welkom! -o-Op de Zilveren Bruiloft van v. DiesenMaas werd voor de Missienaaikring .,Miad" opgehaald f 4,48. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN ·OMGEVING 

Eendracht voornamer dan eenheid 
Onverwachts is er toch nog rumoer ont
staan in het katholieke kamp, in voor
bereiding op de aanstaande verkiezin
gen. De twee katholieke partijen, de gro
te K.V.P. en de kleine K.N.P. beleggen 
dag aan dag vergaderingen waarop hun 
fractieleiders, prof. Romme e11 dhr. Wel
ter, spreken: en ze zijn flink bezig 
elkaar in de veren te vliegen en te pluk
haren, zoals uit de krantenverslagen 
blijkt. 
Over die krantenverslagen gesproken, 
vooraf deze opmerking: we begrijpen 
zeer goed dat "de Volkskrant" met hart 
en ziel aan de kant van zijn hoofd
redacteur prof. Romme staat, maar het is 
unfair van deze krant om in een handig 
geplaatst� kop boven het verslag van de 
heer Welter's spreekbeurt, een valse 
suggestieve regel te zetten als deze: 
,,trots op steun aan C.P.N.-voorstellen". 
Ieder oppervlakkig lezer - en dat zijn 
de meesten - zal dit generaliserend op
vatten alsof dhr. Welter zich met trots 
naast de c9mmunisten plaatst, alsof hij 
dit in ieder geval gewoonlijk doet. Nog
maals dit is een unfaire suggestie. Het 
2._e_val is namelijk dit: dhr. Welter heeft 
meermalen met de communisten meege
stemd (tussen haakjes: de K.V.P. ook, 
ofschoon minder), hijzelf zei er dit van: 
,;Ja, dat· is inderdaad gebeurd, toen het 
er b.v. op aan kwam, de steun aan de 
blinden te verhogen, stemde ik voor 
deze communistische motie. En ik ben 
daar trots op". Ziet U, hier staat dat 
zinnetje in zijn juiste verband. En dit 
klinkt heel wat anders dan "de Volks
krant" suggereert. Waarom zou men 
niet mogen stemmen voor een goede 
communistische motie? En waarom zou 
men niet trots mogen zijn op zo'n stem 
als deze, ook al komt die motie dan 
van communistische zijde? Men moet 
eerlijk en fair blijven . 
Maar nu over de plukmarende heren 
Ro[Ilme en Welter. 
Zondag sprak prof. Romme op de Friese 
Katholiekendag in Leeuwarden en bracht 
hier de K.N.P. met de heer Welter ter 
sprake. Hij ging in op de bekendmaking 
van dhr. Welter dat diens K.N.P. slechts 
een tijdelijk verschijnsel is met de be
doeling de K.V.P. te dwingen tot een 
w11z1gmg in haar politiek. Professor 
Romme antwoordde hierop dat de 
K.V.P.-fractie zich nooit door Welter in
een bepaalde richting zal laten dwingen.
Maandagavond spraken beide heren toe
vallig in dezelfde plaats: Haarlem, dhr.
Welter voor 800 toehoorders, prof.
Romme voor 300 - zou dit iets zeg
gen. Dhr. Welter antwoordde hier op de
juist aangehaalde uitlating van Prof.
Romme dat de K.V.P-fractie zich niet
door dhr. Welter zou laten dwingen in
een bepaalde richting. Dhr. Wel ter zei:
"Dat kan Romme nou wel zeggen, maar
als hij dat meent is hij een revolution
nair. Hij heeft maar rekening te houden
met de kiezers. Doet hij dat niet, dan
betekent dat een opzijzetten van de par
lementaire democratie."
De kern van wat dhr. Wel ter hier zegt
is zeer juist. Prof. Romme's uitlating
wijst er op dat het wel eens waar kon
zijn dat de kiezer alleen koning is tot de
uitslag der verkiezingen en dat hij daar-

na "geen barst" meer te vertellen heeft 
en overgeleverd is aan de dictatuur van 
de partijleiding of de partijfractie. Dit is 
een miskenning van de democratie -
inderdaad -, ook volgens ons, sluit de 
democratie in dat de fracties een op
dracht hebben uit te voeren, de op
dracht van hun kiezers, aan hen toever
trouwd met het verlenen van de stem 
steunend op de beloften die het partij
en verkiezingsprogram naar voren heb
ben gebracht. 
Dhr. Welter zei nog een zeer opvallend 
woord in zijn rede te Haarlem n.l. dit, 
dat "men de begrippen "eenheid" en 
,,eendracht" niet meer goed onder
scheidt. Eenheid zonder eendracht is 
een farce en onmogelijk". Dit is zeer 
juist. De K.V.P. is nog steeds de groot
ste eenheidspartij, maar eendracht heerst 
er niet meer, en de hoofdschuld hiervan 
ligt bij de K.V.P.-bestuursders zelf, die 
in de na-oorlogse tijd 'n hele stand (de 
zelfstandige en werknemende midden
Sti!nd) door een te links gericht beleid, 
niet .voldoende aandacht heeft geschon
ken, en hierdoor in de verdrukking heeft 
laten komen. Die "eendracht" dient 
hersteld te worden. Dit is ook het doel 
van dhr. W elter, die, na een zwenking 
in het K.V.P.-beleid en na de terugkeer 
van de eendracht, voornemens is ook 
weer tot de eenheid in de KV.P. terug 
te keren. 
Eén gedachte willen we hieraan nog 
toevoegen, betrekking hebbend op onze 
eigen houding voor en na de verkiezin
gen: Hoe oprecht Welter's streven naar 
eendracht en daarna weer eenheid, ook 
is: de juiste weg heeft hij niet. De "een
dracht" zal in de K.V.P. moeilijk te her
stellen zijn door actie van een partijtje 
BUITEN de K.V.P. Dat moet IN de 
K.V.P. gel;,euren, om succes te kunnen
opleveren.
Daarom blijft ons advies voor iedereen
hetzelfde als de vorige week: stemmen
op de K.V.P. om de fractie zo groot
mogelijk te maken, en daardoor ons ka
tholieke volksdeel zo sterk mogelijk.
Maar als dan de verkiezingen voorbij
zijn �n c1e fractie op de zetels zit, dan
mogen wij er geen genoegen mee nemen
dat wij "geen barst" meer te vertellen
hebben, en geen genoegen nemen
met een dictatoriaal beleid van de frac
tie met zijn leider, maar dan moeten we
ons laten horen, ons roeren, op de tam
tam slaan, hameren, bij iedere gelegen
heid, telkens als het weer mis dreigt te
gaan in onze K.V.P., in de overtuiging
dat we nog steeds een democratie zijn
en behoren te zijn, dat de Tweede
Kamerfractie een volksvertegenwoordi
ging moet zijn, dat die K.V.P.-fractie
dus haar kiezers te vertegenwoordigen
heeft.
Dergelijke eisen kunnen we niet stellen 
als we uit de K.V.P.-weglopen. Dit 
geldt ook voor de ,hele middenstand, 
zowel de zelfstandige als de werknemen
de. Maar dan na de verkiezingen niet 
indommelen, maar klaar wakker blijven, 
fel gespitst op de gang van zaken en 
snel in actie· en reactie wanneer dit nodig 
blijkt. 
Een taak voor de leiders der stands
organisaties! T. 

Boxtel vierde H. Bloedfeest 
in schone stijl 

'n Drievuldigheids=Zondag met nieuwe luister! 
Boxtel is een nijvere plaats, waar geen week wordt afgesloten of de agenda 
vermeldt een bijzondere gebeurtenis, die een voorname zo niet de voor
naamste plaats in de belangstelling van de mensen opeist. 
Geen gebeurtenis is echter zo belangrijk dan dat deze de viering van het 
Boxtelse H. ,Bloedfeest op Drievuldigheids-Zondag kan verdringen. Want 
deze d� beschotTWt men als door 0. L. Heer speciaal geschapen om de 
gelovigen van Boxtel en van ver daarbuiten gelegenheid te geven hun 
dankbaarheid te tonen voor het vergieten van het Kostbaar Bloed des 
Heren. 

Pontificale Hoogmis 
De sfeer van devote feestelijkheid dreef 
al vroeg door Boxtel: Van de daken 
wapperden de vlaggen van de torens 
rolde de sonore wekroep van de klok
ken en van heinde en verre kwamen de 
mensen - in hun paasbeste kleren ge
stoken - om DE dag van het H. Bloed 
met het bijwonen van een Pontificale 
Hoogmis in te zetten. 
Het is vele jaren gebruik geweest, dat 
op Drievuldigheids-Zondag de Hoogmis 
werd opgedragen in het processiepark, 
maar van deze. traditie was men dit jaar 
afgeweken. De Hoogmis werd nu opge
dragen in de eeuwenoude St. Petruskerk. 
En dat had voor Boxtel zijn bijzondere 
betekenis. Men moet namelijk weten, dat 
de H. Bloeddevotie kort na het geschie
den van het wonder zulke massale vor
men aannam, dat de enorme toeloop 
van pelgrims uit alle hoeken van ons 
land toen niet alleen de bouw van een 
grotere kerk nodig maakte maar even
eens noodzaakte tot een uitbreiding van 
de staf parochiegeestelijken. In 1493 
zien we Boxtel dan ook verrijkt worden 
met een Kapittel van Kanunniken. Om 

nu aan deze eerste glorietijd van de 
Boxtelse H. Bloedfeesten te herinneren, 
werd de Hoogmis j.l. ZondaK opgedra
gen door de Abt van de Paters Norber
tijnen van de Abdij Berne uit Heeswijk, 
de Prelaat Dr. Onderstein. Het Convent 
Witheren - dat had plaats genomen in 
het priesterkoor - verzorgde de wis
selende gezangen, terwijl de gelovigen de 
vaste gezangen uitvoerden. Vóór de 
Pontificale Hoogmis, die door vele hon
derden werd bijgewoond, zongen de 
Paters Norbertijnen de tertsen, d.w.z. 
gedeelten uit het breviergebed, waarbij 
de gelovigen werden geconfronteerd 
met het kledingsritueel van de abt, een 
plechtigheid die stamt uit oude tijden 
toen het voor bisschop en abt nog nodig 
was om zich na de verre visitatie-reizen 
om te kleden voor het H. Misoffer. 
Ongetwijfeld heeft deze Pontificale 
Hoogmis er veel toe bijgedragen, dat op 
deze Drievuldigheids-Zondag in Boxtel 
gesproken mocht worden van een mani
festatie van grote geloofsschoonheid ... 

DE OMMEGANG TROK .... 

En 's middags trok dan weer de H. 
Bloed-processie door Boxtels vlaggende 

straten, langs duizenden en duizenden 
kijkers én .... onder een hemel met veel 
smetteloos blatTW, want 0. L. Heer had 
gemeend voor een paar uur de wolken
massa's, die zich in het begin van de 
middag dreigend hadden saamgepakt, 
opzij te moeten schuiven om met Zijn 
gelovigen naar al dit schoons te kunnen 
zien. Schoons uit een stoet, die plaats
genoot en vreemdeling bekoorde met 
zijn uiterlijke fraaiheid en stichtte met 
zijn rijke innerlijke bajoelingen. 

Daar hadt ge dan de mannen van de 
openingsgroep met de trommen, op wier 
cadans de ommegang een paar uur voort
trok. En daar zaagt ge de purperen en 
de gouden vendels, en weer even ver
der de bruidjes in purper. Purper en 
goud...... het gaf uitdrukking aan de 
majesteit die de Eucharistische Feest
stoet moet omgeven en het herinnerde 
aan het Kostbaar Bloed, dat God voor 
ons vergoot en dat door een eeuwenoud 
mirakel zijn onuitwisbare sporen drukte 
in de H. Bloeddoek van Boxtel. 
Dan kwam er een groep, waarbij ge 
merkte dat aan de dramatisering van de 
processie dit jaar bijzondere aandacht 
was besteed. 
Adam en Eva, door de Aartsengel uit 
het paradijs verdreven, trokken in al hun 
erbarmelijke ellende voorbij. De droef
heid om het verloren geluk lag verbeeld 
in de door klaagvrouwen gedeclameerde 
teksten van Jeremias. Doch welk geluk! 
In de zang van de koorknapen beluister
den we reeds de vreugde· om de beloof
de verlossing. 
Nauwelijks was de stoet enige schreden 
verder of we bemerkten Jozuë en Kaleb, 
met op hun schouders de reusachtige 
druiventros, waaromheen dan de maagde
kens en de knapen hun vreugde om 
het vinden van het Land van Belofte 
uitdansten en uitzongen. Daarachter ech
ter de morrende en mokkende verspie
ders, opstandig tegen Jozuë en Kaleb 
en ... tegen Jahwe. Dan was daar ook 
weer de bekoorlijke Mariale g_roep met 
de wit gesluierde bruidjes en de jonge 
vrouwen met korenaren en druiventros
sen als verheven symbolen van de liefde 
van Jezus Christus vÓor de mensen. 
En na de historische groep - die weer 
een uitbreiding had ondergaan - volgde 
het schrijn met de H. Bloeddoek, gedra
gen door de acolieten in hun prachtige 
kledij. Tenslotte kwam dát gedeelte van 
de processie, waarin geheel Boxtel was 
vertegenwoordigd door kinderen, man
nen en vrouwen, uit alle geledingen van 
onze dorpsgemeenschap, die het Aller
heiligste mochten omgeven. Overal waar 
het Allerheiligste - aangekondigd door 
rinkelende altaarschellen en omwolkt 
door geurige wierook - passeerde, daar 
zaagt ge de mensen eerbied°ig neerknie
len om God op deze schone dag, Zijn 
dag, hun groet te brengen. Deze groet 
werd een indrukwekkende hulde toen 
de duizenden - processiegangers en 
kijkers - in het processiepark bijeen 
kwamen om er het Plechtige Lof bij te 
wonen, om er de zegen met het Aller
heiligste te ontvangen en op dit para
dijselijk stukje Boxtelse grond deze mid
dagplechtigheid af te sluiten met het 
zingen van het lied "Aan U, o Koning 
der Eeuwen", waarin we - toen het Al
lerheiligste naar de kerk werd terug ge
voerd - alle huldebetoon gekristalli
seerd terug vonden. 

HET H. BLOEDSPEL. 

We hebben U al verteld, dat de drukte 
op deze dag groot was. Weliswaar werd 
niet het getal van 40.000 pelgrims be
reikt zoals eerlang in de geschiedenis 
van Boxtels H. Bloedfeesten, maar toch 
was deze laatste Drievuldigheids-Zon
dag wel de drukste onder die der na
oorlogse jaren. Welnu, met zulk een 
drukte mocht met reden verwacht wor
den, dat ook voor het H. Bloedspel de 
belangstelling groot zou zijn. En inder
daad, omstreeks zeven uur 's avonds 
waren in het park van Stapelen ongeveer 
duizend belangstellenden iJJ het pas ge
bouwde permanente openlucht-theater 
bijeen om te zien naar de Boxtelse pre 
mière van het H. Bloedspel, g_eschreven 
door Rector H. Beex, geregisseerd door 
Joh. van Erp en gespeeld door ongeveer 
80 Boxtelse toneelspelers en aspirant
toneelspelers. 
Afgezien oog van het genoegen te zien 
naar een boeiend en kleurrijk open
luchtspel, was het reeds een genot op 
zich in deze o�ving te mogen vertoe
ven . . . Daar was sfeer : Vóór U een 
prachtig decor met een pittoresk kerkje 
en een even schilderachtig slot, rondom 
U slanke populieren, machtige platanen 
en een eetTWenoude beukelaar waarin de 
vogels hun lied kweelden, en bij dat alles 
dan ook nog een "doorkijkje" op de 
slotgracht waarin statige zwanen vcoort
dreven. 

Zou het U verwonderen in zulk een 
omgeving plotseling klokken te horen 
beieren, muziek te horen klinken en kin
deren hun spel van alle eeuwen te zien 
spelen? Het verwonderde óns in elk 
geval niet, Wij zagen enkele uren lang 
geboeid naar het spel van die van Box
tel ,van die van Merheim en van die van 
Herlaer, naar dat van Eligius van den 
Aker en dat van Pastoor Gerard van 
Boxtel. En wij offerden voor dit genot 
graag een "nat pak" op aan het zomer-

se regentje, dat er bij tijd en wijle uit 
de hemel omlaag ruizelde. 
Er was dan ook veel goeds en veel 
schoons te bewonderen. Daar is dan op 
de eerste plaats het spel zelf, waarin 
Rector Beex het H. Bloedwonder weer 
van een andere zijde benadert dan in het 
jubileumjaar 1949. Het dramatische 
accent l�t nu veel meer bij de hoofd
figuur, de priester Eligius van den Aker. 
Voorts is het stuk krachtiger van bouw 
en schoner van taal. En de geestige 
trekjes vindt men weer terug in de 
sprankelende dialogen en de levendige 
"massa-tonelen". Er blijven natuurlijk 
ook wensen over. Men zou de intrige 
op sommige punten bijv. wat sterker 
kunnen wensen of men zou als slot een 
apothese kunnen verkiezen boven de 
epiloog van de H. Bloedengel. Maar 
hiernaast liggen zoveel positieve verdien
stelijkheden, dat men dat eenvoudigweg 
niet als "tekorten" wil aanrekenen. 
En dan de vertolking: Wij noemen geen 
namen, al verdienen eigenlijk alle spe
lers het. Omwille van de gemeenschaps
prestatie zal men het dit keer met een 
algemeen vriendelijkheidje moeten doen, 
een bijzonder hartelijk vriendelijkheidje 
echter, want het spel, zowel van de 
hoofdfiguren als van de anderen, was 
van een kwaliteit, die ervoor zorgde, dat 
ge twee uur lang zonder het te merken 
in de ban verkeerde van een sterk ge
sproken woord, een goed illustrerend ge
baar en wat er zoal meer verwacht mag 
worden bij een succesvolle vertolking. 

En nu komen we vanzelf te spreken over 
het werk van regisseur Joh. van Erp, de 
man die het stuk "droeg": Keurige mon
tage van de verschill�nde scènes, uitste
kende bespeling van het speelplan, goe
de karakterisering van de verschillende 
figuren en tenslotte de creatie van "klei
nigheden", die aan dit alles de "finishing 
touch" gaven. Dat was Joh. van Erp: de 
man van álles! Er was vanzelfsprekend 
nog meer: magnifieke grime, puike 
lichteffecten, geluidsversterking en al 
wat dies meer zij én ...... natuurlijk ook 
kleine foutjes, die echter te vergeven 
zijn en die trouwens het goede nog 
slechts béter deden uitkomen. 
Summa summarum: een spel, dat ieder
e�n moet gaan zien! 
En tenslotte alles overschotTWende, mo-

gen we zeggen, dat Boxtel zich met 
voorbeeldige overgave gewijd heeft aan 
dit jaarlijkse imposante huldebetoon aan 
Christus in het H. Sacrament des Altaars. 
Daarvoor zouden we pluimpjes en be
dankjes naar alle mogelijke mensen en 
instellingen kunnen zenden, doch dat 
zou de bedoeling van dit feest, dit luis
terrijke Eucharistische Feest, schaden. 
Hoogmis, Processie en H. Bloedproces
sie het was tot verrukking van onze 
geest en tot meerdere eer van God 1 

Burgerlijke Stand 

der Gemeente Boxtel 

van 3 tot en met 9 Juni 195'.2. 

GEBOREN: Jozef P. A. zoon van A. H. 
J. Colla en A. L. A. J. M. de Rooij,
Baroniestraat 43 - Jeannette J. M.
dochter van Th. A. J. Vosters en J. B,
M. Molkenboer, Bosscheweg 24 - En
gelbertus C. M. zoon van A. H. v. d.
Bosch en J. M. C. van der Velden, Mijl
straat 47 - Maria J. I. dochter van P.
Fr. Ph. van Rijthoven en J. H. M. Bar
tels, Pr. Bernhardstraat 29 - Johannes
C. H. zoon van J. P. van der Steen en
M. van Grinsven, Molenstraat 72
Dymphna W. J. A. M. dochter van A.
P. A. Pennings en W. M. Beks, Bossche
weg 77.

ONDERTROUWD: Adrianus Th. Wil
lems en Maria A. Huijberts - Gijsber
tus van den Langenberg en Adriana C. 
Snellaars - Hendrikus A. van den Aker 
en Catharina J. M. Snijders - Johannes 
A. C. van Drunen en Gijsberta W. Peij
nenburg.

GEHUWD: Henricus J. van Vlokhoven 
en Cornelia M. J. Pijnenburg - Gijs
bertus H. van der Linden en Anny M. 
Chr. J. Laeijendecker Wilhelmus 
Teraa en Nicolasina J. J. van der Heij
den. 

OVERLEDEN: Christophora J. M. W. 
M. van der Horst, oud 16 jaren, Molen
straat 76 - Hendrika P. van de Sande,
oud 44 jaren, echtgenote van W. v. d.
Oever, Onrooi 18 - Hendricus J. Boer
donk,. oud 76 jaren, Molenstraat 22 -
Adrianus M. van Maaren, oud 72 jaren,
Schijndelsedijk 7a.

De Zeereerw. Heer van 
40 jaar pastoor van 

Dooremalen 
Gemonde 

De bevolking van Gemonde zal aan
staande Zondag 15 Juni haar pastoor 
C. J. van Dooremalen gaan huldigen bij
zijn 40-jarig jubilé als pastoor van de
St. Lambertusparochie.
Bij deze gelegenheid kunnen zij de oude
herder nog eens hun dankbaarheid tonen
voor zijn geestelijke verzorging gedu
rende zo een lange reeks van jaren en 
ook de herinnering verlevendigen aan 
wat van hem ten stoffelijke en sociale 
voordeel voor Gemonde's bevolking is 
uitgegaan in zijn vitale jaren. 
Pastoor Van Dooremalen heeft van het 
begin van zijn pastoraat zo intens mee
geleefd met de aan zijn geestelijke zorg 
toevertrouwde mensen, in familiaal blijde 
en droevige gebeurtenissen, in rustige en 
moeilijke tijden, dat hij werkelijk aan
spraak maakt op het geestelijk vader
schap zijner parochie. 
Hoewel hij er de man niet naar is om 
zijn gevoelens te uiten, blijkt bij gele
genheid toch hoe een warm hart hij zijn 
mensen toedraagt en hoe bezorgd hij 
zich maakt voor hun geestelijk welzijn 
en maatschappelijke positie. Zelfs al zijn 
ze al jaren uit zijn parochie, dan stelt hij 
nog belang in hen. 
De pastoor heeft in de verlopen 40 jaren 
in de lijn van de maatschappelijk-sociale 
ontwikkeling medegewerkt om de Ge
mondse bevolking daarin op zodanige 
wijze te doen delen, dat het Brabantse 
plattelandskarakter behouden bleef bij 
de aanpassingen van tijd en omstandig
heden. 

Bij zijn komst te Gemonde in 1912 kwam 
hij al aanstonds voor de taak om een 
nieuwe kerk en pastorie te bouwen. 
Reeds in 1913 kon hij de bouwvallige 
pastorie verlaten en de nieuwgebouwde 
betrekken. Het ontwerp voor de nieuwe 
kerk bleef wegens de gespannen inter
nationale politieke toestand voor wat het 
was, doch toen na de oorlog van 1914-
1918 het vooruitzicht gunstiger was, 
werd de thans bestaande, van 1924 af in 
gebruik zijnde kerk gebouwd. 
Een nieuwe school voor de jongens was 
tevoren reeds gebouwd, n.l. in 1917. 
Was met de bouw der kerk voorzien in 
een noodzakelijke verbetering voor de 
eredienst, met de bouw van de jongens
school werd voor het onderwijs aan de 
toen geldende eisen voldaan. 
Zo kreeg Gemonde de eerste noodza
kelijke vernieuwingen, die echter nog 
gevolgd werden door een uitbreidende 
verbouwing van het Liefdehuis en een 
tehuis voor ouden van dagen. 
Doch pastoor Van Dooremalen stimu
leerde ook voor zijn parochie-bevolking 
de sociale en zakelijke instellingen, die 
voor iedere plattelandsgemeenschap van 
belang zijn. 
Gemonde kreeg zijn afdeling van de 
Boerenbond, een agentschap van de 
Boerenleenbank en een filiaal van de 
C.H.V., het zogenaamde Boerenbonds
pakhuis. En sinds een paar jaar is met de 
oprichting van een afdeling van het Wit
Gele Kruis ook de zorg voor de volks
gezondheid meer actief geworden. 
Als plattelandsgemeensçhap heeft Ge
monde met dat alles de beschikking over 
de belangrijkste instellingen ten haren 
behoeve. 
Doch de pastoor is ouder geworden, 
heeft zelfs de leeftijd der sterken be
reikt, maar zal langzamerhand de lasten 
van de oude dag gaan gevoelen. 
Zijn parochianen zijn hem dankbaar voor 
zijn priesterlijke zorg en medewerking 
aan de totstandkoming van alles wat hen 
terr nutte is. Bij gelegenheid van zijn 40-
iarig pastoorsjubileum willen zij hun her
der daarom huldigen. Zij zullen hem dan 
ook a.s. Zondag een prachtige schenking 
aanbieden voor de kerk. Dit zal geschie
den door de voorzitter van het feest
comité tijdens een défilé van de gehele 
bevolking na het Lof, dat om half drie 
begint. 

's Morgens om 10 uur wordt een plech
tige H. Mis met assistentie opgedragen, 
waaronder de Scola Cantorum van het 
Seminarie "Beekvliet" te St. Michiels
Gestel de Misgezangen zal uitvoeren. 
Vanaf 12 uur tot 1 uur wordt een 
receptie gehouden op de pastorie. 



"Boxtel-Vooruit" -Nieuws 
Maand-agenda Juni 1952. 
Alle leden van "Boxtel Vooruit" zijn 
wederom in het bezit gekomen van de 
maand-agenda der Streek-V.V.V. ,,Bra
bant's Centrum". 
Naast de vermelding van alle in Juni 
in Boxtel plaats vindende gebeurtenis
sen, bevat deze maand-agenda, voor wat 
Boxtel betreft, een uitgebreid, uit 
"Rooms Leven", Tilburg, overgenomen 
artikel over de H. Bloed-Processie en 
het H. Bloedspel. 
Zeer zeker zal ook deze maand-agenda, 
die, zoals bekend, in ruime kring ver
spreid wordt, in belangrijke mate het 
bezoek van vreemdelingen aan deze ge
beurtenissen bevorderd hebben. 
Het is zeer te betreuren, dat nog steeds 
vele verenigingen in Boxtel achterblijven 
tijdig de door hen te organiseren ge
beurtenissen aan het Bestuur van "Box
tel Vooruit" mede te delen. 

Maand-agenda Juli 1952. 
De gegevens voor de op 1 Juli verschij
nende maand-agenda Juli 1952, moeten 
uiterlijk Zaterdag 21 Juni a.s. aan het 
Bestuur van "Boxtel-Vooruit", Clarissen
straat 22, Tel. 600, worden medegedeeld, 
liefst schriftelijk. 
De Verenigingen worden verzocht uiter
lijk op voormelde datum op te geven alle 
door hen te organiseren gebeurtenissen 
in de maand Juli tot en met 5 Augus
tus 1952. 
Ten overvloede worde hier nogmaals 
vermeld, dat opneming in de maand
agenda geheel kosteloos geschiedt. 

Nederlandse 
Handboog-kampioenschappen. 
De werkzaamheden ter voorbereiding 
van dit op de Markt, alhier, op 20 Juli • 
plaats vindend evenement zijn in volle 
gang. 
Vertrouwd wordt, dat eenieder op wie 
voor het welslagen van deze gebeurte
nis een beroep zal worden gedaan, zal 
willen medewerken. 
Elders in dit blad kan men lezen, dat 
ook de Boxtelse Handboogschutters zich 
ernstig voorbereiden om op "eigen ter
rein" voor "eigen volk" zo goed moge
lijk voor de dag te kunnen komen. 

Ronde van Boxtel. 
Alhoewe_l de datum van dit evenement, 
15 Augustus, nog twee maanden respijt 
geeft, begint ook het Comité Ronde van 

Boxtel zijn voelhorens reeds uit te 
steken. 
Voor de organisatie van de ronde "an 
sich" is men niet vervaard, doch voor 
het verkrijgen van de voor de ronde be
nodigde gelden zal een goed doordacht 
"plan de campagne" opgesteld moeten 
worden. 
De renners zitten intussen ook niet stil, 
want, alhoewel de inschrijving voor de 
ronde officieel nog niet geopend is, ko
men dagelijks aanmeldingen binnen. 
Gezien de aard en de lengte van het 
circuit overweegt het Comité het maxi
mum-aantal deelnemers, zowel voor de 
categorie amateurs als nieuwelingen, op 
tachtig te stellen. 
Wij stellen ons voor, t.z.t., in dit blad 
de prominenten onder de deelnemers 
aan de Ronde van Boxtel, wat hun wie
lerprestaties betreft nader onder de 
loupe te nemen. 
Ook ten aanzien vàn dit evenement, 
dat zeer zeker zeer vele vreemdelingen 
naar Boxtel zal trekken, wordt op de 
medewerking van alle ingezetenen �
rekend. 

• 

Ouden-van-dagen-tocht 1952 en 
Postduivenverenigi11R "De Luchtpost". 
De kaspositie van "Boxtel-Vooruit" is 
van dien aard, dat het niet mogelijk is 
de Ouden-van-dagen-tocht 1952 met 
eigen middelen te bekostigen. 
Een gelukkige ontmoeting tussen bestuur 
van "De Luchtpost" en "Boxtel-Vooruit" 
mocht leiden tot een samenwerking van 
beide •Verenigingen, ten bate van de or
ganisatie van de Ouden-van-dagen
Tocht 1952. 
,,De Luchtpost" organiseert op een vol
gende week in dit blad mede te delen 
datum een Wedvlucht met duiven, 
"Boxtel-Vooruit" houdt op dezelfde dag 
een speldjes-dag, vanzelfsprekend indien 
hiervoor toestemming van het Gemeen
tebestuur kan worden verkregen, en met 
de hierdoor verkregen gelden zal dan 
de Tocht voor 1952 georganiseerd kun
nen worden . 
In ons blad van volgende week komen 
wij meer uitvoeriger op deze aangele
genheid terug. 
Onze Boxtelse Oudjes kunnen wij reeds 
bij voorbaat verzekeren, dat de jongere 
ingezetenen hen ook dit jaar niet in de 
steek zullen laten. 
Vermoedelijk zal de Tocht 1952 worden 
gehouden in de eerste week van Augus
tus. 

Je moest eens weten hoe blij Je Vader kunt 

maken met een cadeautje. 

Bekijkt de etalages van onze Boxtelse winkeliers 

eens en maak dan meteen keus ! 

Eerste Plechtige H. Mis 

Onze plaatsgenoot, de We!Eerw. Heer 
A. van de Sande, die j.l. Zaterdag in de
Kathedrale Basiliek van St. Jan te
's Hertogenbosch uit handen van Zijne
Hoogwaardige Excellentie Mgr. W.
Mutsaerts, Bisschop van 's Hertogen
bosèh, de H. Priesterwijding ontving, zal
op Zondag 15 Juni a.s. om to uur in de
kerk van de H. Hartparochie te Boxtel
zijn Eerste PlechtiRe H. Mis opdragen.
Voor de inwoners van Boxtel bestaat er 
a.s. Zondag van half twee tot half drie
gelegenheid de neomist en zijn familie te
feliciteren (Kalksheuvel 56).
's Middags om 4 uur zal in de Wijk
kapel "De Burcht" een Plechtig Lof 
worden opgedragen. 

Plaatselijk Nieuws 
SACRAMENTSPROCESSIE 
OP STAPELEN. 

Gisteren - op de stralende morgen van 
Sacramentsdag - trok door het park van 
Stapelen weer de traditionele Sacra
mentsprocessie. Op kunstige wijze had 
men de paden herschapen in schitteren
de mozaïeken met religieuse teksten of 
voorstellingen. En in het openlucht
theater werd een uitermate druk bezoch
te Plechtige Hoogmis opgedragen, waar
onder de W e!Eerw. Pater Leonardus in 
't Zandt een treffende en gloedvolle 
predica_tie hield. 

Het was alles bijeen een indrukwekkende 
hulde aan Christus in het H. Sacrament 
des Altaars ! 

GEMEENTERAADSVERGADERING. 
Hedenavond, Vrijdag 13 Juni, zal de 
Raad van de gemeente Boxtel om 7 uur 
ten gemeentehuize in openbare vergade
ring bijeen komen. 
De 14 punten tellende agenda vermeldt 
o.a.:
Een voorstel om de vermakelijkheidsbe
lasting voor bioscopen te reduceren.
Enkele voorstellen betreffende de ver
koop van op Kalksheuvel gebouwde wo
ningen, zoals voorstel tot verkoop van 
een tweetal woningen aan nieuwe gega
digden, voorstel tot het verstrekken van 
garanties aan de Boerenleenbank te 
Boxtel ter zake van te verstrekken hypo
thecaire voorschotten aan kopers, en 
voorstel tot het van gemeentewege ver
strekken van tweede hypotheken aan 
kopers van woningen, deel uitmakende 
van het complex van 20 (14 op Kalks
heuvel en 6 aan de Jan van Brabant
straat). 
Een voorstel tot huurprijsverhoging voor 
de aan de gemeente Boxtel blijvende 
vende woningen van het complex "28 
woningen Kalksheuvel". 

ZATERDAGAVOND CONCERT 
DOOR DE 
FANFARE "ST. ARNOLDUS". 
Zaterdag 14 Juni eerstkomende, concer
teert op de kiosk op de Markt de 
Fanfare "St. Arnoldus", Lennisheuvel. 
Onder leiding van de Directeur, de 
Heer Jos. van den Braak, zullen de 
volgende muzieknummers worden uit
gevoerd: 

1. Marsch-Parade No. 1
van P. Bisselink; 

2. Rosalinde, Ouverture
van H. Lureman; 

3. Reginella Campagnola (Ezel-Serena-
de), van E. Lazzaro (Arr. Maas);

4. Rosetta, Wals van P. Bisselink; 
5. Silvia René, Ouverture

van H. Lureman; 
6. Montagne d'Argent, Ouverture

G. Gadenne;
7. Lichte Pas van Frits Jakma Jr.
Voor dit concert, dat aanvangt om 8 uur
n.m., zijn wederom de bekende maat
regelen, ter verkrijging van de nodige
orde en rust tijdens het uitvoeren der
muzieknummers, getroffen.
Ook vanaf deze plaats doen wij gaarne 
wederom een beroep op de concert-be
zoekers spont<!_an de gevraagde mede
werking te verlenen, ten genoege van 
de executanten en de muziek-minnende 
gemeentenaren. 

HERIJK VAN MATEN, GEWICHTEN 
EN MEETWERTUIGEN. 
In de loop van de volgende week zal 
in Boxtel gelegenheid worden gegeven 
tot "Herijk" van maten, gewichten en 
meetwerktuigen. 
Voor de bijzonderheden hieromtrent 
vef\'{_ijzen wij U naar _een advertentie 
elders in dit blad. 

DENKSPORT HORIZONTAAL: 1. Schildersgereedschap, 5. Reukwater, 10. Spoor
staaf, 12. Bijbelse figuur, 13. Romeins landvoogd, 16. Voorzetsel, 18. 
Niet vet, 19. Bijwoord van graad, 20. Kledingstuk, 22. Schil, 23. 
Europeaan, 24. Mannetjesschaap, 26. Mannetjesbij, 27. Marterachtig 
roofdier, 28. Provincie in Italië, 29. Onbep. voorn. woord, 31. Ge
steente, 32. Voorzetsel, 33. Jonge stier, 35. Ontkenning, 37. Voertuig, 
38. Reeks, 40. Bekende motorraces, 41. Gelijkenis, 43. Voederbak,
45. Gemeente in Gelderland, 47. Bijbelse figuur, 48. Stad in Drente.

TWEE BOXTELSE KINDEREN NAAR 
,,BIO-VACANTIEOORD". 
Ieder, die de bioscoop bezoekt, zal 
steeds getroffen worden door de aardige 
filmpjes van het Bio-Vacantieoord, welke 
Stichting tweemaal per jaar in de Neder
landse bioscooptheaters ten behoeve van 
het zwakke Nederlandse kind collecteert. 
Ook het bioscoopbezoekend publiek in 
onze gemeente is steeds gaarne bereid 
voor het goede doel een steentje bij te 
dragen. 
De Stichting "Bio-Vacantieoord", waar
van de Bestuursleden geheel belangeloos 
hun functies waarnemen, zendt zwakke 
behoeftige kinderen uit geheel Neder
land in de leeftijd van 6-14 jaar naar 
het Bio-Vacantieoord "Russenduin" te 
Bergen aan Zee, ongeacht de religieuze 
of politieke gezindheid der ouders of 
verzorgers. 
Het enige doel, hetwelk door het Be
stuur der Stichting "Bio-Vacantieoord" 
wordt nagestreefd, is, dat deze kinderen 
aldaar nieuwe krachten en nieuwe le
vensvreugde zullen opdoen. 
Op Donderdag 19 Juni a.s. vertrekken 
uit onze gemeente 2 kinderen voor een 
verblijf van zes weken naar dit ideale 
oord en wij twijfelen er niet aan of ook 
deze kinderen zullen t.z.t. gesterkt en 
vol nieuwe energie terugkeren. 

LOTERIJ TEN BATE 
VAN DE BLINDEN. 
In de komende weken zullen er huis aan 
huis loten worden verkocht ten bate van 
de Le Sage ten Broek-vereniging. Deze 
vereniging, die ook haar leden in Box
tel heeft, zet boeken en tijdschriften 
over in Braille-schrift, het schrift van de 
blinden. Deze boeken gaan naar de Le 
Sage ten Broek-bibliotheek te Grave, zo
dat de blinden over geheel Nederland 
hiervan kunnen profiteren. De trekking 
zal op 5 Juli in Hotel Riche worden ge
houden. 

HOOG BEZOEK BIJ PROVINCIALE 
GEZONDHEIDSDIENST 
VOOR DIEREN. 
De in Boxtel gevestigde Provinciale Ge
zondheidsdienst voor Dieren staat vol
gende week een hoog bezoek te wach
ten. Op Woensdag 18 Juni zullen n.l. de 
buitenlandse landbouwattaché's van Ne
derland een bezoek brengen aan Dr. 
Kirch en zijn staf, zulks in het kader van 
de studiereis, die deze landbouwaatta
ché's uit 13 verschillende landen momen
teel door ons land maken. 

GESLAAGD. 
Te Utrecht slaagde de heer W. Hekkens 
voor het doctoraal examen in de Schei
en Natuurkunde. 

-o-

Te Amersfoort slaagde voor het examen 
politie-diploma "met aantekening" J. C. 
v. d. Biggelaar, agent van de gemeente
politie, alhier.

VERTICAAL: 1. Overste in een mannenklooster, 2. Water in Noord
Brabant, 3. Deel van de mond, 4. Naam voor rustoord, 6. Verbinding 
tussen twee vertrekken, 7. Priem, 8. Bolgewas, 9. Vuurpeil, 11. Deel 
van een vinger, 14. Stuk stof, 15. Moment, 17. Deurwachter, 19. Witte 
mier, 21. Mannelijk zoogdier, 23. Plaats in Noord Holland, 25. Ge
hakt, 26. Vallei, 30. Tafelfles, 32. Kneedbare massa, 33. Afgelegen, 
34. Gebogen been, 36. Plaats in Noord-Brabant, 38. Palmmeel, 39. Eén
keer, 41. Duw. 42. Onderricht, 44. Rondhout, 46. Lidwoord.

Oplossing vorige puz:zle. 

HORIZONTAAL: 1. dons, 5. enig, 9. paletot, 12. e.v., 14. tegen, 15. 
Po, 16. som, 18. man, 19. beo, 20. trap, 21. mier, 22. Ier, 23. ale, 25. 
end, 26. kar, 27. ver, 28. Ida, 30. Ada, 32. pan, 34. tank, 35. Raab, 36. 
ent, 37. aak, 39. pro, 40. ik, 41. kraal, 43. de, 44. parkiet, 46. rite, 
47. nota.

VERTICAAL: 2. op, 3. nat, 4. slim, 5. eten, 6. non, 7. it, 8. festiviteit,
10. egaal, 11. woordenboek, 13. vore, 15. peen, 17. markant, 19. bier
pap, 23. ara, 24. eva, 29. dank, 31. draak, 33. aard, 37. arre, 38. Kain,
41. kat, 42. Leo, 44. pi, 45. T.T.

R.K. GILDENBONDS HARMONIE 
OP CONCOURS. 

Sinds enkele weken is de Gildenbonds 
zich ernstig aan het voorbereiden voor 
het internationaal concours, waaraan zij 
op 13 Juli te Bree (België) zal deelnemen. 
Zij zal daar uitkomen in de hoogste af
deling. Dat dit een grondige voorberei
ding vereist spreekt vanzelf, daarom zal 
de harmonie de laatste weken voor het 
concours het optreden in het openbaar 
beperken tot het uiterst noodzakelijke. 
De nummers, die op het concours uitge
voerd zullen worden zijn: 
Als verplicht nummer: Scènes Alsaciën
nes, Massenet. 
Als gekozen nummers: 
Fête aux Flambeaux, 
Finlandia 

G. Wettge
J. Sibelius

In beperkte mate bestaat voor even
tuele belangstellenden de mogelijkheid 
de reis naar Bree mee te maken. Zij die 
van deze gelegenheid gebruik willen 
maken, kunnen, zich tot 22 Juni opge
ve9 bij het bestuur. 

FATIMA-KAPEL. 
Van een Boxtelse arbeider: uit dank
baarheid voor verkregen gunst f 2,50 
ten bate van de Fatima-kapel. 
Opbrengst voetbalwedstrijd op Stapelen 
f 2,25, eveneens voor Fatima-kapel. 

POLITIEHONDENWEDSTRIJD. 
Voor hondenliefhebbers staat a.s. Zon
dag 15 Juni weer een prachtige Politie
hondenwedstrijd op het program. Dan 
hoopt de Boxtelse vereniging "De 
Trouwe 'X1achter" in en nabij het wan
delpark haar kringwedstrijd te geven. 
Hieraan werken mee een 12 tal van de 
beste honden uit de kring 's Bosch, 
waaronder er zijn met certificaat 
K.N.P.V. De toegang is vrij. 

PAARDENZEGENING TE ESCH. 

Sinds enkele jaren heeft er te Esch op 
de eerste Zondag van Juli een paarden
zegening plaats ter ere van de H. Anto
nius Abt. 
Zoals bekend bezit de Essche parochie
kerk een prachtig Antoniusbeeld uit het 
begin der 15e eeuw en wordt Antonius 
Abt in Esch meer bijzonder vereerd als 
patroon van het boerenbedrijf. 
Dit jaar is voor het eerst de gelegenheid 
geschapen voor paardenhouders buiten 
de parochie van Esch, om hun paarden 
ter zegening voor te leiden. Voorzover 
men dit in groter verband wil doen (b.v. 
Rijvereniging, N.C.B.-afdeling) wordt 
gaarne spoedig een opgave daarvan ver
wacht aan de Secretaris van het voor
bereidend comité, J. A. Sterks, A 42, 
Esch. 

De paardenzegening op Zondag 6 Juli 
a.s. begint om half vier.

Lekker 

sla-aanmaken 

·n

Lekker sla-aanmaken was 
vroeger een heel karwei, 
waar van alles aan te pas 
kwam. 
Maar mei De Gruyter's 
slasaus is het in een wip 
gebeurd. 
Even een scheutje over de 

sla ... even· mengen en 't 
is klaar. Zo zacht, zo fijn 
gekruid, dat is sla op zijn 

� aller-allerbest. Wat zou U � 
loch moeite doen, als U het 
met De Gruyter·s slasaus 
zo goed en gemakkelijk 
hebben kunt? 
Een grote fles van 80 cent 
is erg voordelig en U 
krijgt er een cassabon bij 
voor 10 procent korling. 

520612 

BREUGHELIAANSE KERMIS 
IN JULI. 
De Breugheliaanse Kermis, die de Pa
ters Assumptionisten dit jaar in Boxtel 
zullen houden ten bate van het Kapel
fonds, doch die reeds enkele malen 
moest worden uitgesteld, is nu definitief 
bepaald op 26, 27, 28 en 29 Juli. 

De Breugheliaanse Kermis, zal 's Zater
dags geopend en Dinsdags gesloten 
worden. 

In die dagen hoopt IJlen ten bate van 
het Kapelfonds weer de goede ruil van 
genot tegen milddadigheid - te kunnen 
doen. 
Men houde één van deze data vrij! 

Geef bij verhuizing 

uw nieuwe adres op 
aan onze administratie 

Molenstraat 19. 

==================================== 

Avonturen van BIM en BAM 

� 
2 3 0 Copyrioht P. 1. B. Bo, 6 Copenhooen 

WATERTROMPETTEN. 
Bim en Bam hebben allebei een trompet 
gekregen en ze blazen er de hele dag op. 
De dieren worden doodmoe en ziek van 
het luisteren naar dat vreseli1ke lawaai: 
De struisvogel steekt zijn kop diep in 
het zand om rust te hebben, het luipaard 
stopt zijn oren dicht en ook de schild
pad heeft geen ogenblik rust. Gedrieën 

stappen ze dan naar de olifanten om er 
eens met hen over te praten. ,,Helpt ons 
asjeblieft om van die trompetten af te 
komen, we kunnen dat lawaai niet langer 
uithouden!" zo klagen zij. ,,De olifanten 
willen wel helpen en zij hebben een uit
stekend idee. Als zij Bim en Bam tegen
komen zeggen ze "wij kunnen ook wel 
trompetblazen, willen jullie het eens 

horen?" En meteen blazen ze Bim en 
Bam met hun trompetten gewoonweg 
ondersteboven. Wat hebben de olifanten 
nu gedaan? Ze hebben hun slurf eerst 
vol water gezogen, zodat Bim en Bam 
bovendien nog doornat zijn. De trompet
ten laten zij voorlopig rusten, want die 
watertrompetten van de olifanten vinden 
zij te machtig! 



Tentoonstelling 
R.K. Huishoudschool 
VROUWELIJK "KAPITAAL" 
OP DUINENDAAL. 
Een nieuwe tentoonstelling diende zich 
dezer dagen aan - nog wel een met 'n 
specifiek vrouwelijke allure: de tentoon
stelling n.l. van de Boxtelse R.K. Huis
houdschool. 
Woensdag en Donderdag j.l. werd deze 
gehouden in het schoolgebouw op Dui
nendaal, waarheen talrijke belangstellen
den - w.o. de Inspectrice voor het 
Landbouw-huishoudonderwijs Mej. Ber
gervoet - hun schreden richtten. Het is 
er vanaf de opening, die geschiedde door 
de heer A. Valks als lid van het Gede
legeerd Bestuqr in aanwezigheid van de 
We!Eerw. Heer Kapelaan F. Verhagen, 
leerkrachten, leerlingen en ouders, dan 
ook voortdurend een komen en gaan ge
weest van geïnteresseerden uit Boxtel en 
verre omgeving. 
En geen wonder, want deze tentoonstel
ling (annex openbare les) was de vrien
delijkheid zelve. Hier geen comité van 

• ontvangst, maar een gedekte tafel. .. Zeg
nu eens eerlijk, waar is men per saldo 
meer ontvankelijk voor? Toen daarbij
no.ir waarlijk verrukkelijke geuren van

. onbestemde afkomst in ons reukorgaan
gedreven kwamen, hebben we onze man
nenneus ook maar eens om de deur van
het heilige der heiligen, de schoolkeu
ken, gestoken. En beweer nu niet, dat de
man een leek is op dit gebied. De direc
trice van de Boxtelse R.K. Huishoud
school 1J1aakte U in wem1g woorden
diets van hoeveel belang de keuken voor
de man is, en dat waar aan de wand de
oude wijsheid prijkte "De liefde gaat
door de maag!" Men vond er nog meer
van die wijze woorden; om een voor
beeld t� noemen "De bekwaamheid van
de vrouw is het kapitaal van de man!"
Inderdaad, dat leerde deze tentoonstel
ling U ten volle. Om maar even in de
keuken te blijven: We hebben er ge
zien hoe volge_ns de meest moderne
methoden de heerlijkste gerechten wer
den klaar gemaakt. In de afdeling naaien
hebben we voorts de prachtigste bewij
zen voor.2:elegd gekregen van de vorde
ringen, die de leerlingen hier ziender
ogen maken. Naaien, verstellen, stop
pen, stofversieren, het wordt de leerlin
gen blijkbaar allemaal tot in de profes
sie geleerd. En in de huishoudklas ont
dekte men eindelijk ook het geheim van
de dingen. waarvan men tot nog toe ;zei:
,,Hoe heeft ze dat toch klaar gespeeld?"
Daar worden door bekwame leerkrach
ten de toy_erformules geleerd voor hon
der-en-een handigheidjes, die in het
huishouden voordeel opleveren, netheid

bevorderen, gezelligheid kweken, sfeer 
verwekken, enz. enz. 
Nemen we bii dit alles in aanmerking dat 
ook aan het theoretische gedeelte van 
het huishoudonderwijs de volle aan
dacht geschonken wordt, dan kunnen we 
met gerust hart zeggen (want deze ten
toonstelling leverde het overtuigende 
bewijs), dat ee .n leerlinge die op onze 
R.K. Huishoudschool de cursussen met 
vrucht volgt, straks met een kapitaal aan 
kennis het huishouden in stapt. 
Moge dit voor alle ouders onder onze 
lezers een aansporing zijn eens ernstig 
na te gaan of geen van hun kinderen 
nog in aanmerking. komt voor een van 
de cursussen der R.K. Huishoudschool 
(Opleiding assistente in de huishouding 
Vakopleiding naaien - Huishoudcursus 
- Primaire opleiding - Avondcurses
naaien - Avondcursus gewone en fijne
keuken - Avondcursus Vormingsklas).

Op de Maandagen 16 en 23 Juni kan 
men omtrent een en ander alle ge
wenste inlichtingen inwinnen aan de 
Huishoudschool op Duinendaal, van 3 

tot 4 uur en van 7 tot 9 uur - daarbij 
wordt dan vanzelfsprekend ook gele
genheid 11;egeven tot het aanmelden van 
leerlingen. 

* Het is altijd een heerlijk moment bij
de een of de andere festiviteit de orga
nisatorische rompslomp gescheiden te 
zien worden van het gebeuren zelf. De
duizend-en-een-moeilijkheden, die we
kenlang loodzwaar gedrukt hebben op
de organisatoren, worden dan plotseling
afgewenteld door het succes, dat komt
in de mate waarop men "gepland" heeft.
Zo ook Zondag j.l. met· het H. Bloed
feest. Weldadige voldoening voor de
honderden ijveraars van dit jaarlijks
terugkerende devote gebeuren, dat het
'n gróótse dag werd en dus 'n gróótse
beloning voor het moeizame voorberei
dende werk* We hebben ons Zondag
toch een ogenblik ve.rschrikke]ijk bedro
gen gevoeld door Lucas van Hoek, de
ontwerper van de costuums. En dat was
toen we 's avonds tijdens het H. Bloed
spel plotseling een dame-op-leeftijd ten
tonele zagen verschijnen, gestoken in
kleren uit deze eeuw en gewapend met
vrouwelijke attributen als tasje, enz.
evenzo uit deze eeuw. Het gebeurde
toen de Heer van Boxtel een dialoog
speelde met Eligius van den Aker. Onze
critische geest oordeelde ogenblikkelijk:
"Ah, daar sla je de plank mis, Lucas, zó
kun ie Vrouwe Cunegondis van Boxtel

niet laten verschijnen!" De dame-op
leeftijd wandelde echter rustig langs de 
acterende spelers, stak voorts onver
stoorbaar het speelplan over en . .. zocht 
toen als eerste van de duizend toeschou
wers op koelbloedige, maar niet navol
genswaardige wijze beschutting voor een 
regenbuitje. Even later kwam de wer
kelijke Vrouwe Cunegondis... De wer
kelijke werd nat, doch de vermeende 
niet ! )t- Onze terloopse opmerking van 
vorige week over het affiche voor de H. 
Bloedf�sten, dat op een zekere plaats 
opgehangen werd achter een wasmiddel
reclame, waarmee het affiche een tref
fende maar niettemin storende eenheid 
vormde, heeft niet alleen enige beroe
ring gewekt, maar heeft ook een nieuw 
"probleem" aan de orde gesteld. Het 
probleem n.l. van het affiches hangen. 
Daar wordt tegenwoordig zo'n overda
dig gebruik van gemaakt, dat goedwil
lende zakenlieden hun etalageruiten 
soms totaal volgeplakt zien met reclame
papieren van allerhande kleuren en aller
hande formaten. Wij zouden daarom 
eenieder die ermee te maken heeft de 
ernstige raad willen geven: Hangt niet 
teveel affiches, spreidt deze zoveel mo
gelijk en laat zodoende eenieder aan zijn 
trek komen! Anders zien we straks door 
het bos de bomen niet meer ... En wat 
die beroering betreft: Als er eens een 
terloopse aanmerking gemaakt wordt, 
dan is die werkelijk "terloops" en is er 
dus bij wijze van spreken heus geen man 
overboord! * Vorig� week Vrijdag wer
den in de parochie van het H. Hart weer 
acht Kajotsters geïnstalleerd. De instal
latie vond plaats in De Burcht, plechtig 
en sfeervol. De "blyde incomste" had 
plaats in het KJV.-huis, feestelijk en 
uitbundig. Een geslaagde avond! * 
Deze week werden we op een avond 
weer eens bezig gehouden door het ver
lichte uurwerk op de St. Petruskerk. We 
zagen de wijzers plotseling zó snel de 
tijd "doorlopen", dat we bij het naar 
bed gaan elkaar al gedag zegden met 
een "Wel, tot over tien jaar!" Er waren 
er ook, die dachten 's anderendaags hun 
zes-, zeven- of achtjarige spruiten ge
slaagd en wel van de H.B.S. te kunnen 
zien stappen. Weer anderen dachten in 
deze snelle tijd na een nachtje slapen 
's anderendaags van een lastige samen
woning af te zijn en reeds te wonen in 
een van de mooie huisjes in het nieuwe 
Boxtel op de Selissenwal. En wij ..... . 
wij peinsden wat de volgende dag te zul
len schrijven voor de rubriek "Terloops" 
over tien jaar. * Morgen is het Vader
dag, een hele dag lang. Dat wordt een 
moeilijke dag voor de Eva's, die in hun 
domein dan voor luttele uren de scepter 
af zullen moeten staan. Een moeilijke 
dag, wat wij U brommen! * De wijs
heid van de week: ,,Menigeen moet 
dood zijn om voor ons levend te wor
den" (Sirius). 

SPORT-N:IEUWS 
R.KS.V . .,BOXTEL".
Boxtel 2 promoveert niet.
De reserves van Boxtel zijn er niet in 
geslaagd aan hun kampioenschap in de 
te klasse N.B.V. een promotie naar de 
res. 3e klas K.N.V.B. te koppelen. Werd 
de uitwedstrijd tegen rivaal Woensel 3 
met 2-1 verloren, j.l. Zaterdag werd 
ook in de thuiswedstrijd (met 3-4) de 
winst aan Woensel gelaten. 
A.s. Zondag 15 Juni
Finales Jeugdtournooi.
A.s. Zondag zullen in het St. Paulus
Sportpark aan de Nieuwstraat de fina
les plaats vinden van het tournooi om
de Pastoor van Besouw Wisselbeker. 
Om 1 uur zal tussen Brabantia en Best
Vooruit gestreden worden om de 3e en
4e prijs en om 2 uur zal het treffen
plaats vinden tussen bekerhouder Woen
sel en Boxtel, dat nu zal trachten deze
trophee voor een jaar te winnen. Voor
de sportliefhebbers vormen deze finales
een aardige gelegenheid om eens nader
met het Brabantse en meer speciaal het
Boxtelse jeugdvoetbal kennis te maken! 
Zaterdag 14 Juni 19.00 uur: 
Boxtel 1 - W oensel 1. 
Zaterdag om 7 uur zal Boxtel 1 op eigen 
terrein aantreden voor een vriendschap
pelijke wedstrijd tegen de sterke tweede 
klasser Woensel 1 uit Eindhoven. 
Voor de roodwitters een uitstekende ge
legenheid hun voetbalkrachten eens te 
meten met die van een superieure tegen
stander. Ongetwijfeld kan dit de Box
tel.se sportliefhebbers een z�er interes
sante wedstrijd opleveren! 

BOXTEL IS WEER EEN 
KAMPIOEN RIJKER. 
Ondanks het feit, dat de spelers Zon
dag met lange gezichten Boxtel uit gin
gen vanwege de processie, heeft het te 
team van Ready met de prachtige cijfers 
6-2 haar rivaal Bata verslagen en hier
door het kampioenschap behaald. 
Na de wedstrijd was men nog even ge
zellig bijeen met de Bata-spelers, waar
bij de voorzitter van de B.T.C. Ready 
feliciteerde met het behaalde succes, 
daarbij het team voor de a.s. promotie
wedstrijden dezelfde mooie resultaten 
toewensend. 
Deze sportieve geste werd gevolgd door 
het aanbieden van bloemen, welke door 
de aanvoerder met een hartelijk dank
woord werden· aanvaard. 
Het 2e team kon wederom geen winst 
behalen maar speelde een zeer sportieve 
wedstrijd tegen Philharmonie V. Uitslag 
6-2 voor de Tilburgenaren. Hoe taai
de tegenstand was mag wel blijken uit
het feit, dat één der spelers 105 games
op één middag speelde .

••••••••••••••••••••••••••• 

• •

: Op Zondag 15 Juni a.s. : 
: hopen onze geliefde ouders : 
• •

Een toom biggen te koop. H. 
van Kasteren, Boseind 28. 

Jonge slachthanen te koop bij 
W. v. Berkel, Kleinderliemp
de 9.

DEN DRIES 
REINIGT EN VERFT

. UW KLEDING 
: Martinus de Kort : 
• •• en • 
i Adriana van Dijk : 
: de dag te herdenken, waar-: 
: op zij vóór 25 jaar in het: 
: huwelijk traden. : 
• •

: Hunne dankbare : 
: kinderen. : 
: Boxtel, Breukelsestr. 138. : 
• •
••••••••••••••••••••••••••• 

'ff i;;:;;;de betuigen wij onze 
oprechte dank aan fa

milie, buren, vrienden en ken
nissen voor de belangstelling 
bij ons huwelijk onc;lervonden. 

J. v. Dinther
M. v. Dinther-Troeyen

Te koop: klein wit fornuis, 
17 gulden, kamerkachel en 
plaat en plat buisje 18 gulden. 
W. v. d. Steen Esschebaan 3.

Op gezellig punt in centrum 
van Boxtel een bovenhuis te 
ruil tegen benedenwoning met 
tuin. Brieven onder nr. 88, 
Molenstraat 19. 

Spotkoopje. Twee grote fau
teuils met 4 stoelen, een gas
haa'rd en een handwasmachine. 
Bevragen Molenstraat 33. 

Boxtel, Maastrichtsestraat 30. Te koop:jaar. Te 
straat 19. 

meisjesfiets 8-10 
bevrage_n Molen-

Voor de hartelijke belang-

Meisje gevraagd voor halve 
dagen. Bevragen Molenstr. 19. 

OP MAAMDAG GEBRACHT. - ZATERDAG TERUG. 

Een toom zware biggen te 
koop. M. de Bresser, On
rooi 13. 

Te koop: wegens beëindiging 
van bedrijf: aftands paard, 
hakselmachine, ijzeren eggen, 
prima stel paardetuig, hachten, 
strengen, enz. L. v. d. Loo, 
Vorst 12. 

Notaris p I MERTENS 
TE BOXTEL 

Vaderdag *J��t Sigarendag 
Dat is me een verrassing ! 
Kijk maar eens naar het gezicht van 
Vader, naar zijn glinsterende ogen als 
hij dat zegt. Dan merk je direct dat hij 
reusachtig blij is met z'n 

Vaderdag-cadeautje! 
En .... geen wonder zo'n mooie Tabaks
pijp of aansteker, of zo'n Vorstelijke 
doos sigaren, of feestelijke doos siga• 
retten van Sigarenhandel Bert v. d. Braak 
is ook wel iets om blij mee te zijn. 

Voor iedere beurs en voor iedere smaak is er 
volop keuze bij 

HANDBOOGSPORT. 
Op de banen van "De Dageraad" te 
Vught werd ;.I. Zondag 8 Juni de twee
de ziftingswedstrijd gehouden voor de 
Nederland-België ontmoeting op 3 
Augustus a.s. 
Om voor verdere selecfre in aanmer
king te komen moesten in 100 pijlen 
400 punten geschoten worden. 
Er waren een 50-tal schutters bijeen uit 
verschillende omliggende plaatsen. Een 
15-tal behaalde het vereiste aantal pun
ten en komt nu in aanmerkin2 voor de
centrale zifting op 22 Juni in Uden.
Tot deze 15 schutters behoren drie
leden van l'Union te Boxtel, n.l.: F. v.
Liempt, G. van Roij en H. de Koning.
F. van Liempt was met 422 punten de
hoogst geklasseerde schutter.
Venneldenswaard is ook de prestatie
van de jonge schutter (18 jaar) G. v.
Roij, die 414 punten schoot.
H. de Koning plaatste zich 8ste met
406 p.
In spanning wachten we nu af of deze
schutters zich ook in de centrale zifting
zullen weten te handhaven om zodoen
de straks ·op Boxtels Markt om het
kampioenschap van Nederland te kun-
nen kampen ...... Succes schutters! 

POLITIEK 

Ze kan net fluiten als een lijster 
zo 's morgens in de appelboom, 

Dan lijkt de wereld een idylle, 
de toekomst haast een wonderdroom;' 

Met name tegen een verkiezing 
stemt ze zo af op het publiek; 

Maar als de stembus is gesloten, 
verstomt die zoete politiek. 

Ze weet, dat ze niet in de gunst staat, 
slechts als een halve wordt vertrouwd, 

Omdat ze strooit met veel beloften, 
waarvan ze er maar weinig houdt; 

Dat ligt aan de omstandigheden, 
- verklaart ze dan heel laconiek

Want ijzer met ie handen breken 
kan zelfs niet in de politiek. 

Ze geeft de toon aan in de kranten, 
al is 't vaak koekoek-éne-deun; 

Doch zonder haar kwam hoogstwaar
schijnlijk 

het A.N.P. nog aan de steun; 
Ze dobbert ook op aethergolven, 

beheerst de radio-techniek, 
Eist driekwart van het nieuwskwar

tiertje, 
dat kreupel gaat aan politiek. 

U moogt Juf Politiek niet lijên? 
ik evenmin, mijn beste man; 

Maar 't gekke is in deze wereld: 
we doen er met zijn allen an! 

Het is geen knappe, jonge dame, 
ie gaf haar met plezier de bons ... 

Maar 't is een knappe die haar kwijt 
raakt, 

want zij bemoeit zich tóch met óns ! ! 
Jaap Mijderwijk. 

15 JUNI 

Vaderdag 
Wat zullen wij 
Vader geven? 

Geen zorgen! 

DE BIJENKORF 
helpt U. 

Pracht sortering: 
Lederen Actetassen 
Lederen Portefeuilles 
Lederen Portemonnaies 
Lederen Herenriemen 
Lederen Reisnecessaires 

Dubbele Fietstassen 
13,50 • 1 l ,75 • 8,50 

stelling bii gelegenheid 
van ons Gouden Huwelijks
feest, betuigen wij bij deze 
onze oprechte dank aan vrien
den en kennissen, in het bij
zonder aan: de familie en 
buurtgenoten voor de cadeaux 
en alles wat zij gedaan heb
ben om het feest op te luis-

Te koop: hooigras op Hob
bendonk. M. v: Zeeland, 
Lie11J.Pde A 78. 

zal voor de Heer F. van den 
Brand te Boxtel, in het café 
de Kom, van de Heer H. van 
Kerkoerle aldaar, voor INZET 
op DINSDAG 24 JUNI 1952 
en voor TOEWIJZING op 
DINSDAG 1 JULI 1952 tel
kens nam. 5 uur 

PUBLIEK VERKOPEN: 
de twee huizen met bergplaats, 
erf en tuin, gelegen te Boxtel 
aan de Julianastraat 25 en 27, 
kadaster Sectie F Nos. 3586 
en 3587, totaal ter grootte 
van 1.86 aren. 

Sigarenmagazijn 

TELEFOON 450 

BERT v.d. BRAAK RINGELSOKJES 
Cigaretten aanstekers 

Cigaretten pijpjes 
Cigarettenkokers 

Shagc\ozen - Tabaksdozen 

teren. 
A. v. Oirschot-Voets

Gemondseweg 12. 
Nog 6 plaatsen vrij in auto
bus voor de aanstaande T.T. 
te Assen. De Braken 2a, Box
tel. 

Een toom biggen bij Th. v. 
Krieken, Oirschotseweg 5. 

Biedt zich 
ster. Te 
straat 19. 

aan: R. K. Werk
bevragen Molen-

Te koop: een toom beste big
gen, N. L., bij J. Kroot, Ner
gena 5. 

Elk verhuurd voor f 3,50 per 
week. 
Aanvaarding in genot van de 
huur: vanaf de eerste dag der 
week volgende op de betaling 
der koopsom

_, 
welke betaling 

moet geschieden uiterlijk op 

BAROMIESTRAA T 73 

Openluchtspel Boxtel 
In het park van Kasteel "Stapelen" 

van de Paters Assumptionisten. 

op Zondag 15 Juni 
Gevraagd voor direct net 

meisje; van 8 tot 4 uur, niet 
beneden 18 jaar, flink loon. 
Aanmelden na 8 uur. Bevra
�en Molenstraat 19. 

Biedt zich aan: Net R.K 
Dagmeisje, leeftijd 19 jaar. Te 
bevragen Molenstraat 19. 

1 October 1952. 
Lasten voor kope: 
1 Juli 1952. 

1 e voorstelling om 3 uur l afzonderlijke 
vanaf 2e voorstelling om 7 uur i kaartjes 

Te koop: partij hooi. Spoed! 
Te bevragen Rechterstraat 20. 
Ongeveer 1 ha hooigras te 
koop. ,,De Meezenhof" Boxtel 
Net meisje gevraagd voor de 
ochtenduren. Ridder v. Cuyk
straat 18. 
Te koop bij J. van Kasteren, 
Mijlstraat, een toom beste 
biggen. 
Te koop: biggen en driftvar
kens. W. v. Gils, Hal 3. 
Een toom biggen te koop: J. 
Eijkemans, Kinderbos 15 b, 
Boxtel. 
Te koop een kalfvaars, t.b.c.
vrii bedrijf, bij M. Schoenma
kers, Roond 2 A. 

Te koop: 10-weekse jonge 
hennen Witleghorn en Aus
terlorps. Fr. van Mensvoort, 
Koestraat C 64, Liempde. 
Wat zijn de voorwaarden van 
de reeds bestaande Bedrijfs
pensioenfondsen? Verdient 
particuliere verzorging geen 
voorkeur? Inlichtingen hier-' 
omtrent worden verstrekt door 
A. Schellekens, Mijlstraat 36,
Boxtel.
Te koop: wegen,s omstandig
heden fototoestel, als nieuw, 
prijs billijk. Tevens pl.m. 30 
oude gramofoonplaten. Len
nisheuvel 34, Boxtel. 
Te ruil: bovenwoning, drie 
kamers en keuken, tegen be
nedenwoning. Brieven onder 
nr. 30, Molenstraat 19. 
Gehuwde man vraagt werk 

In 't Anker 
Heerlijk 

C. Jamin's IJs
Per 1/2 l iter•cup 35 et. 

Cups van 25 et. voor 15 et.

Choco 15 et. Vanille 10 et.

dubbeldik 

* 

Wekelijkse reclame 
VLEESWAREN 

van Ie kwaliteit en lage 
prijzen. 

* 

Let op het adres. 

* 
Zuivel• en Kruidenierswaren 
Bestellingen worden aan hui1 opge• 
nomen en zonder prijsverhoging 

th11iabezorgd. 
Verloren, op 31 Mei, porte
monnaie met inhoud. Tegen 
beloning terug te bezorgen: 

voor halve dagen. Brieven Steeds 
onder nr. 47, Molenstraat 19. 

Slagroom in koel• 
cellen. 

Molenstraat 19. 
Te koop : toom beste biggen 

Te koop: toom beste biggen. 
W. Heesemans, A 70, Esch.

N.L., gemerkt voor stam- ·3 tomen biggen te koop. H. 
boek. J. v. Hal, Nergena 4. Bekkers, Kleinderliempde 5. 

c. de Jong-v. Kempen
Zul,el- en Le,ensmiddelenbedrlJf 
van Horn1traat 12, Tel. 523

H. BLOEDSPEL
van Rector Beex Regie: Jo van Erp 
Voorverkoop voor buiten Boxtel: J. C. v. Etten, tel. 477 
In Boxtel bij Sigarenmagazijnen Bert v. d .  Braak, 
Baroniestr. 73; W. Prick, Rechterstr. 5; H. ]. Voets, 
Rechterstr. 9 en bij de Dames van Hooff, Kruisatr. 5. 

SYLPHIDE Voor-

Paradijs voor Rokers Vader 

Grote prijsverlaging sigaren 
Zaterdag alleen bij ons weer: 

Pracht forse Bolknak, prima kwal. f 0, 13 
Verder sigaren In alle prl,sklassen aan sterk verlaagde prijzen. 

Sigaretten, de nieuwste merken 
In dozen van 20 en 50 stuks. 

Pracht collectie pijpen aan spotprijzen. 
ZIET DE ETALAGE. 

E. VERHOEVEN
Stationstraat 60 Tel. 475 

IP 

leuke witte sokjes met vrolijk 
kleurecht streepdessin. In 
sterke veredelde katoen, hie
len en tenen nylonversterkt, 
lastex boord. 

75 Maten 1 t.m. 8. 

(maat 1) C:I 
Kl. stijging p. maat 

't Is weer 

In den Ooievaar 

Voor 

BRILLEN 1 
F. P. v. Langen 

Stationstraat 62 

Ziekenfondsleden ontvangen 
nog steeds korting. 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo ,. Grinsven-v. Summeren 
' MARKT 15 

Medlscb Gedipl, Voeherzorgster 

Ook aan huis te ontbieden 
Telefoon No. 620. 

Geweldige sortering: 

TABAKSPIJPEN 
Scheerstellen 
Scheerdozen 
Scheerapparaten 
Scheerspiegels 
Brillantines 

vaste en vloeibare 
Tabakspotten 
Rookstellen 
Rookstandaards 
Zakmessen 
Leuke kop en schotel 
Bouillon kop en schotel 

U SLAAGT BESLIST IN 

De Bijenkorf 
Fa. A. v. KOL 

BOXTEL: Stationstraat 55. Markt 14 

SCHIJNDEL: Hoofdstraat 141. 

ZONDAG 22 JUNI 
Vertrekken Autobussen naar 

ZUID-LIMBURG 
met bezoek aan 

WITTEM 

Plaatsbespreken bij : 
Mej. van Schijndel 

Clarissenstraat 27, en bij : 

GARAGE 

DE MOL 
Stationstraat 100 

Telefoon 336. 

.. 

Ook voorradig 
in.-de darnes
rnaten 91.12 en 10. 

-, 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •
: 3t.et lfWOisle 'Vadeal.aq·cadeau O : 

: Ï$ tocA uAu : • •
: een doos sigaren of :• ♦
: een feestelijke doos sigaretten. : 
• ♦♦ * Mooie verpakking met kaartje "Voor Vader" ♦• • 
:� Vod& :• • 
♦• RECHTERSTRAAT 9, TEL. 292, BOXTEL • •· . ♦ Vanaf heden voorverkoop kaarten ♦
: voor het Heilig Bloedspel. :• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vaderdag - Horlogedag ! 
• 

Geef hem een chique herenpolshorloge 

Een aandenken voor jaren l 

• 

Fa. A. van Vlerken 
KRUISSTRAAT 10, BOXTEL

5
VOORZICHZELF SPREKENDE 

AANBIEDINGEN ! ! 
Mantelcostuums, 
alléén grijs, waarde 109,75 nu 69,75 

·Swaggers,
in fantasie dessins 1000/o wol,

69 50waarde 89,75 nu , 

Swaggers,
in fant. dessins waarde ½4,75 nu 2 9,75

Regenmantels, 
gabardine kwal.waarde39,75 nu 29,75

Georgette mantels 
kleur zwart, 100°/o wol, 

49,75 waarde 109,75 nu 

Dit is vanzelfsprekend bij 

F. J. WITTEVEEN 
RECHTERSTRAAT 18 BOXTEL 

Het is niet moeilijk 
Een cadeau voor Vader te vinden .. 

Geef hem een paar nieuwe schoenen 
Een portemonnaie vanaf f 1.95 
Een riem met schuifgesp ., ,. 1.25 
Anklets • ., ,. 1.35 

H E IJ M A N S Breukelsestraat 63

HERIJK VAN MATEN, 
GEWICHTEN EN MEETWERKTUIGEN 
Het bestuur van de gemeente BOXTEL maakt bekend: 
dat dit jaar voor de Herijk der Maten, Gewichten en Meet
werktuigen zitting zal worden gehouden te BOXTEL, in een
lokaal van het St. Paulus-Jeugdhuis, Nieuwstraat 49a
Op Maandag 16 Juni van 9- 12 en 13 - 16 uur voor de

herijkplichtigen, wier geslachtsnaam begint met de letters
A t/m H.

Op Dinsdag 17 Juni van 9- 12 en 13 - 16 uur voor de
herijkplichtigen met de letter I t/m R.

Op Woensdag 18 Juni van 9- 12 en 13 - 16 uur voor de
herijkplichtigen met de letter S t/m Z.

Op Donderdag 19 Juni van 9- 12 uur voor de herijkplichti
gen uit Esch en Liempde.

Aan belanghebbenden wordt in herinnering i;iebracht:
1. dat de maten en gewichten schoon, droog en roestvrij

moeten worden aangeboden om onderzocht te kunnen
worden,

(IJzeren maten binnen en buiten geverfd -
Blikken maten blank geschuurd -
Koperen gewichten afwassen en ook de gaten reinigen -
IJzeren gewichten mogen NIET gepotlood zijn, doch
moeten roestvrij zijn gemaakt en ingewreven met ge
kookte lijnolie -
Glazen maten zijn vrijgesteld van herkeuring).

2. dat de maten en gewichten voor 1 October 1952 gestem
peld moeten zijn met de letter T en dat er, bij verzuim
of verhindering om van de zitting gebruik te maken, nog
gelegenheid bestaat maten en gewichten te laten herijken
aan het IJkkantoor te 's Hertogenbosch, Wolvenhoek 2,
elke Woensdag en Donderdag van 9- 12 en van 14- 16
uur; 

3. dat weegwerktuigen niet onderworpen zijn aan deze her
ijk, maar ter plaatse kunnen worden onderzocht door
ambtenaren van het IJkwezen.

4. dat maten, gewichten, meet en weegwerktuigen, welke
zijn gestempeld met het afkeringsmerk (gearceerd drie
hoekje) niet in winkels enz. mogen teruggebracht
worden,

5. dat betaald moet worden voor het onderzoek van maten,
gewichten, meet- en weegwerktuigen, (keurloon) en voor
het justeren van gewichten (justeerloon) en wel ten bate
van 's Rijks schatkist;

6. dat de milligramgewichten niet op de herijkzitting, maar
alleen aan het IJkkantoor herijkt kunnen worden. (Op
zending per post franco, met insluiting van een postbewijs
tot een bedrag overeenkomende met de som van 20 et.,
voor elk gewicht. Het bedrag kan ook gegireerd worden
op Postrekening No. 507435. Ook is mede te zenden de
bij de laatste verificatie afgegeven gezegelde enveloppe,
daar de gewichtjes anders aan de eisen, gesteld voor
nieuwe zullen moeten voldoen).

De Burgemeester van Boxtel, 
Drs. M. A.M. VAN HELVOORT:

Boxtel, 9 Juni 1952.

'n Prachtig origineel poplin
OVERHEMD.

Modem model, trubenijs boord,
waarvan de punten niet om
krullen. Royaal gemaakt en
onberispelijk afgewerkt met
paarlemoer knoopjes. Iets zeer
aparts.

met vaste boord

met losse boord

8.95

9.95

Echte HERENZAKDOEKEN,
een uitstekende kwaliteit met
geweven ruit-dessin in be
schaafde pasteltinten, keurige
cachetvolle zakdoeken. In
cellophaan cadeauverpakking
45 et. 98 et.

In onze collectie ZELFBIN
DERS vindt U een onovertrof
fen keuze in alle kleuren, des
sins en prijsklassen. Voor deze
bijzondere gelegenheid hebben
wij een speciale aanbieding
verzorgd in de prijs van slechts

1.95 - 2,95 - 3.9s 

U kunt heren verrassen met
zo'n eigen ROOKFAUTEUIL,
echt iets speciaals voor vader.
In soliede uitvoering met losse
kussens, thans

39_00 - 49_00 

En dan een ROOKTAFEL,
compleet met 4-delig rookstel.
Een handig sieraad in salon en
huiskamer.

tafel

rookstel

21.so

9.75
Onze speciale Vaderdag
etalage biedt U een keur
collectie 

Vaderdag.geschenken 

't Is weer 

In den Ooievaar 

AAN ALLE 

SOLEX 
REFLECTANTEN IN BOXTEL EN 

OMGEVING 

Wij hebben het genoegen U 

mede te delen, dat wij met 

ingang van 23 Mei j.1. door 

R. S, STOKVIS & ZONEN N.V.

zijn ingeschakeld bij de verkoop 

en de service van de Solex, de 

nationale gemotoriseerde fiets. 

Solex service station 

P.C.v.GOOL
RECHTERSTRAAT 46 

BOXTEL * 
Voor alle inlichtingen en demonstratie van het 

Rijwiel Solex staan wij gaarne tot Uw dienst. 

EEN GAAF GEBIT 
EEN RIJK BEZIT ! 

Een veilige combinatie 

ARONAL 
vitamine tandpaata 

VOEDT tanden en tand,
vlees, aangenaam 

schuimend en verfrissend.
In tuben van 70 en 90 et 

Een welkom geschenk b;; elke gelegenheid: 

• Keltum Pleet
en

• Zilfa Pleet

Juwelierspleel, 
in Boxtel alleen 'llerkrijgbaar bij: 

FA A. v. Vlerken, Boxtel
Juwelier - Horloger KruiJJtraat 10 

WONINGBUREAU 
·tevens
Algemeen
Assurantie kantoor
en Adviesbureau
Bosseheweg 1 2 Boxtel

BelcUgd Makelaar en T■x■t•ur In onroer••d•

en roerende goed..,en ■lncl■ 1928. 

Als het gaat over Zaden of e,oemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogehel noemen 

Laat Pa op Vaderdag niet klagen, 

V d d De Sigaren zijn toch afgeolagen 1 

a 8 r a g 

Sigarendag 
Zowel voor kleine als grote beurzen iets voor Vader 

Ruime sortering in Sigaren, Sigaretten en Tabak 

W. PRICK
TELEFOON 440 

Maak Vaderdag tot een pretje, 

En geef Pa een oigaretje 1 

1llaaA,lie,nq,etulddq .... 
Geef Vader op "zijn" dag (Zondag 15 Juni) 
een geschenk n,aar hij plezier in heeft en
U eer mee inlegt .. 

Uitsluitend bij H. v. EYCK-DE LOUW
vindt U een wee rgaloos mo oie co l l e ct ie
dassen in prachtige dessins.

ALS SPECIALE SERVICE: EEN
GRATIS CADEAU.VERPAKKING ... 1

WISOM 
tandenborstels met afge•
ronde gepolijste uiteinden

SPAREN tanden en

Trouwens wat denkt U van een mooi overhemd met los of vast boord, 
aardige poplin zakdoeken, een fijne riem, een paar . . . . . . . . Stop ! 

Kom zelf eens kijken naar de raak 
waar Vaders dromen werkelijkheid worden. tandvlees 

Verkrijgbaar bij : 
Want er is meer keus bij 

Drogisterij "De Molen" Fa. H. v. EYCK�DE LOUW 
Rechterstr. 37, • Tel. 361

Vaderdag! 
Koopt voor Vader een Bromfiets 
of . . . . . . een mooie Asbak ! ! 1 

Pieter v. d. Brandt 
Baroniestraat 48

ZIOMERVREUGDE 
door 10°/o voordeel 
bij DE SPAR 

Een heerlijke nuchtenrol 1 o et.

t pot aardbeien Jam 86 et. 

1 pot appel-aardbeien Jam 66 et. 

t handig stuk toiletzeep 1 5 et. 

100 gram hoefijzertjes 2 2 et. 

BIJ elk artikel zoveel SPAR· 

zegels, dat U altijd 1O0/o
voordeel heeft. 

VERRASSING 
voor de kinderen 

Bij 200 gram tum-tum voor 

50 et. gratis een prachtige 

echte sport-stofbril. 

KRUISSTRAAT 1 - BOXTEL 

WEEKRECLAME-AANBIEDING ! 
2 daagse 

• VRIJDAG en ZATERDAG 

RUNDVLEES PO ULET 
f 2.- per 500 gram f 1.40 per 500 gram. • 

7 daagse 
• VRIJDAG TOT EM MET DONDERDAG

B 
. j 42 et. per 100 gram

acon 80 et. per 200 gram
100 et. per 250 gram

(Niet verkoop per stuk) 

fa Jan van Lievenoogen
Fe11enoord 2 Tel. 373 BOXTEL. 

Laat nu Uw ZOMERKLEDING 

bij ons CHEMISCH REINIGEN 
(stomen) 

* Aflevering met enkele dagen. * 

., Zwïtsenebe .- � 
Depot fa, v. d. VELDEN. Stationstraat 11, Boxtel 

Eel'I adres waar niet geknoeid wordt 1 

• stMt: ce, .,-,., stMt: ... stMt: ......... d9tt ,-, tPt:, stMt:,., t9t, et9t, se, ...... 

NEON LETTERS 
Winkeliers, 
Wij verzorgen Uw N E O N 
RE CL A M E L E T  T E R S aan 
uw gevelpand, geheel naar 
uw eigen ontwerp 

T eehnisch Bureau 

J. VAN DEN BREKEL

= 

Maak vader 

;;,--'!' & 

___ I 

•www r wwwwwe 
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:Bcakutt' s Centaun 

Brief uit de Missie 
1 e Zondag na Pasen 1952. 

Stella Duce 

Beste Vrienden in 't Vaderland, 
Op Missie-reis langs de Okawango-ri
vier . . .  Zondagavond .. .  't Is al laat, doch 
ik wil me vandaag persé eens van m'n 
goede zijde laten zien door Uw vele 
welkome brieven te beantwoorden. 
Links en rechts doen mijn trouwe ge
zellen - twee kaarsstompen - hun 
best: de een om de duisternis uit mijn 
hut te verdrijven, de ander om wat licht 
op het papiei:. te werpen. Een doffe 
trommelslag vanuit een nabij dorp dringt 
"betoverend" tot mij door. Paar wordt 
weer gedanst met een duivelse lust tot 
de maan haar nachtelijke schoonheid 
moet prijs geven aan de opkomende 
zonnegloed. Bij deze mystieke sfeer 
van kaarslicht en "gewijde" muziek 
zoudt U in mij eerder een afgod zoe
ken. dan een jong missionaris op mis
sie-reis. 
De redactie moge deze "afgod" dienstig 
zijn door het afdrukken van deze alge
mene brief. Alleen langs deze weg zal 
ik allen, die me schreven en wegens 
overstelpende missie-drukte nooit geen 
antwoord ontvingen, kunnen bereiken. 
De twaalf ambachten, waarmee een mis
sionaris gezegend dient te zijn, hebben 
teveel beslag op mij gelegd dan dat ik 
eenieder persoonlijk kon schrijven, hoe 
graag ik dat ook gedaan zou hebben. 
Na mijn aankomst in de missie werd ik 
echter al onmiddeliiik gebomberdeerd 
tot boer, timmerman, metselaar, smid, 
onderwijzer, politie-agent enz. enz. 
Had ik dat alles beter geweten tijdens 
mijn Nederlandse "loopbaan"

L 
ik zou 

zeer zeker mijn ogen beter de kost heb
ben gegeven bij onze Boxtelse boeren, 
timmerlieden, metselaars, smeden e .. d. 
Mijn leermeester is van Duitse bloede 
en daarmee wil ik maar zeggen, dat hij 
zoals al zijn volksgenoten een geboren 
organisator is. De eerste week na aan
komst op deze vooruitgeschoven post -
"ons mitrailleeursnest" zoals we het 
noemen - stuurde hij me al op reis. 
"Daar lopen ie woordenboek en je 
spraakkunst" zei hij "zie maar dat je 
spoedig klaar komt!" Ja daar stond ik 
nu met een mond vol Brabants. Het 
enige wat ik kende was "Moro. Una 
pinduka. Una 11induka nana ?" Dat be
tekent zoj�ts als de vraag of je goed 
geslapen hebt. 't Is onze "goede dag". 
Maar op het ogenblik begin ik toch al 
te verstaan wat die nikkers onder hun 
zwarte sç_hedels vandaan halen. 

De voornaamste methode van missione
ren is hier het onderricht aan kinderen. 
Zij worden immers de dragers van het 
Licht in de donkere nacht van het hei
dendom met zijn duivelse slechtheid en 
barbaarsheid. Met veel moeite hebben 
wij nu eindelijk een honderdtal van die 
zwarte springers aan de post gekregen. 
De angst voor de blanke is moeilijk te 
ontzenuwen. En als er ouders zijn, die 
na lang aanhouden eindelijk toestem
ming geven hun kind te onderrichten, 
dan is dat nog meer uit angst dan uit 
redelijk inzicht. 
Voor ons betekenen die kinderen de 
toekomst, 't begin van de Stad Gods, de 
stichting van de Kerk. Op missie-reis 
neem ik steeds enkele van die kinderen 
mee, die in de streek goe4 thuis zijn. 
Op hun dorp voelen ze zich dan een 
hele piet, hun ogen puilen uit van trots 
over de wijsheid van een heel alphabet. 
De ouders vallen achterover van ver
wondering bij het zien van de metamor
phose die hun kind bij de missie-post 
ondergaan heeft: schoongewassen, rokje 
of broekje aan ... Het contact tussen ons 
en hen is dan weer inniger geworden. 
Het is een toenadering, die voor hen 
zelf - mensen die door hun onsterfe
lijke ziel met twee voeten in de eeuwig
heid staan - wellicht de eeuwige ge
lukzaligheid inhoudt. Misschien dat ze 
zelf onderricht willen worden, of dat ze 
tenminste op hun stervensmatje de pries
ter niet verstoten, maar toestemming 
geven tot dopen .. .  
Het zijn vooral de meisjes, die we aan 
de post proberen te krijgen, en wel om
dat de vrouw in het heidendom als een 
grote nul beschouwd wordt. Als klein 
kind reeds versproken aan kerels, die 
reeds get.:'ouwd zijn, heeft het meisje 
op jeugdige leeftijd dikwijls al een hele 
historie achter zich. De lugubere verha
len, die U daarover misschien allemaal 
al eens hebt horen vertellen, zijn heus 
waar! Wanneer wij de jonge meisjes 
aan de missie-post kunnen krijgen wor
den ze in de letterlijke zin van het 
woord uit de klauwen van het heiden
dom gered. Wil nu een jonge kerel een 
meisje trouwen, dat op de post is, dan 
worden korte metten gemaakt en moet 
ook hij eerst onderricht worden. Zo heb
ben we hier en daar al Christelijke hu
welijken kunnen bewerken, die een ze
gen zijn voor ons en voor hen zelf. 
Wij zijn materieel zeer aqn. Maar wij 
zijn gelukkig rijk aan de zegen van 
Boven. Hier beseft ge: De toekomst is 

aan de Kerk. Het heidendom zal eens 
overwonnen worden! 
De kinderen aan de post vormen daar
voor de stellige belofte. Zii zijn onze 
grote vreugde, onze beste stimulans! 't 
Is om al ie zorgen en moeilijkheden er 
bii te vergeten, als ie deze negerkinderen 
hun aanhankelijkheid ziet en hoort to
nen. De offers, die gebracht moeten 
worden om hun zielen naar de hemel 
te voeren, worden er licht door! 
Met deze vreugde in het hart dank ik 
U mijn buurtvrienden en kennissen, 
"naast ons en tegenover ons" en verder 
in Boxtel verspreid, bovenal dank ik ook 
diegenen, die mij hun geldelijke steun 
voor onze jonge missie-onderneming de
den toekomen. Eerbiedig groet ik mijn 
parochie-geestelijken en alle parochia
nen. Ik groet ook de andere missionaris
sen uit Boxtel. 
Ten slotte vraag ik U allen ons missio
narissen niet in Uw gebed te vergeten, 
opdat wij gezond mogen blijven naar 
ziel en lichaam om de eeuwige strijd 
tussen de Stad Gods en de Stad der 
Duisternis te mogen volhouden en tot 
een overwinning te mogen leiden. 

B. van Roosmalen O.M.!.
Sambiu - Utokota
Okawango S.W.A.

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER. 

Maandag 16 Juni van 10-12 uur v.m. 
Donderdag 19 Juni van 10-12 uur v.m. 

HEILIG BLOED-SPEL. 

Het Boxtelse Heilig Bloed-Spel, dat j.l. 
Zondag in het park van Stapelen een 
rnccesvolle première beleefde, zal ook 
nog worden opgevoerd OJ) 15 Juni (3 en 
7 uur), 22 Juni (7 uur) en 6 Juli (3 en 
7 uur). Voor de gelegenheid tot plaats
bespreken raadplege men de raambil
jetten. 

EXPOSITIE 
TILBURGSE KUNSTENAARS. 

De tentoonstelling van Tilburgse kunste
naars, die zich in de afgelopen expositie
tijd in een grote belangstelling heeft mo
gen verheuge_n, staat ook vandaag 13 
Juni en morgen Zaterdag 14 Juni nog 
voor bezichtiging open. Van 10 tot 12 
uur en van 14 tot 17 uur is de expositie
ruimte op het �emeentehuis voor be
langstellenden toegankelijk. 

. Zondagsdienst der Artsen 
uitaluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 15 JUNI 

Dokter G. C. Wentholt 

Stationstraat 86 Telefoon 378 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Zondag onder het Octaaf van 
Sacramentsdag. 15 Juni 1952. 

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. mndst. voor 
Johanna Grilis-Schoormans. De H. Mis 
van kwart voor 8 gel. H. Mis voor 
Christl v. d. Horst v. w. de buurt; z. a. 
gel. H. Mis voor Adrianus v. Griensven 
en Henricus van Kleef; de H. Mis van 
9 uur gel. jrgt. voor Maria Anna v. 
Eyndhoven-Schellen; z. a. gel. H. Mis 
voor Cornelis van Rumund; H. Hart
altaar gel. jrgt. voor Wilhelmus Petrus 
v. d. Steen; de H. Mis van half 11
Hoogmis gez. mndst. voor Arnoldus v. 
Kol. Vanmiddag om 2 uur worden alle 
leden van de Mariagarde op Duinendaal
verwacht. De meisjes die lid zijn van het
Korfbalclubje worden om 2 uur ver
wacht aan de kapel van de Witte
Zusters.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. Vandaag gaat in alle H.H. Mis
sen de 1 e schaal voor de kerk tot be
strijding der onkosten van het verlichte
torenuurwerk, de 2e schaal voor de bij
zondere noden van het Episcopaat, wel
ke bijzonder in de milddadigheid van de
gelovigen worden aanbevolen.
Maandag, Dinsdag, Woensdag en Don
derdagavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje vanwege het Octaaf van Sacra
mentsdag.
Vrijdag a.s. Feestdag van het H. Hart
van Jezus. Om half 8 algemene H. Com
munie voor de schoolgaande kinderen en
om 10 uur plechtige Hoogmis met her
nieuwing van de Intronisatie en Toewij
ding van alle kinderen aan het Godde
lijk Hart van Jezus. De Hoogmis wordt
bij goed weer opgedragen in het proces
siepark en onmiddellijk na de Hoogmis
Kinderprocessie, waaraan alle school
gaande kinderen deelnemen.
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8.
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur.
MAANDAG: kwart voor 7 gel. mndst.
voor Adrianus v. Weert; z. a. gel. H.
Mis voor Hendrina v. d. Loo-v. Oor
schot; half 8 gel. H. Mis voor Theresia
Dorenbosch-Meijer v.w. het Hoofdbe
stuur van Brabants Heem; z. a. gel. H.
Mis voor Cornelis v. Rumund; half 9
gez. mndst. voor Cornelia Johanna Olie
meulen-Bovendeert; z.a. gel. mndst. voor
Anna Maria Layendecker-Beening; H .
Hartaltaar gel. mndst. vo9r Arnoldus
v. Kol.
Hedenavond om 7 uur Lof v.w. het Oc
taaf v. Sacramentsdag. 
DINSDAG: kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Elisabeth Leenders-van Kasteren; 
z.a. gel. H. Mis voor de over!. fam.
Musink-v. d. Wijngaard; half 8 gel. jrgt. 

voor Johanna v. Erp; z. a. gel. H. Mis 
voor Petrus Smits; half 9 gel. H. Mis 
voor Theresia Dorenbosch-Meyer v.w. 
de buurt; z. a. gel. jrgt. voor Maria v. 
d. Wiel. Hedenavond om 7 uur Lof v.w.
het Octaaf van Sacramentsdag.
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. mndst.
voor Antonius v. d. Langenberg; z. a.
gel. H. Mis voor Antonius v. d. Langen
berg; half 8 gel. jrgt. voor Ursula Vaes
sen-v. Erp; z. a. gel. H. Mis voor Adria
nus v. Alphen; H. Hartaltaar gel. mndst.
voor Reinier Beyk; half 9 gez. H. Mis
voor Alphons v. Vlerken en Jacques de
zoon; z. a. gel. jrgt. voor Cornelis v. d.
Wiel. Hedenavond om 7 uur Lof v.w.
het Octaaf van Sacramentsdag.
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Johanna Cornelia Sannen
ten Hacken; z. a. gel. H. Mis voor Ma
ria Gertrud v. Son; half 8 gel. mndst.
voor Cornelis v. Rumund; z. a. gel. H.
Mis voor Bernard Verheyden v.w. de
Spaarvereniging; half 9 gel. mndst. voor
Johanna Cornelia Sannen-ten Hacken;
z.a. gel. mndst. voor Petronella Voets
Karssemakers; H. Hartaltaar gel. jrgt.
voor Lambertus v. d. Wiel; half 10 gez.
Huwelijksmis. Hedenavond om 7 uur Lof
v.w. het Octaaf van Sacramentsdag.
VRIJDAG: Feestdag van het H. Hart; 
kwart voor 7 gel. mndst. voor Dorothea 
Siemerink-den Doop; half 8 gel. H. Mis 
voor Christl v. d. Horst v. w. de Ex
port Centrale v. d. N.C.B. Onder deze 
H. Mis algemene H. Communie van de 
schoolkinderen; z.a. gel. H. Mis voor 
Johanna Grilis Schoormans v.w. de Bond 
van het H. Hart; half 9 gel. jrgt. voor 
Petronella Verheijden; z. a. gel. H. Mis 
voor Henrica v. d. Ven-v. d. Ven; om 
to uur plechtige H. Mis in het Proces
siepark voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van alle schoolkinderen v.w. de 
Broederschap van het H. Bloed. 
Hedenavond om 7 uur Lof ter ere van 
het H. Hart v. Jezus. 
ZATERDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Harrie W eyers-Grilis; z.a. gel. H. 
Mis voor Goverdina v. Heesch-v. Aarle; 
half 8 gel. H. Mis voor 'Johannes Hob
belen; z.a. gel. H. Mis voor Johanna v. 
Diik; half 9 gel. mndst. voor Anna Toe
men-v. Asveldt; z.a. gel. H. Mis voor 
F�ancina v. d. Laar-v. Liempd. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Adrianus Theodo
rus Willems, geb. te Oisterwijk (St. Pe
trus) en won. par. H. Joannes en Maria 
Anna Huyberts, geb. en won. in deze 
parochie, waarvan heden de 1ste afkon
diging geschiedt. 
Petrus Lambertus Adrianus Vlamincks, 
geb. en won. par. H. Hart en Maria Ge
rarda Brusselers, geb. en won. in deze 
parochie, waarvan heden de 2de afkon
diging geschiedt. 
Cornelis Marinus Bertens, geb. en won. 
par H. Hart en Maria Carolina van 
Schijndel, geb. en won. in deze parochie. 
Adrianus de Bresser uit deze parochie en 
Johanna van der Steen uit de par. 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. 
Zondag onder het Octaaf van 
Sacramentsdag. 15 Juni 1952. 

Vandaag gaat de eerste schaal' ,,de stui
versschaal" voor de kerk; de tweede 
gaat voor de Bijzondere Noden. 
Vandaag is het om Tl.EN UUR solem
nele Hoogmis opgedragen door de Wel
eerw. Heer A. v. d. Sande als zijn Eer
ste Plechtige H. Mis. Daarom is de H. 
Mis van kwart over negen om NEGEN 
UUR. 
Vanmiddag om vier uur zal de Neomist 
. in de Burchtkapel een plechtig Lof cele
breren voor zijn familie en alle belang
stellenden. 
Vanavond is het om zeven 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 acht Lof vanwege de 
Juni-maand. 
Vrijdag - Feest van het H. Hart van
Jezus, Patroonsfeest van onze parochie. 
Daags te voren is er gelegenheid om te 
biechten des morgens·- onder de H.H. 
Diensten en des avonds van zes tot 
zeven uur. 
De H.H. Missen zijn op deze feestdag 
om zes uur, kwart voor zeven, acht uur 
en neg�n uur. De H. Mis van kwart voor 
zeven is evenals op Eerste Vrijdag de 
pl. gezongen H. Mis. Om acht uur is de 
kindermis met zang. De school begint 
om tien uur. 
Om drie uur n.m. is het Lof met toe
wijding der schoolkinderen aan het H. 
Hart. Des avonds is het om half acht 
plechtig Lof voor alle parochianen. 
A.s. Zondag zal de jaarlijkse H. Sacra
mentsprocessie worden gehouden, in
aansluiting op de Hoogmis. Deze Hoog
mis begint gewoon om half elf en is met
volkszang.
De processieweg is: vanuit de kerk door
de Baroniestraat, Breukelsestraat, v.
Hornstraat naar Burcht-Kapel, waar bij
het rustaltaar een korte predikatie zal
worden gehouden en de zegen met het
Allerheiligste gegeven. Daarna gaat de
processie terug door de Merheimstraat,
Breukelsestraat, Baroniestraat naar de
kerk. Zij die langs de processieweg wo
nen worden verzocht zoals gebruikelijk,
zorg te dragen voor een passende ver
siering.
Verdere nadere bijzonderheden zullen U
allen per circulaire worden bekend ge
maakt in de komende week. Leest deze
aandachtig na en werkt allen mee om
van deze Processie een schone en op
rechte daad van openlijke aanbidding te
maken.

ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. tot 
bijzondere intentie; 7 uur 1. d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochianen; 8 uur 1. d. voor Cornelia 
v. d. Sande-Couwenberg v.w. een ver
eniging; 9 uur 1. d. voor Adrianus v. d.
Nostrum v.w. verenigde kolenhandelaren
10 uur Solemnele Hoogmis opgedragen
door de Z. E. Heer k v. d. Sande.
In de Burcht-kapel: kwart over 7 1. d.
voor overleden Moeder; half 9 1. j. voor
over!. echtgenoot (v. d. L.); kwart voor
10 1. d. voor Cornelia v. d. Sande-Cou
wenberg v.w. de processie Boxtel-Keve
laar.
MAANDAG: 7 uur I. d. voor Willi
brord v. Zeeland en Johanna Boeren
z.e.; kwart voor 8 1. mndst. voor Wil
helmus v. Eijndhoven-Kruijssen; zij alt.
1. d. voor Maria Sars-v. Eijndhoven; half
9 1. j. voor Jan Raaijmakers.
DINSDAG: 7 uur 1. d. voor Willibrord'
v. Zeeland, Johanna Boeren z.e. en Ja
cobuse de zoon; kwa·rt voor 8 I. d. voor 
Petrus Melis; zijaltaar 1. j. voor Henricus 
v. Grinsven; half 9 I. d. tot Bijzondere
Intentie; half 10 gezong_en Huwelijksmis.
WOENSDAG: 7 uur gef. gel. jrgt.
voor Theodorus v. Genuchten, over!.
broers en zusters; kwart voor 8 I. d.
voor Hubertus Driessen-Willems en
echtg. v.w. de kleinkinderen; zijaltaar I.

mndst. voor Johanna Swinkels-Nouwens;
half negen 1. d. voor Antoon Mandos
de Koning. In de Burcht, half 8 1. mndst.
voor Nicolaas v. d. Horst-Libregts.
DONDERDAG: 7 uur I. d. voor Adria
nus v. d. Nostrum v.w. rijveremgmg;
kwart voor 8 1. mndst. voor Jans Steen
bakkers-Corsten; zijaltaar 1. d. voor
Lambertus v. d. Steen en Agnes v. Han
del z. e.; half 9 1. d. tot bijzondere in
tentie (N.)
VRIJDAG: 6 uur 1. mndst. voor Andreas
Jurriens-Rullen; KWART VOOR 7 pl.
gez. dienst voor de leden van de Broe
derschap van het H. Hart; 8 uur 1.
mndst. voor Henricus v. Meersbergen-v.
d. Schoot; 9 uur 1. d. voor Emerentia v.
d. Broek-v. d. Langenbe�.
ZATERDAG: 7 uur gef. gel. jrgt. voor
Adrianus v. Genuchten, over!. broers en
zusters; kwart voor 8 1. j. voor Johannes
Bekkers; zijaltaar 1. d. voor over!. fami-

_ lie v. Osch-Karssemakers; half 9 1. j.
voor Jo Willems parochie St. Theresia
overleden.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

2e Zondag na Pinksteren.· 
15 Jwli 1952. 

ZONDAG zijn de H. Missen om half 7, 
8 en 10 uur; om half 7 jrgt. voor de 

'ZeerEerw. Heer Pastoor Joannes van 
Kessel; om 8 uur jrgt. voor de Zeer
Eerw. Heer Pastoor Arnoldus v. d. 
Hummel; om 10 uur plechtige Hoogmis 
voor het welzijn der parochie. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Henri
cus Raaymakers en Maria de hsvr. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 

Swanenberg en Wilhelmina de hsvr. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Antoon 
v. Kempen.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Anto
netta hsvr. van An toon v. Kempen; half
to gez. huwelijksmis.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis
Timmermans.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mus v. d·. Nieuwenhuizen.

Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst. voor Adrianus v. d. 
Broek. Dinsdag H. Mis voor Joannes 
Verhoeven te Schijndel overleden. 
Woensdag H. Mis voor Wilhelmus v. 
Kessel vanwege de kleinkinderen. Don
derdag H. Mis voor Wilhelmus v. Kes
sel" vanwege de kleinkinderen. Vrijdag 
H. Mis voor Adrianus v. d. Broek, H.
Hart. Zaterdag H. Mis voor Adrianus
v. d. Broek, H. Hart.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
Zondag onder het Octaaf van 
Sacramentsdag. 15 Juni 1952. 

Om 7 uur H. Mis voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; om 
half 9 het mndst. voor Johann11 Kruys
sen-van Erp; àm to uur de hoogmis als 
mndst. voor Berta van der Schoot-Spij
kerboer. De eerste schaal is voor de 
eigen kerk, en de tweede voor de Bij
zondere noden; om half 3 plechtig Lof 
met H. Sacramentsprocessie 
MAANDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor de overleden familie Vermulst-
Rijnen. 
DINSDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Maria de Punder-Huige. 
WOENSDAG: om kwart voor 8 gef. gel. 
jrgt. voor Franciscus Veroude, Gertruda 
van Oirschot, en Johanna Boons. 
DONDERDAG: om kwart voor 8 het 
jrgt. voor Francisca van Dorenmalen
van Grinsven. 
VRIJDAG: de feestdag van het Allerhei
ligste Hart van Jezus: om half 8 -de 
plechtig gez. H. Mis (tot zekere inten
tie) met uitstelling van het Allerheiligste. 
Des avonds om half 8 plechtig Lof met 
oefening van Eerherstel. 
ZATERDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor de leden van de godvruchtige ver
eniging ter ere van de H. Theresia. 

Gelegenheid tot biechten: 
Dagelijks voor de H. Missen en Zater
dags des middags van 6 tot 7 uur. 
Katechismuslessen deze week op school: 
6e klas: les 61, 62 en 63. 
5e klas: les 55 en 56. 
Klas B: les 55 en 56, en de gebeden na 
de H. Mis. 
Klas C: de vragen 486, 487, 4% en 497. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Zondag onder het Octaaf van 
Sacramentsdag. 15 Juni 1952. 

ZONDAG: 6 uur 1. m. voor Andries 
Arts, vóór de H. Mis uitstelling van het 
Allerheiligste; half 8 1. m. tot welzijn 

der parochie; to uur z. j. voor Theod. 
v. d. Keer; 3 uur plechtig Lof met pro
cessie.
MAANDAG: 7 u.ur z. mndst. voor Jan 
v. Gerwen; half 8 1. mndst. voor Mari
nus Thomassen; 8 uur 1. mndst. voor
Maria Ger. Spikmans.
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Anna 
Mart. v. d. Ven; half 8 1. mndst. voor 
Helena Joh. v. Houtum; 8 uur 1. j. voor 
Mart. Leermakers. 
WOENSDAG: 7 uur z. rimdst. voor 
Hendr. v. Gestel; half 8 1. j. voor Jan 
Leermakers; 8 uur 1. j. voor Hendr. v. 
Rooij. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Nicolasina Pijnen burg; half 8 1. j. voor 
Anna Maria Jan Leermakers; 8 uur 1. j.
voor Adr. Huyskens. 
VRIJDAG: feestdag van het H. Hart, 
half 7 1. j. voor Wilhelmina Adr. Huys
kens; 7 uur 1. j. voor Leon. Voets; half 
8 z. j. voor Theod. v. d. Meerakker. 
's 11vonds om half 8 Lof. 
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Hendrica 
Theod. v. d. Meerakker; half 8 1. j. 
voor Johanna Leon. Voets; 8 uur 1. j. 
voor Johanna Maria Adr. Kuppens. 
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. j. voor Petrus Vo.ets; 
10 uur z. j. voor Anna Maria v. d. Keer. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Theo v. Hal. 
Dinsdag 7 uur 1. m. voor Cor Saris. 
Woensdag 7 uur 1. m. voor Jos v. d. Vel
den v.w. de kinderen. Donderdag 7 uur 
1. m. voor Hub. v. Aarle v.w. de kinde
ren. Vrijdag 7 uur 1. m. voor Nicolasina
Pijnenburg v. w. vrienden. Zaterdag 7
uur 1. m. voor Helena Joh. v. Houtum
v. w. de Spaarkas. Zondag 7 uur 1. m.
voor Engelbertus v. d. Velden.
Gedoopt: Anna Maria Josephina doch
ter van Joh. v. d. Velden-v. d. Meyden;
Woutrina Catharina Maria dochter van
Marinus Habraken-v. Kronenburg;
Lamb. Adr. Maria zoon van Adr. v.
Haaren-Beerens. Arnoldus zoon van
Adr. d.e Bresser-de Koning.

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
HH. Missen om 7 uur, half 9" en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. 
Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden 
Episcopaat. Na de middag om 5 uur 
Pl. Sacramentsprocessie buiten het kerk
�ebouw. 
We verwachten, dat onze parochianen 
in groten getale aan deze Sacraments
hulde zullen deelnemen. De deelnemers 
zullen zich strikt houden aan de aan
wijzingen van de commissarissen van 
orde. 
Dinsdag zullen de kinderen van het 4de, 
5de, 6de en 7de leerjaar komen biech
ten, Woensdag onder de H. Mis van 
half 8 zullen ze gezamenlijk commu
niceren. 
Donderdall gelegenheid om te biechten 
van 6 tot half 8. 

Vrijdag, feestdag van het H. Hart van 
Jezus. Om half 7 uitstelling van het 
Allerheiligste eln Communie uitreil<en, 
Om half 8 Pl. Gez. H. Mis met uit
stelling, waarna litanie van het H. Hart 
en oefening van Eerherstel. Om 4 uur 
n.m. zullen de kinderen een bloemen
hulde brengen bij het beeld van het H.
Hart bij de kerk. 's Avonds om half 8
Lof; na het Lof een lied ter ere van
het H. Hart.
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-van de Laar; half 9 jrgt. 
voor Albertus van Gemert; 10 uur Hoog
mis voor de I:>arochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Wil
helmina van der Meyden-v. Dijk. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Hen
drica van den Oever-v. d. Sande te 
Boxtel overleden. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor 
Mevr. Martina van Esch-v. Munster. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor 
Maria Spooren v.w. Liefdew. Minver
mogende zieken Lourdes. 
VRIJDAG: half 8 Gez. Gef. jrgt. voor 
Cornelis van den Braak. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Mej. 
Maria Emerentia Banens. 
ELDERS: H. Mis voor Gerardus Jose
phus van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 15 Juni. 2de Zondag na Pink
steren. Deze middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje. 
De:z:e gehele week om 8 uur Lof. 
Vrijdag: Feestdag van het Allerheiligste 
Hart van Jezus. De H.H. Missen zijn 
zoals op Zondag. De gehele dag uitstel
ling van het H. SacFament; om 8 uur 
LoJ. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor Mar
tinus Roozen en Maria van de Velden 
de huisvrouw. 
WOENSDAG: om 7 uur tot intentie van 
de Voortplanting· des Geloofs; om half 
8 voor Doctor Theodorus Strengers. 
VRIJDAG: om 7 uur tot zekere intentie. 

Missie Thuisfront 

Op de gouden bruiloft van het echtpaar 
v. Geel-de Koning werd / 36,- opge
haald voor een priesterstudent van
Father J. v. d. Laar in de Afrikaanse
Missie. Op dezelfde bruiloft werd
f 10,- ingezameld voor een steentje aan
de kapel • van Stapelen en nog eens
f 10,- voor <le Boxtelse Missienaai
kring.

-o-

Bii de begrafenis van Adrianus van de 
Nosterum werd door Annie v. d. Nos
terum en Koosje van Weert voor de 
Ursulinen-Missies f 11,16 gecollecteer-d. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

De geleide economie op 
dwaalwegen? 

Er zijn alweer berichten binnengekomen 
van doorgedraaide groenten die aan de 
vernietiging worden prijsgei;ieven. En 
dagelijks komen er nog meer dergelijke 
berichten binnen. Binnenkort komt het 
fruit uit de tuinen en boomgaarden; hoe 
zal het daar mee gaan? 
Er ligt een persbericht voor ons waarin 
de vooruitzichten voor de komende 
fruitoogst van dit jaar worden besproken. 
Wanneer er niets bijzonders tussen 
komt belooft dit jaar weer een echt fruit
jaar te worden, met een productie die 
dicht in de buurt zal komen van het 
recordjaar 1949. Voor appelen en peren 
schat men de komende oogst bijna even 
hoog, voor kersen, pruimen, aardbeien 
en de verschillende soorten bessen zelfs 
aanmerkelijk hoger. De totale opbrengst 
aan fruit beliep in 1949 bijna 700 mil
Hoen kilo's. Dit jaar belooft het niet veel 
minder te worden. 
Ik hoor de huismoeders al zeggen: wat 
zullen we dan fruit eten en wat zal het 
dan goedkoop worden! Ja...... dat 
dacht U? 
Uit 1949 ligt ons nog in het geheugen 
dat in enkele weken - in eind Augustus 
en begin September - alleen in Lim
burg meer dan een millioen kilo's fruit 
werd vernietigd, terwijl de �rijzen zo 
hoog bleven dat de meeste gezinnen 
met gewoon of kleiner inkomen uit ar
beiders- en middenstandsmilieu, nauwe
lijks op Zondag een stukje fruit in huis 
konden nemen, en in de winkels prijzen 
werden gevraagd die 4 maal zo hoog 
lagen als de veilingsprijzen. En wat niet 
gekocht werd? Dat hing of lag in de tui
nen en boomgaarden te rotten, of werd 
doorgedraaid en vernietigd. 
Nu weten we heel goed dat de plukkers 
van fruit hun loon (en dat is qoog) moe
ten krijgen en dat de telers en veilings
personeel en tussenhandelaars en gros
siers en winkeliers hun winsten moeten 
krijgen, omdat ze hiervan immers moe
ten· leven. Maar hier klopt toch iets niet. 
Wij willen hier niet op het gevoel wer
ken met te zeggen dat het zonde is om 
wat God ons geeft zo maar te vernieti
gen. En wi_j weten heel goed dat de mens 
zijn verstand heeft gekregen om uit te 
kijken en de zaken te leiden naar zijn 
beste weten. En ook, dat evenals de par
ticulier zijn bedrijf mag en moet leiden 
tot nut van zijn gezin, evenzo de leiders 
in ons land met de ministers aan het 
hoofd leiding moeten geven waar dit 
nodig is. Maar het is zo klaar als de 
dag dat men op dwaalwegen is als men 
feiten bekijkt als de volgende: 
1. In 1949 was er een recordjaar in de
land- en tuinbouwproductie en toen wer
den er millioenen kilo's groenten en
fruit vernietigd, terwijl duizenden gezin
nen de prijzen ervoor niet konden be
talen.
2. Toch waarschuwde de minister van
landbouw Mansholt in September van
het vorig jaar dat de landbouw voor 800
millioen gulden meer zou moeten op
brengen om de levensstandaard in Ne
derland te redden; en zei Minister Al
bregts dat in 1952 en 1953 de totale
productie over de hele linie met telkens
10 procent naar boven zou moeten, om

het welvaartspeil te redden voor de 
minst draagkrachtige groepen van de 
bevolking; en drong de O.E.E.S. - dat 
is de Organisatie voor Europese Econo
mische Samenwerking - eveneens aan 
op extra hard werk en sober leven op
dat de productie hoog genoeg zou kun
nen opgevoerd worden. 
3. En toch worden in ons land alweer
land- en tuinbouwproducten doorge
draaid.
Kijk, in dit alles zit iets scheef. Iedereen
moet zich wel afvragen: hoe kan dat
allemaal met elkaar kloppen? De pro
ductie moet omhoog, voortdurend om
hoog, maar de producten zijn niet of
moeilijk te betalen doordat men de prij
zen hoog houdt en wat beneden de prijs
gaat wordt doorgedraaid (dat is: onver
koopbaar verklaard) en vernietigd.
Het kan niet anders: er is hier een fout
in de ldding. 
Er zijn in de economie van die automaat
regels als deze: hogere lonen: hogere 
prijzen, en daarna weer hogere lonen 
om de prijzen te kunnen betalen, en na 
die verhoogde lonen weer hogere prij
zen. En dan spreekt het vanzelf dat men 
het over het algemeen juist weer niet 
kan betalen als men tenminste geen in
komen heeft boven de middelmaat. 
Het is vooral het socialisme dat met 
deze • dode automatismen redeneert en 
werkt. En de regeringen van de laatste 
jaren in nagenoeg heel Europa en ook 
bij or\s, hebben hiervan een flinke slag 
te pakken gehad. Er zit in die hele ge
leide economie, zowel nationaal als inter
nationaal te weinig menselijks. Men wil 
alles en alles regelen en met regelingen 
denkt men alles perfect te kunnen oplos
sen of minstens in goede richting te kun
nen krijgen. Het is de moderne kwaal 
van het perfectionisme die ook in ons 
katholieke politieke kamp van de laatste 
jaren zo sterk is doorgedrongen. 
Velen twijfelen er in de laatste tijd erg 
aan of het ooit zal lukken om langs deze 
weg de zaak in goede banen te krijgen. 
Wij zouden willen zeggen: als men dan 
toch regelt, laat men dan eens meer 
menselijk regelen. En met name in die 
kwestie van het doordraaien en vernieti
gen van voedsel: als er toch doorge
draaid moet worden terwille van het in
komen van de telers en terwille van de 
lonen der arbeiders in land- en tuin
bouw, waarom dan het doorgedraaide 
niet cadeau gedaan aan bevolkingsgroe
pen die er toch niet aan kunnen denken 
die hoge prijzen te betalen? Men zoekt 
zoveel uit: als het om belasting__gaat kent 
de ambtenarij van iedere mens zowat de 
laatste cent uit z'n portemonnaie. Is het 
dan ook niet vast te stellen welke bevol
kingsgroepen dergelijke producten kun
nen cadeau gegeven worden zonder dat 
daardoor de economische markt schade 
lijdt? 
Is dit een te naïef idee? Het zou in ieder 
geval een menselijk, barmhartig en chris
telijk element binnenvoeren in onze "ge
leide(!)" economie, en het zou afgelopen 
zijn met de gruwel, dat er producten 
worden vernietigd waarnaar honderddui
zenden vergeefs snakken. 

T. 

Gemeenteraadsvergadering 

Bevordering particulier bezit 
GEMEENTELIJKE "SERVICE" 

BIJ HUIZENKOOP ! 

In de vori2e week Vrijdag gehouden
openbare raadsvergadering werden door 
de Boxtelse Raad - dikwijls na uitvoe
r4!e discussies - weer enkele belangrijke
beslissingen genomen ten aanzien van 
een aantal even belangrijke voorstellen. 
Allereerst werd met 'algemene stemmen 
besloten de vermakelijkheidsbelasting op 
de entree's der bioscopen te verlagen 
met het oog op het sterk verminderde 
aantal filmbezoekers. 
Vervolgens hechtte men zonder op- of 
aanmerking zijn goed..!.<_euring aan het 
voorstel paviljoen "Molenwijk" te ver
huren aan de heer N. A. v. Hellemondt
Robben, die het paviljoen reeds enige 
tijd in onderhuur heeft. 
De hieropvolgende reeks voorstellen be
treffende verkoping en. verhuring van 
woningen op Kalksheuvel, deed nogal 
wat stof opwaaien tijdens de besprekin
gen, doch ten leste luidden de beslissin
gen toch als de voorstellen. 
Voor de bespreking van het voorstel tot 
verkoop van een zestal woningen van 
het tweede complex (in aanbouw zijnde) 
huizen, trok de Raad zich terug in ge
heime zitting. Toen deze p-1, ongeveer 
een half uur opgeheven werd, kon de 
voorzitter met de hamerslag eindelijk de 
goedkeuring van de voorgestelde ver
koop bekrachtigen. 
Tegen het voorstel tot het verstrekken 
van garanties aan de Boerenleenbank te 
Boxtel voor de te verstrekken hypothe
caire geldleningen aan een vijftal perso-

nen, die een woning op Kalksheuvel ko
pen, maakten de leden v. Nistelrooy en 
De Visser ernstig bezwaar. 
Het lid De Visser, die allereerst het 
woord voerde, had principiële bezwaren 
tegen het voorstel, omdat het naar zijn 
mening niet op de weg van een gemeen
tebestuur ligt een garantverklaring af te 
geven aan kopers van gemeente-eigen
dommen. Temeer niet waar de financiële 
deskundigen van de Boerenleenbank de 
hypotheeksom van f 5000,- als· het 
hoogste toelaatbare betitelden. Tenslotte 
sprak hij de mening uit, dat het geen 
enkele onredelijkheid inhield als de ge
meente van de kopers - die toch al be
voordeeld waren geworden· doordat zij 
zich reeds vóór de normale wachttijd 
van een woning hadden kunnen verze
keren - zou eisen, dat zij bij derden 
een borgstelling trachten te verkrijgen. 
Het lid Van Nistelrooy viel het lid De 
Visser in deze argumentering bij en vond 
in het voorgestelde aanleiding om bij 
herhaling nog eens met klem te wijzen 
op de risico's, die de gemeente met deze 
borgstelling op zich nam. ,,Het is veili
ger hypotheek te verlenen dan voor de 
aflossing daarvan borg te staan", zo 
luidde zijn standpunt. 
De voorzitter was een geheel andere 
mening toegedaan. Hij stond op het 
standpunt, dat het gemeentebestuur met 
deze borgstelling een sociale daad van 
de eerste rang kon verrichten, juist om
dat het hier betrof de bevordering van 
particulier bezit bij een minder draag
krachtige groep van de bevolking. Een 
groep, die zich - naar zijn va_ste over-

tuiging - deze unieke kans volledig 
waard zal weten te tonen in de "afhan
deling" van de geldelijke lasten na de 
koop. Een groep ook, die da_t kán tonen 
omdat de lasten, gezien de betrekkelijk 
lage koopsom, werkelijk niet hoog te 
noemen zijn. Een en ander was voor 
hem reden de risico's in veel minder be
zwaarlijke vorm en grootte te zien dan 
de leden De Visser en Van Nistelrooy. 
Hij noemde het voorts een ongezond 
tijdsverschijnsel, dat een gemeente als 
Boxtel ± 600 woningen in bezit en in 
onderhoud heeft. Waar de mogelijkheid 
bestond een uitbreiding van dit ver
schijnsel tegen te gaan, achtte hij het 
plicht deze mogelijkheid met alle ten 
dienste staande middelen uit te buiten. 
In dit verband betuigde hij ook zijn 
erkentelijkheid aan de Boerenleenbank, 
die zich bereid had verklaard aan de 
kopers het gewenste kapitaal te ver
strekken. 
Toen het voorstel in stemming werd ge
bracht, verklaarden De Visser en Van 
Nistelrooy "tegen" te zijn, ·de overige 
raadsleden stemden "voor". 
Met het voorstel, dat hierna aan de orde 
gesteld werd, waren B. en W. nog iets 
verder gegaan in hun service aan hen, 
die streven naar het bezit van een eigen 
huis. Dat voorstel hield n.l. in dat aan 
kopers van woningen, deel uitmakende 
van het complex van 20 (14 op Kalks
heuvel, 6 aan de Jan van Brabantstraat), 
van gemeentewege desgewenst een twee
de hypotheek wordt verstrekt tot maxi
maal f 1000,- mits de eerste hypotheek 
niet hoger is dan f 5000,-. 
De voorzitter vestigde er bij de behan
deling van dit voorstel de aandacht op, 
dat de ondergrond van dit voorstel was 
te trachten de wonillj?bouw in de parti
culiere sector te brengen voor zover als 
dat mogelijk was. En ook voor zover het 
wegens vele beperkende regerillj?smaat
regelen niet mogelijk was, had de Voor
zitter een woordje te zeggen. Een hartig 
woordje, want hij ontwikkelde ten aan
hore van de raadsledel! (althans voor 
Boxtel) een geheel nieuwe gedachte, 
betreffende het goe.de streven het parti
culiere wonillj?bezit zo sterk mogelijk te 
bevorderen. 
Zo wees hij o :a. op de mogelijkheid, dat 
straks aan minvermogenden hypothecaire 
voorschotten verleend zouden kunnen 
worden uit het kapitaal, dat onder de 
huidige omstandigheden aallj?ewend 
wordt voor het bouwen van gemeente
woningen. Dit zou dan niet alleen een 
uitstekende stimulans zijn tot verwer
ving van ei,gen huis en het zou voor de 
gemeente niet alleen een ver,.11twoorde 
gelegenheid zijn op "voordiiliae" wijze 
te laten bouwen buiten j!eiµeentelijk 
vérband, doch het zou ook een uitste
kende manier zijn om de bouwnijverheid 
op te voeren tot de hoogte, die gewenst 

is voor een spoedig_e leniging van de 
woningnood. 
Het lid De Visser kon zich echter ook 
met dit voorstel niet accoord verklaren. 
Zijns inziens lag dit evenmin op de weg 
van het gemeentebestuur als de bewuste 
borgstelling. Hij was van oordeel, dat de 
gemeente het geld zelf veel te hard no
dig had dan om het ter beschikking te 
stellen van lieden, wie toch al het voor
deel was verleend van eigen-woning-be
zit. Bovendien achtte hij het risico ook 
hier weer groot, aangezien een tweede 
hypotheek nu eenmaal niet preferent is. 
Het lid v. Nistelrooy sloot zich aanvan
kelijk ·bij deze spreker aan, doch kon 
zich na het betoog van de voorzitter ge
hoord te hebben, toch ook \\'.el vereni
gen met de zienswijze van B. en W. 
Het lid Bekkers achtte het een beden
kelijke figuur, die bij eventuele aanvaar
ring van dit voorstel geschapen zou wor
den. Dan zou het n.l. kunnen voorko
men, dat iemand aan wie door de ge
meente reeds een tweede hypotheek was 
verleend ook nog aanspraak zou kunnen 
maken op de toegezegde borgstelling. 
Dit zou, naar de voorzitter antwoordde, 
echter nader bezien en op redelijke 
wijze opgelost worden. 
De leden De Visser en Bekkers stemden 
tegen het voorstel. 
De hierna voorgestelde huurverhoging 
van de aan ge gemeente blijvende wo
ningen van het complex 28 woningen 
Kalksheuvel, bracht de gemoederen van 
de raadsleden eveneens danig in be
roering. 
Het lid Van Nistelrooy meende dat de 
huurprijs f 6,25 beslist onvoldoende was. 
Zulks niet gezien de draagkracht van de 
gemiddelde bewener, doch gezi€'n de 
exploitatierekening die naar hij vreesde 
weer met een tekort zou moeten worden 
afgesloten. 
Het lid De Laat achtte de prijs van f 6,25 
daarentegen absoluut te hoog, aangezien 
dit z.i. het vermogen van vele bewoners 
ver te boven ging. Hij wees daarbij op 
het feit, dat de arbeiders in Boxtel slechts 
loon genieten naar het tarief van. de 
4e klasse, waarin onze plaats is inge
deeld. Voor de doorsnee-bewoner komt 
de huur zodoende 1 /7 van het loon te 
bedragen, hetgeen hij een ernstige aan
leiding vond te verzoeken de huurprijs 
te reduceren. 
Ve:-schillende raadsleden vielen hem 
hierin bij en adviseerden bovendien 
nog voor het mogelijk_e verlies in verho
ging van sommige nog altijd te laag 
staande huren compensatie te zoeken. 
De voorzitter kon en wilde de redelijk
heid van de geopperd� bezwaren niet 
ontkennen, doch zag zich gebonden aan 
wat de exploitatierekening hem voor
schreef. De mogelijkheid van verlaging 
enerzijds en verhoging anderzijds stuitte 
af op de onmogelijkheid het systeem 

Het 40-jarig Pastoors-Jubileum 
te Gemonde 

Met een plechtige H. Mis begon Zondag 
in Gemonde de viering van het 40-jarig 
pastoraat van de ZeerEerw. Heer Pas
toor Van Dooremalen. 
De gehele parochie scheen hierbij tegen
woordig te willen zijn. 
Daar kwamen d.e kerkgangers te voet 
over de paadjes der landwegen, per fiets 
van de afgelegen boerderijen, en de 
ouden van dagen per "gerij". Jong en 
oud ging. ter kerke om met hun pastoor 
God te danken voor de zegen en gena
den de parochie van St. Lambertus ten 
deel gevallen. 

OP ROYE VELDT, 0 GOD, 
LAET COMEN VWEN SEGEN, 
EN OP SYN BVYREN OOCK, 
ALS ENEN GOEDEN REGEN. 

Zo luidt het anagram, dat boven de 
ingang van de pastorie is aangebracht 
toen zij gebouwd werd in 1913, een jaar 
na de komst van pastoor Van Doorema
len. Een bede, een in steen gehouwen 
smeking, die het rotsvaste vertrouwen op 
de Gever van alle goed weergeeft. 
Is die bede verhoord? We mogen de 
zeldzaamheid van dit jubilé gerust als 
een bevestiging beschouwen. Dit jubilé 
van een pastoor die 40 jaar lang zijn 
Heer diende en diens zegen spreidde 
onder de bevolking van de St. Lamber
tusparochie. 
Ja, de zegen is gekomen "op de buren 
van Roye veldt". Gemonde's bevol
king behield zijn innerlijke rust in een 
onrusti� wereld, zijn goed Brabants 
godsdienstig karakter. 
Nu ging de pastoor God er voor danken 
in een plechtig dankoffer, en zijn volk 
met hem. 
Het mooie kerkje was op deze dag te 
klein, zo spontaan was de opkomst. 
Men kan zich voorstellen hoe de oude 
pastoor gestemd was toen hij, begeleid 
door zijn priester-assistenten zegenend 
door de kerk trok - ,,toon ons, Heer, 
uwe barmhartigheid", - en hoe intens 
hij aan de voet van het altaar smeekte 
om genade en vergeving en het eeuwig 
leven voor allen, die met hem waren. 
Hij, die 40 jaar hun herder was, moet 

zich op deze dag wel op het innigst met 
zijn parochie verbonden hebben ge
voeld. 
40 jaar pastoor! 
Hoe eenvoudig mooi belichtte de Wel
eenv. Heer De Kroon in zijn feestpre
dicatie de priesterarbeid van de pastoor, 
die vanaf geboorte tot aan scheiding 
uit het aardse leven de genademiddelen 
van de H. Kerk bracht aan zijn paro
chianen. Door zijn pastorale handen ont
vingen zij het H. Doopsel bij geboorte, 
zo goed als allen bereidde hij voor tot de 
eerste H. Communie, en velen stond hij 
bij in de laatste levensuren. 
Zo tekende de predikant de priesterlijke 
zorgzaamheid van de jubilaris en prentte 
hij de gelovigen de verdiensten van hun 
herder in de herinnering. 
De mensen van Gemonde hebben even
wel hun pastoor gedurende al de jaren 
ten volle gewaardeerd. Zijn medeleven, 
zijn bijstand met raad en daad onder alle 
omstandigheden heeft een geest van in
nige verbondenheid doen ontstaan, voor
al bij de ouderen. Men kon het beluiste
ren in de gesprekken rondom dit feest. 
Het bleek ook nu de heer Maas, in zijn 
kwaliteit van Kerkmeester, de pastoor 
feliciteerde en daarbij herinnerde aan de 
komst van Pastoor van Dooremalen, en 
hoe hij gedurende 40 jaren heeft ge
werkt voor het geestelijk en maat�chap
pelijk welzijn van Gemonde's bevolking. 
Hij wees er bovendien op dat er nog 
veel is wat de pastoor nog graag verwe
zenlijkt zou willen zien. 
En dan deelde hij mede, dat door de 
Rarochianen een bedrag van 2000 gulden 
was bijeengebracht, waarvoor paramen
ten waren aangekocht, die hij de pastoor 
als feestgeschenk aanbood. 
De pastoor aanvaardde in dank het 
cadeau en herinnerde er op zijn beurt 
aan hoe hij met een blij hart naar Ge
monde was gekomen en zijn pastoraat 
met jeugdige kracht was begonnen. 
"Toen kon ik er tegen", zo formuleerde 
hij, ,,maar nu" - en hij wees op het 
versje in de gevelsteen - ,,nu bidt de 
pastoor en vraagt de zegen". • 
Dat was de man van weinig woorden, 
doch gevoelvol medeleven. 

OMGEVING 

Burgerlijke Stand 
van 10 tot en met 16 Juni 1952. 
GEBOREN: Marcelis G. zoon van M.
G. van Hoof en M. H. A. van Ham, van
SiJJmstraj!_t 16 - Wilhelmus J. A. zoon
van M. v. d. Boogaard en A. Danklof,
van Coothstraat 19 - Antonius C. H. J.
zoon van H. J. Fr. van Logten en C. J.
van Bakel, Ter Brinkstraat 17.
ONDERTROUWD: Joannes C. van
Schijndel en Anna B. Verberk - Johan
nes C. Aarts en Petronella van Hemmen
GEHUWD: Johannes ·van de Camp en
Philomena P. v. Logten - Bernardus A.
van Vegchel en Hendrika P. van Dijk
- Johannes H. van Meurs en Meche
lina A. Chr. Huisman.-
OVERLEDEN: Johanna Persoons, oud
77 jaren, Wed. van W. v. d. Laak, Pa
rallelweg-Noord 23.

van exploitatie per object te laten varen. 
Hierbij legde de Raad zich eenparig neer, 
zodat de huurprijs voor de genoemde 
woning�n bepaald is op f 6,25 per week 
inclusief water en f 5,76 exclusief water
Met het oog op de in werking treding 
van de Werkloosheidswet op 1 Juli a.s. 
besloot men voorts voor de arbeidscon
tractanten werkzaam ter gemeente-secre
tarie, alsmede voor de ambtenaren in 
tijdelijke dienst, een bijzondere regeling 
te treffen, regelende de voorwaarden 
van uitkeringen bij onvrijwillige werk
loosheid. 
Bij het agenda-punt betreffende het uit
trekken van een bedrag op de begroting 
1952 voor personeelskosten, te maken 
bij het onderzoek van woningen, welke 
voor onbewoonbaarverklaring in aan
merking komen, putten diverse raads
leden zich uit in het zoeken en geven 
van alle mogelijke aanwijzingen voor 
deze werkzaamheden. De voorzitter 
achtte het echter efficiënter de uitvoe
ring van het plan door B. en W. te laten 
regelen, wanneer deze daar het ogen
blik gunstig voor achten. 
Tevens deelde de voorzitter in zijn toe
lichting mede, dat het hier opzet was 
een nieuw over�icht te krijgen van het 
aantal woningen, dat in Boxtel wegens 
onbewoonbaarheid hoognodig vervangen 
moet worden. De resultaten van dit on
derzoek, dat door deskundigen gedaan
zal worden, hoopte hij als een soort 
urgentie-verklaring aan het betrokken 
departement voor te kunnen leggen om 
zodoende extra bouwvolume !os te krij
gen ter vervanging van de vele krot
woningen en zodoende tevens tot een 
zekere verheffing van een bepaalde 
groep onzer bevolking te komen. 
Na enige discussie hechtten alle raads
leden hun goedkeuring aan dit voorstel, 
dat naar men hoopt spoedig uitgevoerd 
zal worden om terzijnertijd ook de ge
wenste resultaten op te leveren. 

Na de aanbieding van het cadeau was de 
tijd gekomen voor de receptie en nu gin
gen velen der parochianen hun pastoor 
eens hartelijk de hand drukken. 
De burgemeesters van de vier gemeen
ten, waaronder Gemonde ressorteert, en 
hunne vrouwen waren tegenwoordig in 
de H. Mis en kwamen nu ook de pastoor 
feliciteren. 
Het was een drukke receptie. 
Na het lof kwam toen nog het defilé van 
de verschillende verenigingen en corpo
raties, die Gemonde telt, en van de 
schoolkinderen. 
Voorafgegaan door de ruiters der rij
vereniging, begeleid door een muzikale 
mars van de Fanfare St. Lambertus 
kwamen de schoolkinderen, die werden 
opgesteld op het grasgazon vóór de pas
torie, en dan volgde vereniging na ver
eniging, ieder op z'n beurt de pastoor 
feliciterend en dankend voor de van hem 
ondervonden medewerking in oprichting 
en instandhouding. De heer Stadhouders 
sprak hierbij voor het bestuur van de 
Boerenleenbank, waarvan de leden veel 
nuttige wenken hadden kunnen beharti
gen van de pastoor, en namens de afde
ling van het Wit-Gele Kruis, dat zijn 
werkzaamheden zo effectief had kunnen 
beginnen na een belangrijke financiële 
bijdrage van de pastoor. Namens de 
fanfare St. Laml,ertus sprak de heer Van 
Elk een bijzonder woord van hulde, en 
naar uit het dankwoord van de pastoor 
bleek, heeft de fanfare een bijzondere 
plaats in des pastoors hart en is hij bij
zonder trots op de muzikale prestatie 
vw dit muziekgezelschap. 
Toen kwam de zanghulde der school
kin�en:n, die gedurende het '3efilé vlag
gewuivend en blijgestemd hun beurt 
moesten afwachten. Maar toen na een 
huldige�de samenspraak tussen een jon
gen en meisje, de kil!d_eren de feestlie
deren gezongen hadden, toen verhief de 
pastoor zich om te zeggen, dat hij het 
laatste het schoonst vond, omdat hij 
wist dat door het lied het hart ·der vaders 
en moeders sprak. 
Hij dankte alle verenigingen voor hun 
huldebetoon en spoorde allen aan tot 
eendracht en liefde, de hechte grondsla
gen, waarop alles wat goed en nuttig is 
in stand gehouden kan worden en tot 
bloei gebracht. 
Tot slot kwamen de vendelaars van het 
Gilde St. Joris en St. Catharina de fees
telijkheid besluiten met de vendelgroet. 



Boxtels H. Bloedspel 
A.S. ZONDAG 2 UITVOERINGEN. 

Boxtel heeft niet bepaald de wind in de 
zeilen bij zijn poging dit _ jaar aan de 
H. Bloedfeesten bijzondere luister bij te
zetten door de opvoering van een H.
Bloedspel, geschreven door Rector H.
Beex, geregisseerd door Jo van Erp en
gespeeld door de gezamenlijke Boxtelse
toneelspelers. Reeds bij de première in
het Belgische Hoogstraten werden spe
lers en toeschouwers a.Is het ware van
de "kasseien" weggevaagd door telkens
terugkerende stortregens. En ook bij de
première in Boxtel liet Pluvius de bren
gers van dit schone spel niet ongemoeid,
al daalde de regen toen niet in die mate
neer, dat geen succesvolle opvoering be
reikt kon worden. Jl. Zondag echter
werd men er zo overvloedig mee geze
gend, dat noch middag- noch avonduit
voering doorgang kon vinden, met alle
teleurstellingen van dien.
Het Comité heeft nu besloten a.s. Zon
dag om 3 uur n.m. nog een uitvoering
in te lassen, zodat in totaal dus nog vier
opvoeringen op het programma staan.
Alle hoop is thans gevestigd op goed
weer en ... op veel belangstelling. Doch
wij voor ons geloven, dat het aan het
laatste niet zal ontbreken. Dit spel over
het eeuwenoude Boxtelse mirakel biedt
de toeschouwers immers zoveel schoons,
dat geen mens het zal willen missen.
De omgeving, waarin het stuk wordt op
gevoerd, biedt U alleen reeds de heer
lijkste geneugten. En daar komt dan nog
bij het schilderachtige décor, de rijke
costuums, de fleur, de kleur en de be
weging, maar bovenal het mooie gegeven
van dit spel, dat U terug zal voeren naar
de veertiende eeuw om met de priester
Eligius van den Aker te ervaren welk
een groot wonder God in Boxtel wel liet
gebeuren.
Daarbij zult ge de lichte en blijde toon
van het leven echter niet hoeven te mis
sen: kinderen spelen en zingen er hun
prille levensvreugde in uit, de geliefden
zweren elkaar eeuwige trouw, de trou
badour speelt zijn lied en... Maar ge
moet dat allemaal zelf eens gaan zien.
Zij die dat reeds gedaan hebben, zullen
U kunnen verzekeren, dat het inderdaad
schoon was. Om deze verzekering nog

Oproep 
AAN ALLE MEDEWERKSTERS EN 
MEDEWERKERS AAN HET OPEN-

LUCHTSPEL "HEILIG BLOED". 

Voor allen, die medewerking verlenen 
aan het H. Bloedspel, was het j.l. Zon
dag een dag vol teleurstellingen. Viel in 
de namiddag de regen bij stromen waar
door he_t spel onmogelijk kon doorgaan, 
iedereen· hoopte toch nog dat het weer 
in de avond gelegenheid z_ou schenken 
een opvoering te verzorgen. Het viel 
helaas anders uit. De regen bleef welis
waar voor een uurtje achterwege, maar 
het weer was zó koud, guur en naargees
tig, dat- men zich in October waande. 
Bovendien was het speelplan in een mod
derpoel herschapen, terwijl daarbij nog 
zoveel bezwarende factoren van andere 
aard kw;imen, dat het Comité zich niet 
verantwoord gevoelde deze voorstelling 
doorgang te doen vinden, waarmege on
dergetekende zich trouwens volkomen 
accoord verklaarde. 
Ondanks deze grote teleurstelling voor 
ons allen, zowel comité, spelers, regis
seur e.a. medewerkenden, mogen we niet 
het hoofd in moedeloosheid laten zak
ken. Laten we allen - in de hoop dat 
we op de komende speeldagen werkelijk 
eens met prachtig weer kunnen spelen -
ons werk dapper blijven volbrengen, met 
opzijde zetten van alle persoonlijke on
gemakken of ongenoegens. 
Daarom doe ik een dringend, een zéér 
dringend beroep op alle speelsters en 
spelers om a.s. Zaterdag om 5 uur toch 
zeker present te zijn voor een algemene 
repetitie. (De kinderen dienen om kwart 
over vier reeds in het theater te zijn.) 
Ik vind deze repetitie momenteel aller
noodzakelijkst. Indien allen op tijd aan
wezig zijn, kunnen we om half zeven 
weer thuis zijn. Tot op heden heb ik nog 
steeds Öp U kunnen rekenen. Thans doe 
ik dit meer dan ooit! 

Met vriendengroeten, 
Regisseur Jo van Erp. 

Plechtige Eerste H. Mis 
Het is een geluk, telkenmale als een 
jonge priester zijn Plechtige Eerste H. 
Mis opdraagt, te mogen ervaren, dat de 
Brabantse parochiegemeenschap het 
priesterschap nog weet te eren als een 
groot goed, door God aan ons, mensen, 
geschonken. Het geeft U immers de ver
zekering, dat deze parochiegemeen
schap in dit aardse leven door de afge
zanten van de Allerhoogste geleid wil 
worden tot het hemelse doel: de eeuwige 
gelukzaligheid. Men merkt d_at aan in 
wezen kleine dingen. Het is het gebed, 
het is het medeleven, het is -

-
ook het 

voorbereidende werk voor het feest, het 
grote parochiefeest: de Eerste Plechtige 
H. Mis. Zo bezien zijn de uiterlijke
fraaiigheden, waarmee zulk een feest
omgeven wordt, meer dan decoratieve
herinneringen voor de priester, het is de
,zetuigenis van de eerbied der gelovigen
voor het priesterschap 1
Zo ook Zondag, toen onze plaatsgenoot, 
de We!Eerw. Heer A. v. d. Sande, voor
afgegaan door een lange stoet van garde 
d'honneurs, verkenners, bruidjes, maag
den, buurtgenoten en familieleden, naar 
de parochiekerk van het H. Hart trok 
om daar - geassisteerd door de pastoor 
van de parochie, de HoogEerw. Heer 
Deken I. Broekman, en zijn plaatsgeno
ten de We!Eerw. Pater J. Klomp en de 
Eerw. Frater Marcel Hendriks - zijn 
Plechtige Eerste H. Mis op te dragen. 
Schoon en indrukwekkend was dit ge-

wat te accentueren, laten we hieronder 
de "pers" nog even aan het woord. 

PERSSPIEGEL. 

Vele bladen, provinciale en landelijke, 
hebben in hun nieuwskolommen, met 
onverholen bewondering voor hetgeen in 
Boxtel aan openluchtdramatiek gepres
teerd werd, gewag gemaakt van de suc
cesvolle première van het H. Bloedspel 
in Boxtel. 
We zullen enkele dagbladjournalisten 
aan het woord laten: 
"Boxtelse speelsters en spelers, tachtig in 
getal, voerden 's avonds in het park van 
Stapelen het H. Bloedspel op, geschreven 
door Rector H. Beex en geregiseerd door 
Joh. van Erp. De auteur bleek in dit spel 
het Heilige gebeuren te Boxtel wederom 
met een andere visie en conceptie bena
derd te hebben. Er werd met warmte en 
vlotheid gespeeld." (De Maasbode). 

"Vol overgave hebben tachtig spelers 
het spel opgevoerd. Van de mogelijkhe
den, die dit spel bezat, werd ten volle 
gebruik gemaakt. De regie van de heer 
Jo van Erp was knap". (De Tijd). 

"Drie jaar geleden reeds hebben wij met 
grote vreugde het stuk gezien en het is 
er na de bewerking door de schrijver nóg 
beter op geworden. De actie is hier en 
daar wat heviger, het accent komt na
drukkelijker op het hoofdgebeuren te 
liggen en litterair bekeken werd het een 
juweeltje. Toch spreken deze personen 
onze doodgewone moedertaal van alle 
dag, maar hoe vlijmscherp zijn de dialo
gen! En hoe fijn menselijk, men kan ze 
onmiddellijk op ons en onze tijd "over
schakelen"." (Het Huisgezin). 

"Zonder te willen overdrijven moeten we 
toch constateren, dat deze nieuwe versie 
sterk in de richting gaat van de waarach
tige tragedie. steunend op meerdere, 
zeer sterke scènes. Voor de spelers alle 
lof. Regisseur Jo van Erp heeft met de 
Boxtelse spelers veel bereikt, zijn door
tastende leiding was te bespeuren tot in 
de details, missçhien juist in die ver
zorgde en uitgediepte détails." 

(Oost Brabant). 

beuren in de volle H. Hartkerk. .. en hoe 
treffend wist Deken Broekman de ver
hevenheid en de zinrijkheid van deze 
plechtigheid te schilderen in zijn feest
predicatie, die de gloed had van het 
woord, dat recht uit het hart komt. Hoe 
kon het anders bij deze parochieherder, 
die het zwaartepunt van zijn zielenijver 
altijd gelegd heeft waar de toekomst en 
het behoud van het geloof ligt, bij de 
nieuwe priesters. Zo hoorden we hem in 
geestdriftige blijheid zijn dankbaarheid 
vertolken om het feit, dat er na 25 
jaar ( !) uit de parochie weer een priester 
was voortgekomen, die gaat werken in 
eigen diocees, waar de priesternood nog 
schrijnend groot is. Dankbaarheid ook 
omdat de neomist voortkomt uit de boe
renstand, het deel van ons katholieke 
volk waar het geloof nog zo voorbeeldig 
bewaard wordt. En dankbaarheid vooral 
omdat deze Plechtige Eerste H. Mis ,vel
licht de aanvang betekent van een jaar
lijks terugkeren van zulk een gebeuren. 
Vijf en twintig jongens uit de H. Hart
parochie bereiden zich thans immers 
voor op het H. Priesterschap en als God 
het belieft gaan ze eenmaal dezelfde 
gang als deze neomist, zo hoopte de 
HoogEerw. Heer Deken, zijn predicatie 
besluitend met de wekroep "Orate fra
tres, opdat dit offer aan het altaar ge
bracht en dit offer van een edelmoedig 
Godgewijd leven de Allerhoogste welge
vallig moge zijn en de parochie tot heil 
moge strekken!" 
Na de H. Mis keerde men door de be
vlagde straten weer terug naar de ver
sierde ouderlijke woning van de neomist 
in de buurtschap Kalksheuvel, waar de 
belangstelling ondanks de slechte weers
omstandigheden overweldigend was. Na
mens de buurtschap Kalksheuvel - in 
de grootste zin van het woord - felici
teerde de heer A. Valks de jonge pries
ter en bood hem als stoffelijk middel tot 
verrijking van zijn geestelijk leven een 
prachtige boekenkast aan. Bij dit cadeau 
voegden zich, toen de serenades van 
harmonieën en zangvererngmgen (in 
stromende regen) gevolgd werden door 
de rec�ptie, nog tientallen andere 
cadeaux in allerlei vorm. 
's Middags werd in de Burcht-Kapel door 
de neomist nog een Plechtig Lof gecele
breerd. Onder dit Lof hield hij een korte 
predicatie, waarin hij op eenvoudige 
maar gevoelige. wijze zijn grootse taak 
overschouwde en waarin hij tenslotte 
dank bracht aan allen, die bij gelegen
heid van dit feest hun warm medeleven 
hadden betoond, in het bijzonder aan de 
HoogEerw. Heer Deken, de verdere 
parochiegeestelijkheid en de buurt. 

Agenda 

SPREEKUUR BURGEMEESTER: 
Donderdag 26 Juni van 10-12 uur v.m. 

,,Anjerdag Boxtel" 
28 en 29 Juni a.s. 

De collecte voor het "Provinciaal 
Anjerfonds Noord-Brabant" (het 
Fonds, dat zich ten doel stelt op 
cultureel gebied de helpende hand 
te bieden, waar en wanneer zulks 
nodig is) zal in de gemeente Boxtel 
plaats vinden op Zaterdag 28 en 
Zondal!' 29 Juni a.s. 
Men leze nadere mededelingen om
trent deze collecte in ons op 27 Juni 
a.s. verschijnende blad.

Plaatselijk Nieuws 
K.V.P.-NIEUWS.
Stemmen door zieken en gebrekkigen.
De zieken of gebrekkigen, die geen ge
bruik hebben gemaakt van de mogelijk
heid, een ander volmacht te geven voor 
hen te stemmen, en die zonder bezwaar 
vervoerd kunnen worden, kunnen zich 
op een der navolgende adressen doen 
opgeven, om op de dag der Tweede Ka
merverkiezingen op Woensdag 25 Juni 
a.s. per auto van huis te �Qrden afge
haald:
H. Geertman, Prins Bernhardstraat 13a
A. Valks, Kalksheuvel 59
H. v. d. Laar, Mgr. Wilmerstraat 22
C. van Oers, Dr. Hoekstraat 6
F. Hagemans, Leenhoflaan 1
J. van Hal, Nergena
M. Peijnenburg, Boseind
,:\. P. J. Maas, Hoofd St. Theresiaschool,

Lennisheuvel 
H. Stadhouders, Hoofd der school,

Gemonde.
De opgave moet geschieden vóór Zon
dag 22 Juni a.s .. 
Laat men van deze mogelijkheid een zo 
ruim mogelijk gebruik maken! 

OPENSTELLING ZWEMBAD. 

Ingaande Zaterdag 21 Juli zal het bad 
beperkt worden opengesteld. Ondanks 
het feit, dat de zo verlangde en ge
wenste verbetering nog niet tot stand ge
komen is, heeft het gemeentebestuur ge
meend aan het verlangen van velen tege
moet te moeten komen door het bad be
perkt open te stellen, dit vooral ten ge
rieve van de jeugd. Het dames-zwem
bad blijft echter gesloten, voor wat het 
diepe gedeelte betreft. Het bad is ge
opend elke dag van 15 tot 20 uur. De 
aandacht wordt er verder nog op geves
tigd dat het zwemmen en baden op eigen 
verantwoordelijkheid geschiedt. 

1 tegen inlevering 
J van deze bon 

bij aankoop van 
DAMES-PYAMA of 
NACHTHEMD 

tegen inlevering 1 
Q van deze bon 

bij aankoop van 
OVERHEMD 

tegen inlevering 13 
van deze bon 
bij aankoop van 
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ZIEKEN-TRIDUUM. 

Het jaarlijkse Ziekentriduum zal 22, 23 
en 24 Juli worden gehouden op Duinen
daal. In de loop van de komende week 
zal de organisatie ervan besoroken wor
den door het regelings-comité en daarna 
volgen nadere mededelingen. 

AANVRAGE VISAKTEN 
EN/OF HENGELBEWIJZEN. 
Het Hoofd van de plaatselijke Politie 
maakt bekend, dat belanghebbenden op 
26, 27, 28 en 30 Juni des voormiddags 
van 9 tot 12 uur aan het loket "Bevol
king", de door hen aangevraa_gde vis
akten en/of hengelbewijzen kunnen af
halen. 

H. SACRAMENTSPROCESSIE
IN H. HARTPAROCHIE.
Zondag 22 Juni a.s. zal in de parochie 
van het H. Hart weer de jaarlijkse H. 
Sacramentsprocessie worden gehouden, 
en wel in aansluiting op de Hoogmis. 
Deze Hoogmis begint als normaal om 
half 11 en is met volkszang. 
De processieweg leidt vanaf de kerk 
door de Baroniestraat, Breukelsestraat en 
v. Hornstraat naar de Burcht-kapel, waar
een korte predicatie zal worden gehou
den en de zegen met het Allerheiligste
wordt gegeven. Daarna keert de pro
cessie door de v. Merheimstraat, Breu
kelsestraat en Baroniestraat weer terug
naar de kerk.

R.K. HUISHOUDSCHOOL. 
Maandag 23 Juni van 4-5 en van 7-9 
uur is er aan de R.K. Huishoudschool op 
Duinendaal nog gelegenheid voor aan
gifte van leerlingen. 

KUNSTENAARSEXPOSITIE 
WAS SUCCES. 

De tentoonstelling van werken van Til
burgse kunst�paars georganiseerd 
door de heer F. Puyenbroek, Dir. van 
het Gewestelijk Arbeidsbureau, alhier -
mag volledig geslaagd genoemd worden, 
want ruim 800 bezoekers Gong en oud 
uit Boxtel en verre omgeving) zijn 
tijdens de voorbije expositiedagen kennis 
komen maken met het werk van deze 
groep Brabantse kunstenaars om zo
doende de horizon in hun gedachten 
over hedendaagse kunstenaars en kunst
vormen weer wat te verruimen. In dit 
bezoekersaantal zijn ook vervat de on
geveer 400 scholieren, die in schoolver
band een bezoek brachten aan deze ten
toonstelling, wàarover zij hun indrukken 
nog moeten vastleggen in een opstel. 

GESLAAGD VOOR HET 
DIPLOMA MULO-B 
P. H. W. M. v. d. Boomen; C. L. M. 
Buitenhek, A. H. M. v. Gennip, P. J. 
Groos, A. W. v. d. Horst, J. H. v. d. 
laak, S. J. M. van Stekelenburg, (allen 
Boxtel), G. Th. H. M. Verhoeven, Bab
berich, A. J. C. Vugs, J. G. J. v. d. Boo
gaard, H. M. M. Puntman (allen Ois
terwijk, G. A. van Schijndel, Esch. 

CONCERT 
FANFARE "ST, ARNOLDUS". 

Vorige week Zaterdagavond gaf de Len
nisheuvelse Fanfare St. Arnoldus op de 
Markt, alhier, een openluchtconcert. On
danks een dreigende verslechtering in de 
weersomstandigheden mochten de· Len
nisheuvelse muzikanten zich toch in een 
grote belangstelling verheugen, hetgeen 
wel een treffend bewijs vormt van de 
sympathie, die deze Fanfare zich in de 
korte tijd van haar bestaan bij muziek
minnend Boxtel heeft verworven. Een 
verdiende sympathie, want kon vorig 
jaar bij het eerste optreden van St. Ar
noldus reeds gesproken worden van een 
opmerkelijk debuut, thans kon geconsta
teerd worden, dat de muzikanten o.l.v. 
de heer Jos. v. d. Braak weer goede vor
deringen hebben gemaakt en zich heb
ben weten op te werken tot een peil, 
dat de beste beloften inhoudt voor de 
toekomst. 
Van de zijde van Boxtel Vooruit waren 
voor dit concert weer de gebruikelijke 
maa trege !en getroffen om de orde en 
rust onder de belangstellenden te hand
haven en de uit te voeren nummers van 
een "ten geleide" te voorzien. 

POLITIEHONDENWEDSTRIJD. 

Boxtelse successen. 
In het gemeentelijk sport- en wandel
park "Molenwijk" (en omgeving) werd 
j.l. Zondag doór de Boxtelse Politiehon
denvereniging "De Trouwe Wachter"
een kringwedstrijd gehouden, die wat de
publit1ke belangstelling betreft eniger
mate te lijden had van de ongunstige
weersomstandigheden.
Aan de kwaliteit van de wedstrijd kon
het weer echter weinig afbreuk doen.
Er werd in vele gevallen uitstekend werk
geleverd. Zowel in de A-klasse als in
de B-klasse werd de eerste prijs ver
overd door honden van Boxtelse eige
naars. In klasse A. werd J. van Son
no. 1 met 257½ pnt en in klasse B.
werd M. Pennings no. 1 met 216½ pnt.

Naar "absolute" snelheden 
TWEEDUIZEND KILOMETERS PER 
UUR MET DE SKYROCKET VAN 

DOUGLAS. 

Een en twintig jaar geleden bereikte 
Auguste Piccard een hoogte van 16.000 
meter. Hij was diep de stratosfeer bin
nengedrongen en feitelijk zou het hem 
theoretisch mogelijk zijn geweest nog 
een flink stuk verder te komen zonder 
zich en zijn technische uitrusting in bij
zonder o/ngunsrjige omstandigheden te 
brengen. Merkwaardiger wijze is men 
er eerst thans in geslaagd om zoveel 
hoger te komen dan de energieke en 
ondernemende zwitsers-belgische pro
fessor, dat men van een nieuwe presta
tie spreken kan. 
Een amerikaanse piloot is juist tot 
24.000 meter opgestegen en indien men 
verneemt met welke kosten en voorbe
reiding dit geschiedde dan groeit het 
respect voor de m'erkwaardige geleerde, 
die met zeer bescheiden middelen -
stellig in vergelijking met de amerikaanse 
"expeditie" een indrukwekkende 
prestatie verrichtte en nog zolang ge
leden. Piccard <leed het eenvoudigjes 
met een soliede ballon en aangezien hij 
een zo uitermate consentieus werker 
is plegen zijn uitstekend doordachte on
dernemingen ook succes te hebben. 
Zijn amerikaanse opvolger rustte een 
Skyrocket van Douglas voor de expedi
tie uit: het straalvliegtuig werd tot één 
compact laboratorium van wa;irnemings
instrumenten. De Skyrocket werd in de 
buik van een zware bommenwerper op
gesleept in een hoogte, waar de mens 

het zonder zuurstofapparaat niet zou 
kunnen uithouden. Toen werd de klei
ne jager uit de bombardeur losgelaten 
en de raketten kwamen in werking. 

BRANDSTOF OP! 
Bijna verticaal steeg het minuscule vlieg
tuigje op tot een hoogte van 24 kilo- -
meter. Toen was de brandstof al vrijwel 
op, een hoeveelheid van enkele tonnen. 
De Amerikaan zette zijn Skyrocket in 
horizontale toestand en liet het even en 
met gemak uitlopen met een snelheid 
van 2000 kilometer per uur. Daarna 
moesten man en vliegtuig de veilige 
aarde weer opzoeken, zonder motor, 
want daarvoor was geen brandstof meer. 
Langzaam omlaag komend met de zwaar
tekracht als belangrijkste energiebron 
heeft de Amerikaan een uitstekende 
zweefvlucht gemaakt om zijn vliegtuig 
in een rustige landing op de grond neer 
te zetten: het grote experiment was af
gelopen. 
Wie thans beide prestaties vergelijkt, 
die van Piccard en van het straalvlieg
tuig (het zijn moeilijk vergelijkbare ge
vallen, aangezien alleen de hoogte een 
gemeenschappelijk belang wa_s) is ge
neigd de ruim twintig jaren geleden 
hoogtevlucht van Piccard degelijk, 
ouderwets "handwerk" te noemen, dat 
alleen door een bijzondere inspanning 
van het allerbeste moderne technische 
vernuft te overtreffen is. 

GEEN SENSATIE. 
Toch moet men de recente amerikaanse 

GESLAAGD. . 
Op het onlangs te Eindhoven gehouden 
examen slaagde onze dorpsgenote Mej. 
Anny v. Eindhoven en is haar het diplo
ma als kantoorstenografiste in de Ned. 
Taal uitgereikt. Zij genoot haar opleiding 
bij de Eerw. Zuster Ignatie op Duinen- , 
daal. .. 

BENOEMINGEN BIJ GEM. POLITIE. 
Tot agent van de Çemeentepolitie, al
hier, werden benoemd A. Biere en C. 
A. van Zwam, resp. afkomstig uit Ben
nebroek en Delft.

* Het is nog steeds geen botertje tot
de boom met het Zwembad. Kon Boxtels
burgemeester enkele weken geleden op
de gemeenteraadsvergadering • gunstig
rapport uitbrengen over de besprekin
gen van Ged. Staten, vorige week moest
hij weer min of meer de domper op de
voorbarige vreugde plaatsep. De ambte
lijke molen maalt nu eenmaal langzaam,
zodat het nog wel een poosje zal duren
alvorens alles in kannen en kruiken is.
En terwijl morgen de zon al haar hoog
ste baan gaat, heeft nog niemand een
duik in het Leisendven kunnen nemen.
Dat heeft niet de algemene tevreden
heid ... Naar horen zeggen staat Jás de
Keistamper althans altijd nog slechts met
een van zijn reuzenbenen in zijn onme
telijk rijk, met het andere been staat hij
nog midden in Boxtel om zo gauw als
het nodig is op Den Bosch aan te doen.
* Zomertijd-Collectetijd. Een onafge
broken rij inzamelingsacties staat weer
voor de deur. Collectes voor broodno
dige zaken, collectes ook voor onnodige
zaken. En daar tussendoor nog inzame
lingsacties, waarbij men het mes per sé
van alle kanten wil laten snijden; dan
is er collecte op straat, collecte langs
de huizen en collecte in de bedrijven.
Men bedenke: dat maakt de spoeling
dun! * Volgende week gaan we ver
kiezingen houden. Wij zullen ons van
een politiek advies onthouden, maar wel
willen we U op het hart drukken, dat
het verkeerd is blanco of ongeldio- te
stemmen. Eenieder dient in de gemeen
schap waarin hij leeft zijn standpunt te
bepalen en naar voren te brengen ten
aanzien van hen, die ons volk in de Ka
mer moeten vertegenwoordigen. Boxtel
late zich hierbij eens van zijn beste zijde
zien! * Jl. Zondag zijn we dan weer
eens in Gemonde geweest en we hebben
er ons over verwonderd hoe zuinig die
van Gemonde wel zijn op hun pastoors.
In de laatste 110 jaren heeft Gemonde
n.b. slechts 3 parochieherders gekend.
Van deze 3 vierde Pastoor van Doore
malen j.l. Zondag zijn 40-jarig pasto
raat in Gemonde, in het goede oude 
Gemonde. * En morgen is het 21 Juni, 
de datum met de langste dag en de 
kortste nacht. Dan wordt de zomer of
ficieel ingeluid. Ingeluid door mensen 
in luchtige en helgekleurde kleren, door 
mensen op de wandel, door mensen op 
de fiets, door mensen op de motor of 
in de auto, door mensen in het bos of 
aan het strand, kortom door mensen 
die volop genieten van de zomergeneug
ten 1952. En wij ... wij luiden de zomer 
in met het angstige besef van de komst 
der komkommertijd in het krantenleven. 
* Komkommertijd? Ben je zestig! zeg
gen de Kajotters. In Augustus gaan we
in Boxtel de Districtssportdag houden
en gaat Boxtel dreunen op zijn grond
vesten vanwege het grote tambourcorps
tournooi, dat dan in onze stede georga
niseerd zal worden. Oh zo! * Kom
kommertijd? We Ineen, Boxtel vermeldt
nog liefst vier opvoeringen van het H.
Bloedspel, dat zó schoon is, dat het
door géén Boxtelaar ongezien mag blij
ven. In het prachtige park van Stapelen
is op 22 Juni of 6 Juli ook voor U een
plaatsje gereserveerd onder de lamme
ren van de eeuwenoude beukelaar, in
de nabijheid van het mooie kasteel van
Stapelen en aan de rand van de mur
melende slotgracht. U bent er van harte
welkom! iC De wijsheid van de week:

• ,,Er is vaak meer moed nodig om kleinig
heden aan te tasten dan om grote ver
keerdigheden te bestrijden. De kleine
dingen hebben meer aanhangers".

(Douwes Dekker). 

records, zowel voor de hoogte als voor 
de snelheid, daardoor niet onderschat
ten. De natuurlijke drang van de mens 
naar expansie leidt hem de hoogte in 
en doet hem ook naar steeds· groter 
snelheden zoeken. Nu lijkt op het eer
ste gezicht die 2000 km per uur een 
sensationeel record. Dat is het ook wel, 
doch men bedenke wel, dat in die zeer 
ijle luchtlagen zo weinig weerstand te 
overwinnen is, dat men deze snelheid 
nimmer ten voorbeeld stellen mag aan 
die op hoogten, welke wij practisch ach-:: 
ten voor luchtverkeer en militaire lucht
vaart. 
De evolutie doet de mens 'n nieuwe ma
terie verkennen, waarin hij zich sneller 
bewegen kan dan over het trage water 
en het teveel obstakels opwerpende 
landweg<lek. Hij wil derhalve de lucht 
in en hoe dunner de lucht wordt, des 
te sneller kan hij zich voortbewegen. 
Hier is dan een arbeidsveld, waarin hij 
gedrongen wordt te experimenteren. 
Dat dit niet alleen theorethische waarde 
heeft wordt wel duidelijk aangetoond, 
doordat het moderne intercontinentale 
luchtverkeer zich op grote hoogten, vier 
tot zeven kilometer, bewe_egt, waartoe 
men alleen in staat is door de vliegtui
gen uit te rusten overeenkomstig reek
sen van onderzoekingen. Straalvliegtui
gen kruisen in operationeel verband op 
9 tot 12000 meter hoogte. Daar zullen 
eerstdaags ook de lijnvliegtuigen op de 
grote afstanden zich bevinden en zo 
zal het steeds hoger en sneller gaan, 
dank zij experimenten als met onze Sky
rocket, die hoger kwam en sneller ging 
dan ooit tevoren een bemand luchtvaar
tuig. 



Tocht Ouden::van,Dagen 1952 het openbaar reeds thans noodzakelijkgeacht, zij het dan dat dit optredenniet constant, doch in de voor de opleiding noodzakelijk geachte tijdstippengeschiedt. 
Oorzaken van rugklachten 

BOXTELSE DUIVEN VLIEGEN VOOR 
BOXTELSE OUDEN-VAN-DAGEN. 

Zaterdag 26 Juli vlucht met oude duiven 
vanuit Maastricht. 

Zondag 27 Juli: Eerste Prijsvlucht met 
jonge duiven vanuit Aerschot (België). 

De Ouden-van-dagen-dag zal dit jaarstaan in het teken van de duif! Kan het schoner? De duif, symbool vanoprechtheid en zachtmoedigheid, symbool ook van de vrede, ook in wereldsezin? In een in het clublokaal "De Sportwereld" gehouden bijeenkomst van dePostduivenvereniging "De Luchtpost" en"Boxtel Voornit", werd de reeds vorigeweek in ons blad vermelde samenwerking t.a.v. de Ouden-van-dagen-dag 1952geconsolideerd. Spontaan verklaarde het Bestuur van
"De Luchtpost" zich namens de ledenbij monde van zijn voorzitter, de HeerJ. Habraken, bereid de gehele opbrengstvan de eerste in dit jaar te houden Prijsvlucht voor Jonge Duiven, te bestemmen voor de dekking van de aan hetorganiseren van de Ouden-van-dagentocht 1952 verbonden kosten. Deze Wedvlucht wordt gehouden op Zondag 27 Juli en wel vanuit Aerschot(België). Wi_j komen op deze wedvlucht nader
terug. Teneinde ook voor de outsiders op hetterrein van de duivensport een wedvlucht meer attractief te maken werdbovendien aangeboden: het houden van een wedvlucht vanuit Maastricht en dangeheel in de geest van de "Ouden-vandagen-dag": met oude duiven. Het zullen deze duiven zijn, die tendienste van onze Boxtelse Oudjes zullenbewijzen, dat "oud zijn" in het geheelniets te maken heeft met "versletenzijn"! Via de geluidsinstallatie, die op Zaterdagmiddag 26 Juli de middag waaropdeze duiven Boxtel weer zullen binnenvliegen, op de Markt zal worden opgesteld, kunnen alle belangstellenden deuursnelheden van deze duiven vernemen.De constateurs voor deze vlucht, vanuitMaastricht, zullen namelijk worden geplaatst op de Markt, zodat ç!e vereistemanipulaties voor het doen constaterenvan de binnengekomen duiven aldaarmoet g�sc!iieden. 
Voor de eigenaren der duiven zal eenregeling worden vastgesteld ter verkrijging van de nodige compensatie in verband met de vanaf hun "duivenplatje" naar de Markt af te leggen afstand. Zeer zeker zal naast bereiking van het doel waarvoor deze wedvlucht wordt ge-

houden, deze "Oude-Duiven-middag" van grote propagandistische waarde blijken te zijn voor de duivensport in hetalgemeen. Vele Boxtelse ingezetenen zullen diemiddag op de Markt aanwezig zijn enwel getooid met het speldje, dat op 26en 27 Juli ten behoeve van de organisatie van de Ouden-van-dagen-dag 1952verkocht wordt. "Alle hens é!_an dek", opdat door demedewerking van allen de Boxtelse Oudjes een genoeglijke dag kan worden bezorgd! 

Reserve11Gemeentepolitie 
in Boxtel 
ZEVENTIEN VRIJWILLIGERSIN OPLEIDING. 
In het kader der door de Regering genomen maatregelen "ter versterking vanhet gezagsapparaat", werd ook in deze gemeente een corps "reserve-gemeentepolitie" gevormd. Het corps Reserve-Gemeentepolitie Boxtel, in totaal 17 man omvattende, zalonder onmiddellijk bevel van de Corpschef van Gemeentepolitie staan. De opleiding en verdere instructie dermannen geschiedt door de Heer J. A. Brusselers, Hoofdagent van Gemeentepolitie, alhier. De uniform van de reserve-politie is gelijk aan dat van de beroeps-politie, metdien verstande, dat op de linker-benedenmouw, boven de punt van de mouwopslag een blauw geborduurde horizontale balk is aangebracht. Binnen enkele maanden zal men hetnieuwe corps, zoals dat de laatste tijdook in grotere gemeenten reeds geschiedt, in het openbaar zien verschijnen. Dit optreden in het openbaar is noodzakelijk om de leden van het corps vertrouwd te maken met de taak, die henmogelijk te eniger tijd wacht. Zoals de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken in 1948 voor de binnenlandse radio-omroep in zijn redevoering "Versterking van het Gezags-apparaat" verklaarde, acht de Regering hetgeboden, dat onder bijzondere omstandigheden "in de eerste plaats de beroepspolitie zoveel mogelijk wordt vrijgemaakt voor de beteugeling van woelingen en omwentelingspogingen." Het zal dus dan de reserve-gemeentepolitie zijn, die de taak van de beroepspolitie overneemt. Teneinde die taak naar behoren te kunnen overnemen wordt het optreden in 

Het corps reserve-gemeentepolitie bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, uit inwoners der gemeente, die een groot ge_deelte van hun vrije tijd beschikbaarstellen ter opleiding voor eel! taak, dieeerst in volle zwaarte op hen zal rustenin tijden door geen weldenkend mensverhoopt, in tijden waarin de beroepspolitie zich met volle kracht zal moetenkunnen inzetten ter verzekering van de openbare orde en rust en ter handhavingvan onze democratische vrijheden. Ook de reserve-gemeentepolitie zal haarwerk verrichten ten dienste der gemeenschap. Moge de Boxtelse bevolking ook in deze geest het nieuw-opgericht corps reservegemeent!!politie Boxtel, bij haar optreden in het openbaar, tegemoet treden. 

SPORT-NIEUWS 
INTERNATIONALE MOTORTERREINWEDSTRIJDENTE SCHIJNDEL. 
Op Zondag 22 Juni a.s. organiseert demotorvereniging "Schijndel" een belangrijke internationale motorterreinwedstrijdzoals die in Nederland - in dit genremotorwedstrijden - nog niet gehouden is. Zowel in de lichte als zware klasse zaleen keur van Nederlandse motorcracks zich meten met een buitenlands elitecorps, waarin verschillende rijders vanwereldklasse. De wedstrijden vangen aan om 2.30 uur.
R.K.S.V. ,,BOXTEL". 

De voor j.l. Zaterdag vastgesteldevriendschappelijke wedstrijd Boxtel 1-Woensel 1 kon wegens de slechte weersomstandigheden geen doorgan.J;( �inden. De ontmoeting zal nu op een nader tebepalen datum plaats vinden. 
-o-Ofschoon het weer ook voor de finalesvan het tournooi om de Pastoor van Besouw Wisselbeker spelbreker dreigde teworden, kon j.l. Zondag op een verlaataanvangsuur toch de strijd beginnen tussen de W oenselse en de Boxtelse junioren Aangezien bekerhouder Woenselniet in zijn sterkste formatie in het veld had kunnen treden en Boxtel juist in goede vorm verkeerde, was het al spoedie duidelijk wie dit jaar de kostbare trophee in de wacht zou slepen. Met derust hadden de Boxtel-junioren hun overtuigende meerderheid reeds uitgedrukt ineen 1-0 voorsprong en na de rust -

ANDERE MANIER VAN LEVEN 
NOODZAKELIJK. 

Het zijn hoofdzakelijk vrouwen, die over pijn in de rug klagen en dat is helemaal
niet zo verwonderlijk. Door allerlei om
standigheden is het voor de huisvrouw thans een veel moeilijker tijd om in te• leven dan voor de oorlog. Enerzijds iser in het gezin zeker niet minder te doen
dan vroeger met de wrg voor de kinderen, het rekenen met de dubbeltjes,
het koken, wassen, strijken en het inko
pen doen. Anderzijds hebben de behoef
ten van de mensen op _vrijwel elk gebied 
enorme uitbreid�en ondergaan. Natuurlijk, een gedeelte van al die rugpijn komt uit direct lichamelijke oorzaken voort. Het is dan ook niet alleennuttig, maar zelfs dringend· gewenst bijlanger bestaande rugklachten de huisartste raadplegen. De doktoren worden hiermeestal voor een moeilijk probleem geplaatst want in de moderne handboekenvindt men meer dan honderd oorzaken die pijn in de rug tot gevolg kunnenhebben. 

ALLEEN MAAR MOEHEID. 

Het overgrote deel van alle rugpijn vindtzijn oorsprong echter in de te grotevoortdurende lichamelijke en geestelijkebelasting, waaronder de thans levendemensen gebukt gaan, in het bijzonder dehuisvrouwen met kinderen. Deze toestand kan zeer wel tot lichamelijke afwijkingen voeren, maar dat neemt nietweg, dat talrijke ziekteverschijnselen hunverklaring in het leven onder een tehoge druk, in een bestaan met veel zorgen, ergernis en onzekerheden. Merkwaardig is, dat veel van die pijn inde rug eigenlijk geen pijn doet, wanneermen de patiënten daar wat nauwkeuriger naar vraagt. Het is vooral een moegevoel in de lendenstreek, waardoor demensen met dit soort klachten in hun denken en handelen worden gehandicapt. 
TE LAGE GOOTSTENEN. 

Nu zijn er verschillende dingen, die hetoptreden van rugklachten direct in de

toen deze meerderheid uitgroeide tot'n heer- en meesterschap - voegde men nog twee doelpunten aan deze score toe.Het werd een verdiende overwinning enBoxtel A komt dan ook zeer zeker deeindzege in dit tournooi toe. Na afloop van de wedstrijd reikte de ZeerEerw. Heer Pastoor Van Besouwaan Boxtel de wisselbeker uit en aanWeense! als nmmer 2 een herinneringsbeker. 

hand werken. De gootsteen in de keuken is in de meeste huizen te laag, zodat iedere dag opnieuw in een minder gunstige houding wordt afgewassen. Ook destrijkplank is meestal te laag, evenals detheetafel, waardoor ook bij het strijkenen theeschenken een voor d_e rugspieren afmattende stand moet worden ingenomen. Zijn er dan nog veel bedden opte maken, dan kan er van de spieren en banden, die de wervelkolom overeind 
moeten houden, wel eens wat te veel 
worden gevergd. 

SLECHTE BEDDEN. 

Veel mensen slapen in slechte bedden:wanneer de spiralen niet goed meer zijn,ligt men 's nachts in een soort kuil; wanneer de matras niet meer aan redelijkeeisen voldoet, slaapt men op allerlei hobbels en bobbels. Wie na een inspannende dag weer nieuwe krachten moet opdoen in een slaapplaats, die eigenlijkmeer op een hangmat of op een miniatuur )andschap lijkt dan op een behoorlijk bed, wordt 's morgens nog vermoeider wakker dan hij zich 's avonds terruste heeft gelegd. 
ANDERS AANPAKKEN. 

Het allerbelangrijkste is echter om eensna te gaan of het gehele leven niet anders moet worden ingericht. Willen wijniet teveel? Misschien kan het huis erwel iets minder proper uitzien dan wedat zouden wensen. Wellicht zouden dekinderen er iets eenvoudiger bij kunnenlopen dan ze nu doen. Mogelijk kunnende ·andere gezinsleden wat meer in hetvele huishoudeHjke werk worden ingeschakeld dan thans het geval is. 
De ontspanning zou wat meer binnenshuis gezocht kunnen worden, met dingen die de geldzorgen niet vergroten endie geen tijd vergen door bijzondere opschik. Het gehele gezin zou misschienwat meer naar binnen gericht kunnenleven inplaats van zoals vaak het gevalis geheel en al naar buiten toe gericht.
Bij onze hunkering naar een vleugje geluk zoeken wij het vaak te ver van huis,vermoeden wij het in zaken die veel geldkosten. Om zoiets te verwezenlijken zijner echter meerdere gezinsleden nodigdie van goede wille zijn. Daarom is eenernstig gesprek, waarbij alles eens onderhet oog wordt gezien vaak zeer noodzakelijk, opdat de man de opgewekte vrouw weer terugkrijgt, waarmee hijdestijds huwde en de kinderen in dezehaastige tijd in hun moeder weer een bron van liefde en rust zullen bespeuren. 

Heden overleed tot onze diepe droefheid, in hetZiekenhuis St. Joannes de Deo te 's Bosch, na eengeduldig gedragen lijden, tijdig voorzien van de laatsteH.H. Sacramenten der Stervenden, in de ouderdom van 62 jaar, onze onvergetelijke Heerbroer enHeeroom 

1 Te koop: een roodbont kalf,oud 7 maanden, t.b.c.-vrije stal. J. Bosch, Lennisheuvel 16 INTERNATIONALE MOTORRACES 

De ZeerEerw. Heer 
ARNOUD VAN DE VEN 

Pastoor van de Parochie St. Cecilia te Enschot. 
Gaarne bevelen wij de dierbare overledene in Uwgebeden aan. 

P. C. van de Ven Corn. van de Ven- van der Heijden en KinderenFamilie Verdijk-van de Ven Jeanette van de Ven Maria Th. van de Meerendonk-van de VenJan van de Meerendonk en Kinderen. 
Boxtel, 18 Juni 1952. 
De solemnele uitvaartdienst en begrafenis zal plaatshebben op Zaterdag 21 Juni a.s. om 10 uur in deParochiekerk van St. Cecilia te Enschot. 

••••••••••••••••••••••••••• 
• • : Op Maandag 23 Juni a.s. :: hopen onze geliefde ouders :• •: WILH. v. d. SCHOOT : • •• 

en •• •: PETR. v. d. TILLAARD : • •: de dag te herdenken, waar- •: op zij vóór 25 jaar in het:
: huwelijk traden. :

• 

.• • : Hun, dankbare Kinderen. • 
• •• Boxtel, v. Hornstraat 31. :
: . ••••••••••••••••••••••••••• 

H iermede betuigen wij onzeoprechte dank aan familie,vrienden en kennissen, nieuween oude buren voor de belangstelling bij ons ZilverenHuwelijksfeest betoond. 
M. DE KORT-v. DIJK

en Kinderen. 

Breukelsestraat 138. 
Heb nieuw huis te Boxtel,wil ruilen met Eindhoven ofomgeving. Brieven onder nr .8 bureau van dit blad. 
Heb prima kleine luxe wagen,Morris 8, Benz. 1 : 16. Wilruilen tegen motor kk. LiefstB.M.W. v. Hugenpothstraat 8,Boxtel. 
Biedt zich aan: Net R.K 

Te koop: D.KW. 98 cc,bouwjaar 1939, of te ruil tegen hulpmotor. Deskundigonderzoek toegestaan. H. v.Oirschot, Parallelweg Z 9. 
Te huur gevraagd door bejaard echtpaar z.k., gemeubileerde zit- en slaapkamer metkeuken, bij voorkeur beneden.Brieven onder nr. 95 bureauvan dit blad. 
Te koop: Beste Kalfkoe, tweede kalf, t.b.c.-vrij wit bedrijf, aan telling 28 Juni. J. de Bie,Roond 8. 
Te koop: twee biggen, prijsbillijk, Esschebaan 8. 
Gevonden: een fietstas metdamesregenjas. Hegen advertentiekosten terug te bekomen . Parkweg 12, Boxtel. 
Gevraagd: Nette Werkster,voor 2 dagen per week ofMeisje voor halve dagen. N.Richelle, Wilhelminastraat 21.
Te koop: een toom beste biggen bij H. Scheutjens, v. Salmstraat. 
Te koop: een compleet Drumstel, zo goed als nieuw, bij M. de Laat, Wachtpost 38, Velderen, Liempde. 
Een kalfvaars, bijna aan telling, Kerkhof, Tongeren 14. 
Te koop: een biggen bij L. Vorst 19. 

toom besteEijkenmans,

H iermede betuigen wijonze welgemeendedank aan de Heer Fr.Leermakers; de FamiliePijnenburg-Smits en aanallen die hun hulp hebbenverleend bij het plotselingoverlijden van mijn man
de Heer Adr. v.d. BROEK op Maandag 26 Mei j.l. Dagmeisje, leeftijd 19 jaar. Te koop: 6 Columbia's en 3 Te bevragen Molenstraat. 19. andere Krielen, Konijnshoolse-

Wed. A. v. cl. Broek
Familie Verbruggen, 

Gemonde, Dorpstraat B 42, 

H iermede betuigen wij onzeoprechte dank vooral aanBuurtbewoners, H.H. Geestelijken, Familie, Vrienden enKenrtissen, voor de belangstelling bij ons Zilveren Huwelijksfeest ondervonden. 
Fam. v. Diessen-Maas, 

Konijnhoolsedreef 10,Boxtel. 

Te koop: nieuwe Berini-motor,Ten Brinkstraat 3, een luxaanhangwagentje voor fiets,Rechterstraat 56. 
Te koop: een 9-delige konijnenkooi met 24 konijnen.Dorpstraat A 29, Esch. 
Te koop: een witte fornuiskachel, z.g.a.n. Liempdseweg16 a, Boxtel. 

Splinternieuwe mangel te koop. Te bevragen MolenTe koop: een toom biggen straat 90. bij Karel van Breugel, Vrilk-hoven D 69, Liempde. 

Te ko·op: een z.g.a.n. tweed
jas, spotprijs. Adres bevragen 
Molenstraat 19. 

Verloren tussen v. Ranststraaten Breukelsestraat een damespolshorloge, grijs leren bandje. ,Tegen beloning terug te bezorgen Breukelsestraat 27. 

dreef 3. 
Wordt gevraagd een nette Jongen, leeftijd 14 tot 16 jaar,voor alle voorkom�nde werkzaamheden. Leder- en Lederwarenfabriek A. J. M. vanElk, Burgakker 16, Boxtel. 

WONINGRUIL 

Aangeboden Den Bosch, mooiestand, vlak bij Station, zeermooi bovenhuis, goed onderhouden, kamer en suite, keuken, 4 à 5 slaapk., vaste wastafels enz. Gevraagd groterhuis in Boxtel of omgeving.Brieven onder no. 35. 

Winkeljuffrouw 
GEVRAAGD 

Slagerij F. Baayens-aemens,Stationsstraat 10, Boxtel. 

22 JUNI A.S. 

Als het om een prima Rijwiel 
gaat, koopt er dan een waar 

op staat. 

W. VAN ROOIJ
B OSSCHE WEG 52 

Cutex Nagellak 
in alle kleuren f 1,55 

PARFUMERIE 

BERT v. d. BRAAK 
Baroniestr. 73 -Tel. 450 

Vrijdag 27 Juni 
Is het 

Pakhuis 
van de N. C. B. 

de gehele dag 

GESLOTEN 

Notaris P. MERTENS 
TE BOXTEL 

zal aldaar voor en ten huizevan de heer P. J. Avendonks,Selissen 6, op Dinsdag 24Juni 1952 voorm. 10 uur, wegens eindiging van bedrijf, omcontant geld, 
PUBLIEK VERKOPEN: 

A. platte wagen op luchtbanden, hoge- en la� kar, dorsmachine, met motor, maaimachine, bietensnijder, wanmolen, ploeg, eggen, gierpomp, luchtpomp, paardetuig, schoffelmachine, varkensvoermolen,kruiwagen, landbouwgereedsohappen enz. 
B. Granen te velde als: 
5 kopen rogge nabij de woning, elk groot 21 aren, inkopen en massa, 1 koop rogge op de Houtak-ker groot 20 aren 1 6 kopen haver nabij de woning, elk groot '.25 aren, inkopen en massa. 

1 S C H IJ N D E L 1 
AANVANG 

Notaris P. MERTENS 
TE BOXTEL 

zal voor de Heer F. van denBrand te Boxtel, in het caféde Kom, van de Heer H. vanKerkoerle aldaar, voor INZET op DINSDAG 24 JUNI 1952en voor TOEWIJZING opDINSDAG 1 JULI 1952 telkens nam. 5 uur 
PUBLIEK VERKOPEN: 

de twee huizen met bergplaats,erf en tuin, gelegen te Boxtelaan de Julianastraat 25 en 27,kadaster Sectie F Nos. 3586en 3587, totaal ter groottevan 1.86 aren. Elk verhuurd voor f 3, 15 perweek. Aanvaarding in genot van dehuur: vanaf de eerste dag derweek volgende op de betalingder koopsom
J 

welke betaling moet geschieden uiterlijk op 1 October 1952. Lasten voor koper vanaf1 Juli 1952. 
MEIKERSEN 
50 cent per kg 

Fruitkwekerij Kaart 
B 89 

2. 3 0 UUR 22 JUNI A.S. 

R. K. Huishoudschool Duinendaal 
Maandag 23 Juni 

gelegenheid voor aangifte van leerlingen 
van 4-5 uur en van 7-9 uur. 

Gevraagd te Boxtel 
voor spoedige in diensttreding nette en actieve 

KANTOORJUFFROUW 
Diploma MULO vereist. Brieven onder no. 50,bureau van dit blad. 

CARTONNAGE-INDUSTRIE "BOXTEL"

vraagt enige Jongens, 
leeftijd 15 jaar. Aanmelden Burgakker 15, ingang poort. 

Makelaars- en Algemeen 
Assurantie kantoor 

Tevens Adviesbureau 
Bosscheweg 12, Boxtel 

Beëdigd Makelaar en Taxa
teur in o n r o e r e n d e e n
roerende goederen 

sinds 1928; 



Katho lieken 
van Boxtel, Stemt nummer 1 van LIJST 1 

VOOR EEN GOEDE GEZINSPOLITIEK! 

V O O R G E L IJ K B E R E C H T I G I N G D E R KAT H O L I E K E N !

TEGEN OVERDREVEN STAATSBEMOElïNG EN STAATSSOCIALISME! 

In 't Anker 19e Brabantse treinreis =================,:;i 

Met pijnlijke voeten 

naar 

PEDICURE 
WIESGEMEN 
Stationstraat 14, Boxtel 

Tel. 296. 

tot Donderdag 26 Juni 
1 groot blik Appelmoes 69 et. 
Spercieboontjes p. blik 79 et. 

2 blikken voor 1,50 
Frou•Frou een heerlijk 

koekje 250 gr. 50 et. 
Vanille Toffees 100 " 25 " 
Heerlijk Zomerzuur 150 " 25 " 
Coca Cola p. fles 17 "

Bier, Limonades, enz. 
steeds voorradig 

naar 

Lourdes 
In de eerste volle week van 

5 t.m. 10 Augustus. 
Alles inbegrepen f 225,
Programma en aanmelding bij 

W. M. v. MOORSEL
Raaphof 1, Boxtel 

.....,..._ ______________ _ Azijn Literfles 25 et. 
• De.ze week • 

een m ooie s o r t e ring 
1Js·35 et. per I/2 L. 

1 PANTALONS. 
Wederom Vleeswaren Reclame en 
100/o korting op Végé,artikelen. 
Boeren metworst 

AMERICAN STOPPAGE 

,,Den Hertog" 
Tilburg 

o.a. Gabardine
en Kamgaren.

> ' 49 et. 100 gram 
• 'Ook betere Kamgaren ) VÉGÉ- KRUIDENIER 

C. de Jong .. ,. Kempen

Dep6t 

Kleermakerij A. Schuurmans 
Molenstraat 41, BOXTEL 1 COSTUUMS 

� f
8

B!!�:1���PJ!r�n8gS / 
v. Hornstraat 1 2, Tel. 523 

...,._ _________ ....,,.. 
Voor natte dagen volop 

Met Uw pijnlijke voeten Laarzen en Hoge Schoenen 
J. A. GEMEN 

NAAR 

Jo Y, Grinsven-v. Summeren 
MARKT15 Schoen- en Sporthandel Medlscb Gedipl. Voetverzorgster 

Ook aan huis te ontbieden 
Telefoon No. 820� 

Stationstraat 14, Boxtel. Tel. 296 

DOUWE EGBERTS 
D , 1  _.._._.,,.. , ,

• 0 0 � r 

Heeft U het nieuwe pakje
PICKWICK THEE al bij Uw
kruidenier besteld ? Laat Uw huis•
genoten oog deze week eens ge• 
nieten van de volle smaak en de ·
zeldzaam verkwikkende geur van
deze fijne Engelse melange.

. de fijne 
Engelse Melange 

per 100 gram 

76ct Ad

Het bekende Pickwick-pakje met (/_�etiket BLIJFT verkrijgbaar 
voor liefhebsters van een speciale Ceylon-melange. Prijs: 88 CENT 

DEN DRIES :��R��N EN OVERHEMDEN 

1 

OP MAANDAG GEBRACHT.· ZATERDAG TERUG. 

Uw vàcantie is goed besteed 
op een roestvrije "MAGNEET"

Koop NU bij VAN BOXTEL 
een vederlicht, staalsterk Magneet rijwiel 

Prijzen vanaf f 129. 
75

Keuze uit diverse modellen 
en 10 verschillende kleuren 

� � 
·::::::::::::::•:•:•:•:•:•.•··········•·❖·•·····················································•·..:.-·•·······································•:•::::::::\\j\\!\

Wij regelen gaarne 
de betaling met U. 

VAN BOXTEL 
. CLARISSENSTRAAT 3 - BOXTEL - TELEF. 4 79

Voor 'n goed HORLOGE 
mei garantie, 

'n Juist passende BRIL 
mei korting voor ziekenfondsen 

Fa. A. van Vlerken 
Juwelier - Opticiën - Horloger 

WEEKRECLAME-AANBIEDING ! 

• VRIJDAG en ZATERDAG
2 daagse 

RUNDVLEES POULET 
f 2.- per 500 gram 1.40 per 500 gram 7-daagse 
VRIJDAG TOT EN MET DONDERDAG 

Winterham � s2 et. per 100 gram
t 1 00 et. per 200 gram 

(Niet verkoop per stuk) 

fa Jan van Lievenoogen 
Fellenoord 2 Tel. 372 Boxtel 

Bij ons 
Toppers 

19.- 29.- 39.-

Costumes 

49.- 69.- 89.-

Bij ons 
Japonnen 

13.75 15.75 

19.75 - 23.75 

Bij ons 
zijn niettemin 
de kwaliteiten beterl 

Koop het bij 

Eindhoven Amsterdam 

•• 

pr11zen 

Bij ons 
Mantels en Swaggers 

49.- 69.- 89.-

Regenmantels 

29.- 49.- 59.-

Bij ons 
Blouses 

3.75 - 6.75 - 9.75 

Rokken 
6.75 - 9.75 - 12.75 

Tricot 

3_75 - 6.75 - 9_75 

Tot en met Zaterdag 
28 Juni bij aankoop van 

250 gram BOFFIE. KOFFIE 
à 1 73 • 1 83 - 188 - 204 of 250 et 

250 GRAM 

EMENGD 
KOEKJES 
van 67 49 
voor... et 

Margarine 
38 per pak . . . . . 

Limonadesiroop 
89 per fles• vanaf . . 

!!rk;a:� �ra�d�e� 44
Heerlijke Jams 

45 per pot• vanaf . . 
Slaolie

155 hele fles . .168-
Appelmoes v.Goud• 74 
relnelfen groot blik 80• 

Witte Bloem 
2 6 500 gram . . . . 

Rozijnen 
17 100 gram . . . . 

Custard extra kwaliteit 

5 4 dubbel pak . . . 
Bessensap

39 per fles . . 

Calif. Pruimen
250 gram . . . 
Calif. Perziken

_per blik 
Frisse Drups
150gram.
Biscuits
200 gram 

.33 

.155 

.25 

.29 

NIEUWI NIEUW! 

A.H. GOUDMERK THEE 
I e t s  nie uws, tets héél bijz o n d ers. Volgens ,Engels 
recept uit de beste Ceylon en India theeën gemêleerd. 
Volle, zachte smaak. - Prachtige oranje-gouden afschenk. 

pak netto 100 gram 92 cent 

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

Het -zi�Of!He 
1s begonnen en w11 starren met 

van zeer sterke, prachtige gebloemde "similie ': 
damast, zwaar gevuld met zuivere Javakapok: 
eersteklas handwerk 

� 

111 

l•persoons, l·delig. 79_
7580 x 190 cm met 1 ka• 

pok gevuld kussen .... 

2•persoons, 3-delig. 
120 x 190 cm met 

2 129 75
kapok gevulde kussens ■ ' 

Een solide matras. gevuld met de 
bekende "Mixed Cotton" (samen
stelling van katoen en wol). 80 x 190 
cm. tezamen met I kapok .-

3
-----

7
-

5
-,--.

l 

gevuld kussen. thans , 4 
slechts ...•. 1 ., • • • • • • • • • 1 ■ 

Modern divanbed. Sleemodel met 
speciale gezondheidsmatras Extra 
versterkte uitvoering 10 ---------..... 

, jaar garantie Als seizoen-
26.

75
attractie nu voor ..... 

rI&\J;,: Zietlonze:speciale etalage 

-
' 

Rlvlèra1prlb, andrlngen, Bltterkoek 
ltroensprlts, F lla' 
ocosbanket, o 

~::==============71 



BIJLAGE No. 395 20 JUNI 1952 

:J!,caS-ant' s Centcwn 

Brief uit de Missie 
C. M. Budini 
P.O. Kaliro 8-6-'52. 

Beste missie-vrienden, 
Ja, U zult wel gedacht hebben: ,,Leeft 
dat Paterke van de Laar van de Bruukel
sestraat nog wel? Want hij is nu toch al 
4½ jaar van huis, maar we hebben "in 
geen eeuwen" meer van hem gehoord!" 
Ja, dat is ook zo en daarom zeg ik maar 
"Mea culpa ...... " Maar ondanks dit mea 
culpa gaat het spreekwoord toch niet op: 
"Uit het oog uit het hart". Het is echter 
soms heel moeilijk oin te schrijven, dat 
zal iedere missionaris getuigen. In ieder 
geval behoeft U zich over dat paterke 
niet ongerust te maken, want hij is nog 
springlevend en nog geen haar groter ge
worden niettegenstaande de vele tropi
sche buien die hij al eens op zijn dak 
gehad heeft. De negertjes hier maken 
het ook nog uitstekend en ze zijn nóg 
zwart, van buiten allemaal en de meesten 
ook van binnen, zelfs onder de Christe
nen. Het zijn nog net kinderen en als 
kinderen doen ze nogal eens naast het 
potje (in de figuurlijke zin). Het zijn zo 
maar "eendaags" Christenen, ik bedoel.,_ 
het Christendom zit er nog niet zo diep 
ingeworteld. En het is uiterst moeilijk 
om dat te bewerkstelligen. Om een voor
beeld te noemen: de leefwijze van onze 
,,parochianen" maakt het haast onmoge
lijk om behoorlijke katholieke huwelijken 
te stichten, hetgeen toch een eerste ver
eiste is willen we de s_amenleving hier 
doordrenken van een christelijke geest, 
gebaseerd op de heilige beginselen van 
ons geloof. Onze negers verfoeien het 
katholieke huwelijk n.l. als het meest 
ernstige kwaad, dat hen kan overkomen. 
Hun huwelijken tussen katholieken, mo
hammedanen, protestanten, heidenen 
enz. leggen ons echter de plicht op -
omdat ze niet voor de Kerk gesloten zijn 
en omdat ze gemengd zijn - in te grij
pen en de katholieken onder hen het 
ontvangen van de Sacramenten te ver
bieden. In sporadische gevallen weten 
we de mensen er toe te bewegen alles 
in het reine te brengen en· hun verdere 
leven op katholieke grondslag voort te 
gaan, maar dat zijn werkelijk uitzonde
ringen op de regel. 
U ziet dus wel, beste missie-vrienden 
uit Boxtel, dat het nog een hele poos 
zal duren voordat men van een Katho
liek Oost Afrika kan spreken. In dit ge
deelte van ons Vicariaat, staan we, wat 
het aantal katholieken betreft., gelijk met 
de protestanten, ofschoon hun zendelin
gen er reeds veel eerder waren dan wij. 
Doch bovendien zijn er nog evenveel of 
meer heidenen, die voor ons geloof ge
wonnen moeten worden, ondanks de 

sterke heidense invloed hier. Dus als U 
in Uw gebeden eens aan deze mensen 
wilt denken en God wilt vragen om 
meer missionarissen (én daar tussendoor 
tevens nog even aan U dorpsgenoten in 
de missie denkt), dan zullen wij U daar 
heel, héél dankbaar voor zijn. 
Tot slot heel veel groeten. Mijn dank 
voor Uw gebeden en milde gaven, die 
nu en dan binnenkomen, beloof ik vorm 
te geven in het memento van m'n gebe
den en ·H. Mis! 

R.K. Uitleenbibliotheek 
Boxtel 

NIEUWE AANWINSTEN. 

Carlo Coccioli: Hemel en aarde. -
Coccioli is een jonge Italiaanse schrij
ver, wiens laatste roman in alle wereld
talen wordt vertaald. ln deze priester
roman behandelt hij het conflict tussen 
het moderne leven en het christendom. 
Aan de hand van documenten, brieven, 
dagboeken en persoonlijke herinnerin
gen bouwt hij een levensbeschrijving op 
van de priester Don Ardito Piccardi. 
Deze heilige, maar zich onwaardig voe
lende priester, strijdt tegen satan in de 
wereld, tegen een uitgehold schijnchris
tendom. Na zijn werk als kapelaan, als 
pastoor in Chiarottore, als leider van een 
groep intellectuelen in een universiteits
stad vindt hii, gedreven door christelijke 
liefde in de partisanenstrijd tussen Ita
lianen en Duitsers een roemloze, maar 
aangrijpende dood. Het is een boek 
voor volwassenen, ontwikkelde lezers. 

A. Rutgers van der Loeff-Basenau:
Amerika, pioniers en hun kleinzoons. -
Een boek voor allen, die Amerika nader 
willen leren kennen. Met open ogen, 
een warm hart en zonder vooroordelen 
heeft de schrijfster in Amerika geleefd. 
De besneeuwde bergen in het Noorden, 
het gigantische New York, de armelijke 
negerhutten, blank-gekleurd, de ge
schiedenis van dit jonge werelddeel, alles 
beleeft men in dit boeiende boek voor 
oud en jong. 

Evert Zandstra: Herberg op de Oceaan. 
Dit jaar herdacht Zuid-Afrika de dag, 
waarop Jan van Riebeeck 300 jaar ge
leden aan de Kaap landde en er· zijn 
Nederlandse kolonie stichtte. 
Evert Zandstra heeft het boeiend avon
tuur van Jan-van-Riebeeckse-leven be
schreven in een aantrekkelijk, fris ge
schreven boek, dat a.an elk lezer een 
onverdeeld genoegen zal verschaffen. 
Het bezit een kwaliteit, die op de Ne
derlandse boekenmarkt zeldzaam is. 
(Volwassenen). 

Gerard Walschap: Zuster Virgilia. -
Een voortreffelijk bock, geschreven in 
een boeiende en meeslepende stijl. Het 
beschrijft het zieleleven van een een
voudig dorpsmeisje, dat, na als oudste 
dochter de zorgen te hebben gehad voor 
een groot moederloos gezin, in het 
klooster gaat en er als een heilige sterft. 
Er is geen modern Nederlands schrijver 
aan te wijzen, die scherper het wezen 
van de Christelijke mystiek heeft ge
peild dan deze niet-katholieke auteur. 
En als men weet, dat Walschap de beste 
moderne romanschrijver van Europees 
formaat is in het Nederlandse taalge
bied, dan mag geen ontwikkeld katho
liek dit boek ongelezen laten. (Volwas
senen). 

Missie Thuisfront 
Bij gelegenheid van de Zilveren Brui
loft van familie Dankers, werd er f 10,28 
voor de Ursulinen-missies opgehaald. 

-0-

Bij 't huwelijk van Jan v. Meurs en Lien 
Huisman ('s Bosch), werd voor de Mis
sienaaikring "Miad" f 7,53 opgehaald. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Zondag onder het Octaaf van 
het feest van het H. Hart, 
22 Juni 1952. 

De 1-1. Missen zijn om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. De 
H. Mis van half 7 voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn van de parochie; z.a. 
gel. H. Mis voor Hendrica v. d. Oever
v. d. Sande v.w. de St. Elisabethvereni
ging; De H. Mis van kwart voor 8 gel. 
H. Mis voor Christl v. d. Horst v.w. de 
Buurt; z.a. gel. jrgt. voor Petrus v. d. 
Ven; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Adrianus v. Maaren v.w. Kruisboogver
eniging; de H. Mis van 9 uur gel. H.
Mis voor Justina \Vaals-Götz; z. a. gel. 
H. Mis voor Franciscus Janssen; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Cornelis v. 
Rumund; De H. Mis van half 11 Hoog
mis gez. jrgt. voor Marinus van Hal. 
Vandaag gaat in alle H. Missen de te 
schaalcollecte voor de kerk ter bestrij-

ding van de onkosten van het verlichte 
toren-uurwerk. De 2e schaalcollecte 
voor de bizondere noden van het Neder
lands Episcopaat, welke beide collecten 
ten zeerste worden aanbevolen. 
Hedenmiddag worden de leden van de 
Mariagarde allen om 2 uur op Duinen
daal verwacht. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Maandagavond kwart voor 8 K. A. in 
het K].V.-huis. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Vrijdag a.s. na de H. Missen de litanie 
van het H. Hart. 
Zaterdag 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. 
MAANDAG: kwart voor 7 gel. mndst. 
voor Jan Strik; z.a. gel. H. Mis voor 
Hendrina v. d. Loo-v. Oorschot; half 8 
gef. gel. jrgt. voor de familie Kuijpers
Heymans; z.a. gel. H. Mis voor Adriana 
v. Rumund-Ketelaars; H. Hartaltaar gel. 
H. Mis voor Christl v. d. Horst v.w. 
Exportcentrale v. d. N.C.B.; half 9 gel.
jrgt. voor Gerard v. d. Broek-de Nijs.

=========================================== 

Avonture11 van BIM en BAM 

�\ ,,,,_ - ,,._,. 
'Cöpyright P. 1. B. 80J1 6 Copenhogen 

JAGERS VERJAAGD 1 

Als Bim en Bam op zekere dag aan het 
wandelen zijn ontmoeten ze vriend Haas. 
Oei, oei wat ziet hij er ontdaan uit ... 
maar geen wonder want hij vertelt, dat 
er een akelige man in het dierenland is 
gekomen. Een man met veel knechten, 
die schiet op alle dieren met een groot 

geweer: ,,Laten wij hem wegjagen" zegt 
Bim tegen Bam "voordat hij teveel kwaad 
sticht". Zij gaan daarop het bos in, waar 
Bim een hele stapel oude dozen, pijpen 
en emmers weet te liggen. De plannen 
worden alle dieren spoedig duidelijk ... 
En als na een poosje de boze man komt 
schrikt hij geweldig. De dieren zijn in 
de oude pijpen en buizen gekropen, heb-

ben emmers op het hoofd of zijn om
huld door een grote doos. Kortom: ze 
zien er geweldig afschrikwekkend uit. 
De boze man en de negers, die bij hem 
zijn, vergeten helemaal te schieten; zij 
hebben maar een gedachte en dat is zo 
gauw mogelijk uit dierenland vandaan te 
komen. 



DINSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor de Z.Eerw. Heer Past. Arnoud van 
de Ven te Enschot overleden; z. a. gel. 
H. Mis voor overleden Vaders; half 8 
gel. jrgt. voor Martina Adriana v. d. 
Schoot; z.a. gel. H. Mis voor Petrus 
Smits; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Elisabeth Claassen-v. Weert; half 9 gez. 
mndst. voor Adriana v. Gestel; half 10
gez. Huwelijksmis. 
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Henrica Voets-v. Assouw; z.a. gel. 
jrgt. voor Hendrikus v. Aarle; half 8 
gef. gel. jrgt. voor de familie Kuypers
Heymans; z.a. gel. H. Mis voor Hubert 
Willem Driessen .en echtgenote v.w. de 
kinderen en kleinkinderen; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Adrianus v. Alphen; 
half 9 gel. mndst. voor Johannes Hob
belen. 
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Wilhelmus v. d. Meyden en 
Johanna Cornuyt; half 8 gef. gel. jrgt. 
voor Theodorus v. d. Sande; z.a. gel. H. 
Mis voor Johanna v. d. Laak-Persoons in 
de par. H. Hart overleden; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Antonetta Schuurmans; 
half 9 gez. mndst. voor Johannes Joseph 
Hermans. Hedenavond om 7 uur Lof 
met rozenhoedje. 
VRIJDAG: ·kwart voor 7 gel. jrgt. voor 
Antonius v. Aarle; half 8 gef. gel. jrgt. 
voor Catharina v. d. Sande-v. d. Griendt; 
z.a. gel.'H .. Mis voor Wilhelmus Corsten 
en Wilhelmina de huisvr.; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Cornelis v. Rumund; 
half 9 gel. H. Mis voor Hendrica v. d. 
Ven-v. d. Ven. 
ZATERDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Gerardus v. Houtum en Mechelina 
van Eerdt; half 8 gef. gel. jrgt. voor 
Adriana ·v. d. Sande-Karssemakers; z.a. 
gel. H. Mis voor Johannes Hobbelen 
v.w. de kinderen; H. Hartaltaar gel. jrgt. 
voor Franciscus Wetser; half 9 gel. H.
Mis voor Francina v. d. Laar-v. Liempdt.
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: Hendricus van den 
Aker uit deze parochie en Catharina Snij
ders uit de parochie van het H. Hart; 
Adrianus Theodorus Willems, geb. te 
Oisterwijk (St. Petrus) en won. Par. H. 
Joannes en Maria Anna Huyberts, geb. 
en won. in deze parochie; Johannes Cor
nelis van Schijndel, geb. en won. in deze 
parochie en Anna Berdina Verberk, geb. 
par. H. Hart en won. in deze parochie, 
waarvan heden de 2de afkondiging ge
schiedt. 
Petrus Lambertus Adrianus Vlamincks 
geb. en won. par. H. Hart en Maria Ge
rarda Brusselers, geb. en won. in deze 
parochie, waarvan heden de 3de afkon
diging 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 
het feest van het H. Hart, 
22 Juni 1952. 

Vandaag gaat de eerste schaal de "stui
verschaal" voor de kerk; de tweede gaat 
voor de Bijzondere Noden. 
De Hoogmis is vandaag met volkszang 
en onmiddellijk daarna zal onze jaarlijk
se H. Sacramentsprocessie plaats heb
ben. Men volge de aanwijzingen welke 
in de circulaire staan aangegeven. 
Vanwege de processie vervallen vandaag 
de bijeenkomsten van Santa Teresa en 
de H. Familie voor jongens. 
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 acht Lof vanwege de Juni,maand ter 
ere van het H. Hart. 
Dinsdag is het de feestdag van de H. 
Johannes de Doper. 
Donderdag is het de feestdag van het 
Eucharistisch Hart van Jezus. 
Vrijdag is het des avonds om 8 uur H. 
Familie voor mannen in de Burcht-kapel 
en om 8 uur is het H. Familie voor Meis
jes in de kapel van St. Ursula. 
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 een overleden 
Móeder; kwart over 9 1. d. voor Cornè
lia v. d. Sande-Couwenberg v'.w. de 

• buurt; half 11 Hoogmis voor Adrianus 
v. d. Nostrum v.w .. de buurt. 
In de Burcht-kapel: kwart over 7 1. d. 
tot bijzondere intentie; half 9 l. d. voor 
de Broederschap van Hakendover; kwart 
voor 10 1. d. voor Emerentia v. d. Broek
v. d. Langenberg v.w. de buurt. 
MAANDAG: 7 uur 11:ef. 11;ez. jrgt. voor 
Leonardus v. d. Weijst; zijalt. l. j. voor 
Justina Waals-Götz; kwart voor 8 1. d. 
voor 'n overledene; half 9 1. d. tot bij
zondere intentie; half 10 pl. gez. dienst 
uit dankbaarheid. 
DINSDAG: 7 uur I. d. voor Maria de 
Leijer-Fick; zijaltaar 1. d. voor Johannes 
v. Wijck, echtgenote en zonen; kwart 
voor 8 1. d. voor Willibrord v. Zeeland,
Johanna B_oeren z.e. en Jacobus de zoon;
zijalt. 1. d. voor Anna Maria Reijnen
Albers te Wanrooij over!.; half 9 1. j.
voor Petronella de Bie-Schoonus; half 10 
pl. gez. Huwelijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur gez. jrgt. voor An
tonius v. Schaaijk; kwart voor 8 I. d. 
voor Adrianus v. d. Nostrum v.w. broers 
en zuster v. d. Steen; zijalt. I. d. voor 
Maria Sars v. Eijndhoven; half 9 1. j. 
voor Francyna Voets-Karssemakers; half 
10 gezongen Huwelijksmis; half 8 
Burcht-kapel: l. mndst. voor Cornelia v. 
d. Sande-Couwenberg. 
DONDERDAG: 7 uur gef. gel. jrgt. voor 
Henrica v. Genuchten, over!. broers en 
zusters_;, kwart voor 8 l. d. voor Cornelia 
v. d. Ven-Kooien te Vught over!.; zij
altaar I. d. voor Maria Soeterings-Meijs; 
half 9 1. mndst. voor Emerentia v. d. 

Broek-v. d. Langen berg; half 10 gezon
gen Huwelijksmis. 
VRIJDAG: 7 uur gef. gel. jrgt. voor Pe
tronella v. Genuchten, over!. broers en 
zusters; zijaltaar 1. d. voor Adrianus v. d. 
Nostrum v.w. broer en zusters v. d. 
Steen; kwart voor acht l. mndst. voor 
Helena v. d. Voort-v. Gerwen; zijaltaar 
l. j. voor Jacobus v. d. Loo en Johanna
Maria v. cl. Broek; z.e.; half 9 l. mndst.
voor Goverdina v. d. Meulen-Eijkemans. 
ZATERDAG: 7 uur gef. gel. jrgt. voor 
Johanna Maria v. Geffen-v. d. Horst; zij
alt l. j. voor Wilhelmina Peijnenburg
Rosenboom; kwart voor 8 1. mndst. voor 
Cornelia Goossens-Rekkers; zijaltaar l. cl.
voor Wilhelmina v. d. Wouw-Dekkers 
te Haaren over!.; half 9 l. d. voor Hen
rica v. d. Oever-v. cl. Sand� par St. Pe
trus overleden. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
Zondag onder het Octaaf van 
het feest van het H. Hart, 
22 Juni 1952. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Elisabeth hsvr. van Wilhelmus v. d. 
Nieuwenhuizen. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Marinus 
v. Grinsven. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Theodorus 
y. Grinsven. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Henrica 
Manders. .. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Wal
therus Groenendaal. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Theodora 
hsvr. van Waltherus Groenendaal. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
Groenendaal: " 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Aorianus v. d. 
Broek, Lev. Rozenkrans. Dins<lag H. Mis 
voor Adrianus v. d. Broek, proc. Haken
dover. Woensdag H. Mis voor Adrianus 
v. d. Broek, Fanfare St, Lambertus. Don
derdag, Vrijdag en Zaterdag H. Mis 
voor Wilhelmina E:vens-Steenbakkers te 
Olland overleden. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
Zonda2 onder het Octaaf van 
het feest van het H. Hart, 
22 Juni 1952. 

Om 7 uur H. Mis tot zekere intentie; 
om half 9 H. Mis tot zekere intentie; om 
10 uur de Hoogmis vqor het geestelijk 
en het tijdelijk welzijn van de parochie. 
De eerste schaal gaat voor de eigen kerk 
en de tweede voor de Bijzondere Noden .. 
Na de Hoogmis vergadering van Vincen
tius in Orion. 
Om half 3 het Lof, waarna gezongen 
wordt lied no. 40. 
MAANDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor de leden van de godvruchtige ver
leniging ter ere van de H. Theresia. 
DINSDAG 24 Juni: feestdaa- van de H.
Joannes de Doper: om kwart voor 8 H. 
Mis voor Jozefus van den Akker. Des 
avonds om 8 uur vergadering van St. 
Elisabeth op de pastorie. 

WOENSDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Hubertus van Helvoirt te Vlijmen 
overleden. 
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 Johannes Brands. Na de H. Mis 
wordt de litanie van het H. Hart van 
Jezus 2ebeden. 
ZATER.DAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Johanna van Heerebeek-de Beer. 

Gelegenheid tot biechten: 
Dagelijks voor de H. Misse11 en a.s. Za
terdagmiddag van 3 tot 4 uur en van 
6 tot 8 uur. 
Katechismuslessen deze week op school: 
5e klas: les 57 en 58. 
Klas B: les 57. 
Klas C: de vragen 506 en 515. 

A.s. Zondag:
Des middags om half 3 plechtige Her
nieuwing der Doopbeloften do,or 13 jon
gens en 3 meisjes. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING,. 
LIEMPDE. 

Zondag onder het Octaaf van 
het feest van het H. Hart, 
22 Juni 1952. 

ZONDAG: half 7 l. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur l. j. voor Petrus Voets; 
10 uur z. j. voor Anna Maria v. d. Keer; 
3 uur Lof, daarna jongenscongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. j. voor Ger. v. 
Eijndhoven; half 8 1. j. voor Adriana 
Voets; 8 uur l. j. voor Johanna Cornelia 
Kuppens. 
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Anna Ca
tharina Ger. v. Eijndhoven; half 8 l. j. 
voor Wout. v. d. Meerendonk.._ 8 uur 1. j. 
voor Jos. Petrus v. d. Velden. 
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Petrus 
v. Esch; half 8 l. j. voor Petronella Jos: 
Petrus v. d. Velden; 8 uur I. i, voor Adr.
v. Berkel. 
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Wilhel
mina Petrus v. Esch; half 8 1. j. voor
Anna Jan v. d. Velden; 8 uur 1. j. voor 
Adrianus v. de Laar en Adriana hsvr. 
VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Laurentius 
v. d. Boer; half 8 I. j. voor Petronella 
Frans Vingerhoets; 8 uur I. j. voor
Henri v. Houtum. 
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Cornelia 
v. d. Boer; half 8 z.· j. voor Lamb. Ant. 
v. Äbeelen; 8 uur I. j. voor Jos. Smul
ders-Swinkels. 
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 
Petronella Lamb. Ant. v. Abeelen. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I. m. voor Theo v. Hal; 
Dinsdag 7 uur l. m. voor Cor Saris. 
Woensdag 7 uur 1. m. voor Nicolasina 
P _ijnenburg v.w. vriengen. Donderdag 7 
uur 1. m. voor Anna Mart. v. d. Ven 
v.w. de kinderen. Vrijdag 7 uur 1. m. ter
ere van de H. Antonius. Zaterdag 7 uur
1. m. voor Hele�a Joh. v. Houtum v.w.
de Spaarkas. Zondag 7 uur I. m. voor 
Helena Marinus Vervoort te Boxtel
overleden.

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend yoor spoedgevallen. 

ZONDAQ 22 JUNI 

Dokter v. Groeningen 
Stationstraat 30 Tal. 484 

Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur 
algemene H. Communie der kinderen; 
de meisjes komen biechten Donderdag 
's morgens om 8 en 's nam. om 1 uur, 
de jongens Vrijdag op dezelfde uren. 
Gedoopt: Elisabeth Johan11a Antonia 
dochter van Joh. v. Balkom-v. Kuringen; 
Marinus Cath. Gemma zoon van Mari
nus Smulders-v. Kasteren. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Zondag onder het Octaaf van
het feest van het H. Hart, 
22 Juni 1952. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 
uur de Hoogmis voor de Parochie_. 
Tweede schaal-collecte voor Bijz. Noden 
Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje; na het L:of een lied. 
Dinsdag feestdag van dè H. Johannes de 
Doper. 
Donderdag feestdag van 't Eucharistisch 
Hart van Jesus. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Mevr. 
Martina van Esch-Munster; half 9 H. 
Mis voor Maria Spooren v.w. Br. H. 
Cornelis Bokhoven; 10 uur Hoogmis 
voor àe parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Bijz. 
Intentie (B). 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor de be
kering der zondaars. 
WOENSDAG: half 8 mndst. voor Mar
tinus van de Pas. 
DONDERDAG: half 8 mndst. voor 
Mevr. Martina van Esch-v. Munster. 
VRIJDAG: half 8 mndst. voor Maria 
Spooren. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor de 
Eerw. Moeder Cortilia. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 22 Juni. Derde Zondag na Pink
steren. Deze middag om 3 uur Lof met 
Rozenh9edj!!. 
Dinsdag, Feestdag van de H. Joannes 
de Doper, om 8 uur Lof. 
Donderdag en Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Cor
nelis van den Broek; om half 9 voor de 
overleden leden der familie Janssens-
Otterbeek. 
DINSDAG: om 7 uur voor een over
ledene. 
WOENSDAG: om half 8 voor Doctor 
Theodorus Stren·gers. 

Kamer van Koophandel 

Drukkerij en Cartoiinagefabriek "Box
tel", Burgakker 15. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Een gezondere maatschappij 
ook voor de arbeiders 

Er is ons door enkele lezers verweten 
dat wij ons op deze plaats -- in onze 
sociaal�economisch-politieke artikelen -
te eenzijdig verdedigers van de midden
stand tonen. 
Vooraf dit: het is een heel menselijke 
reactie als men tot één of andere stand 
behoort, om zich dan wat kriebelig te 
voelen als een andere stand verdedigd 
wordt in het gesproken woord of in de 
pers. Een Middenstander is tot verzet 
geneigd als men de rechten der arbeiders 
opvallend sterk verdedigt, uit vrees dat 
de verdediger de middenstand vergeet; 
evenzo is de arbeider geneigd tot verzet 
als men dikwijls de positie van de mid
denstand hoort verdedigen. Nogmaals, 
dat alles is zeer menselijk, omdat het een 
menselijk recht is het sterkst voor eigen 
rechten op te komen, én omdat het een 
zeer menselijk zwak is, om te vrezen te 
kort gedaan te worden als men anderen 
hoort verdedigen. Alleen mensen met 

1 het beste karakter en het zuiverste recht
vaardigheidsgevoel ontkomen aan die 
zwakte. 
Nu ter zake: dat wij herhaaldelijk voor 
de middenstander (zowel de zelfstandige 
als de werknemende) op de bres gaan 
staan is zeer juist opgemerkt, en we zul
len dit - als daar aanleiding voor is -
ook nog herhaaldelijk doen. Dit is vol
strekt niet uit een onredelijke voorkeur 
voor deze stand, maar uit een oprecht 
gevoel van rechtvaardigheid. Mocht dit 
gevoel onjuist zijn - een mens kan zich 
vergissen, nietwaar - dan wensen .wij 
niets liever dan hiervan overtuigd te 
worden, want wij willen vóór alles op de 
bres staan voor de waarheid en het 
recht. 
Er is een tijd .geweest dat de arbeiders 

en beheert. Hier gaat een stuk fiere 
menseliikheid verloren die zich wreken 
moet in de komende generaties, en zich 
al wreekt bij vele jongeren die zeggen: 
"Wat ki!n mij dat schelen als ik maar te 
eten heb." Maar voor al dezen is ons

standpunt: een mens behoort voor zich
zelf te kunnen zorgen, de arbeider be
hoort door zijn werk van hoofd en hand 
zelf te verdienen en zelf te besparen 
wat hij voor zich en zijn gezin behoeft 
tot in zijn hoge ouderdom. 
Een gezonde sociaal-economie zal hierop 
gericht moeten zijn, en de tegenwoor
dige gang van zaken is alleen gerecht
vaardigd als ze opgevat en bedoeld 
wordt als een tijdelijke noodzaak. De 
wäre emancipatie van de arbeider is op 
een zijspoor gerangeerd, hQ.Pelijk geen 
dood zijspoor! 
Als U dit artikel leest is de uitslag van 
de stembus al bekend. Mogen onze nieu
we vertegenw<;>ordigers in de Kamers 
onze Nederlandse maatschappij een stap 
nader brengen tot een gezondere samen
leving, niet in het minst voor de 
arbeiders! T. 

Plaatselijk Nieuws 
OPVOERINGEN H. BLOEDSPEL. 
Bij de ijverige pogingen van de H.
Bloed-Stichting en haar vele naaste me
dewerkers om het spel over het Boxtelse 
H. Bloedwonder het succes deelachtig
te laten worden, waarop het krachtens 
de verdiensten van gegeven en vertol
king recht heeft, is het slechte weer 
ook j.l. Zondag een grote sta-in-de-weg 

geweest. De middaguitvoering moest 
wegens de ongunstige weersomstandig
heden gegeven worden voor een half
gevuld theater en de avonduitvoering 
(die nog minder belangstellenden had 
getrokken) moest wegens voortdurende 
regen halverwege gestaakt worden. 
De toeschouwers van de avonduitvoe-

• ring hebben hun kaarten terug ontvan
gen en kunnen het spel straks op een 
der nog volgende speeldata bijwonen.
Ofschoon het aanvankelijk niet in de
bedoeling lag om op Zondag 29 Juni 
het H. Bloedspel op te voeren, heeft 
men, gezien de teleurstellende omstan
digheden én resultaten van de afgelo
pen Zondagen, besloten om qp <iie dag 
tóch nog een avonduitvoering te geven, 
en wel om 7 uur in het park van Sta
pelen.
De opvoeringen op Zondag 6 Juli a.s.
(om 3 en 7 uur) blijven gehandhaafd.
CONCERT OP DE MARKT.
Ter gelegenheid van de verjaardag van
Z. K. H. Prins Bernard, zal de R.K. Gil
denbonds Harmonie a.s. Zondàg 29 Juni 
om 8 uur 's avonqs een concert geven. 
Het programma, waaronder de nummers, 
die op het concours te Bree gemaakt zul
len worden, is als volgt: 
t. Per Aspera Ad Astra (mars)

E. Urbach
2. Fête aux Flambeaux G. Wettge
3. Liège Immortelle (Ouverture)

S. Rousseau
4. Le Barbier de Seviltè (Ouverture)

Rossini 
Pauze. 

5. Finlandia (Tone Poem) S. Sibelius
6. Scènes Alsaciënnes Massenet 

t. Dimanche Ma tin
2. Au Cabaret
3. Sous Les Tilleuls
4. Dimanche Soir.

7. Jubel-klänge (mars) Uebel 

AFDELING BOXTEL VAN HET 
,,KONINGIN WILHELMINA-FONDS" 
OPGERICHT. 
De samenstelling van het Bestuur van 
de Afdeling Boxtel van de Ned. Vereni
ging tot steun aan het "Koningin Wil
helmina-Fonds", luidt als volgt: 
Mevr. Wentholt, Presidente, Mevr. van 
Oerle-Ypma, Secretaresse, Mevr. v. Su
sante-Schots, Penningmeesteresse, Mej. 
Cor. van Hooff, Algemeen Collecteleid
ster, Mevr. van Groeningen, Mevr. 
Kluijtmans en Mevr. Margry, leden. 
Aan dit Bestuur zal een Werk-comité 
worden toegevoegd. 
Gaarne wensen wij het Bestuur en het 
Werk-comité van harte succes toe bij 
het ook in Boxtel te ondernemen zegen
rijke werk voor de Kankerbestrijding. 

MISSIE-THUISFRONT. 
Op de bruiloft van Hendriks-Beks werd 
voor de Missie-naaikring "Miad" opge
haald f 7,50. 

-o-
Opgehaald voor de Boxtelse Missienaai
kring op het Priesterfeest van de Wel• 
Eerw. Heer v. d. Sande f 5,87; 
O_p de uitvaart van Mej. v. d. Oever
v. d. Sande f 15,-. 
GESLAAGD. 
Op het te Amsterdam afgenomen exa
men voor dokter- en tandarts-assistente 
slaagde Mej. Toos van den Eerden, 
Kerkstraat, alhier. 

-o-

Te Utrecht slaagde voor het Doctoraal 
examen in het Indisch Recht de heer 
Hub. v. d. Meerendonk. 

WINTER-TUINBOUWCURSUS. 
De cursisten van de laatst gegeven 
Winter-Tuinbouwcursus kunnen Zondag 
29 Juni de diplq_ma's afhalen in de St. 
Paulusschool in de Nieuwstraat. 

OMGEVING 

Zijne Eminentie Kardinaal 
Tisserant in Boxtel 

Bij gelegenheid van de viering van het 
25-jarig bestaan van het Apostolaat der
Hereniging op Zondag 6 Juli te Utrecht 
zendt Rome naar Nederland Z. Em. Kar
dinaal Tisserant, Secretaris van de Oos
terse Congregatie en Deken van het Col
lege der Kardinalen. 
Zijn Eminentie heeft de wens te ken
nên gegeven ook een bezoek te brengen 
aan het Nationaal Bureau van het Apos
tolaat der Hereniging, op Stapelen, het 
centrum van het Herenigingswerk in  
Nederland en  aan de Provinciaal van de 
Assumptionisten, de orde waarvan reeds 
een groep werkzaam i:i in de Libanon. 
De Kardinaal arriveert te Boxtel om
streeks half 5 van uit de richting Den 
Bosch. Hij zal worden opgewacht aan de 
ingang van Boxtel door een ere-escorte, 
dat hem door de Clarissenstraat, over de 
Markt, door de Rechterstraat, de Sta
tionstraat en de Kasteellaan naar Stape
len zal begeleiden, waar het Bestuur van 
het Apostolaat der Hereniging, de Pro
vinciaal der Assumptionisten en de gees
telijke en wereldlijke autoriteiten hem 
officieel zullen ontvangen. Het is de eer
ste maal in de geschiedenis, dat een 
Romeins Kardinaal een officieel bezoek 
aan Boxtel brengt. 
N.B. De bewoners van de genoemde 
straten worden verzocht volgende week 
Vrijdag de vlaggen uit te steken als ge
meenschappelijke welkomst_groet aan 
Kardinaal Tisserant. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER. 
Volgende week GEEN SPREEKUUR. 
E.H.B.O. 
t Juli: cursus groep dokter Deelen. 
3 Juli: oefenavond voor gediplomeerden. 

het meest van alle standen _gedrukt gin
gen onder armoede en wantoestanden. 
Zij hebben het - God zij dank - op 
het ogenblik heel wat beter en zij heb
ben dit bereikt op de eerste plaats door Uitslag verkiezingen 
hun eensgezindheid - in volgzaamheid 
aan de pauselijke encyclieken - welke 
langzaamaan door hun voormannen als 
Ariëns en Poets en zovele anderen is op
gebouwd; én door de kracht van de lei
ders welke hen machtig hebben gemaakt 
en hun stem hebben doen horen in het 
woord en in de pers, in de organisaties 
en in het parlement: wat hen gebracht 
heeft tot de sterkste positie op dit ogen
blik van alle standen. Uit de slavernij 
van het liberalisme zijn zij weggevoerd 
naar een meer geordende - ofschoon 
nog verre van volmaakte maatschappij. 
En als wij vroeger geboren war�n ge
weest, vroeg genoeg om hun slaventijd 
nog te hebben meegemaakt, zouden wij, 
indien we daartoe in staat waren ge
weest, zeker niet geaarzeld hebben om 
met alle energie ons steentje bij te dra
gen voor hun emancipatie. 

voor de -Tweede ·Kamer der Staten Generaal 

Maar ...... nu is het de Middenstand die 
- over het algemeen wel niet zo erg als
de arbeiders indertijd - het meest in de 
verdrukking komt op bijna alle terreinen 
van het sociale, economische en politie
ke leven. En hierin ligt én de verklaring 
én de rechtvaardiging van ons herhaal
delijk verweer ten bate van de Midden
stand. Rechtvaardigheidshalve komen wij 
het meest en het sterkst op voor de 
zwakste! 
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Het Î!> echter _onjuist - menen wi_j -
om te beweren dat wij te eenzijdig voor
de Middenstand opkomen. Wie onze 
artikelen gelezen heeft met begrip van 
zaken en onbevooroordeeld, m·oet erken
nen dat wij het met de gang van zaken 
in Nederland dikwijls_oneens waren, ook 
juist in het belang van de arbeiders, of
schoon wij weC:w�ten .dat .vele. ,arbeiders 
het met ons standpQnt ten opzichte van 
henzelf niet eçns zijn. Zeer vele arbei- ,
ders zijn van .mening dat zij met hun 
sociale positie van tegenwqordig op de 
goede weg zijn .en.alleen maar op dezelf-. 
de wijze behoeven do,or te gaan Óm te De tussen haakjes geplaatste getallen vormen de verkiezingsuitslagen in 1948.

komen waar zij wille_n komen, en om de 
positie te bereiken waarop zij recht 
hebben. 

• 

Onze mening in deze.ligt gehe�I anders, 
in hoofdzaak komt - die hierop neer: dat 
de arbeidersstê!Î:td, in _haar sociale ont
wikkeling afkomstig uit de slavernij der 
liberale enkelingen van 50 tot 70 jaar 

Boxtels aandeel ID de verkiezingen 
IN TOTAAL KREEG DE K.V.P. OVER HET GEHELE LAND
1690 STEMMEN MINDER DAN IN 1948. VAN DEZE 1690 KOMEN

ER 225 OP REKENING VAN BOXTEL! 
terug, op weg js .naar .een .nieuwe-slaver- ... - • • . . . . nij: de slavernij van het staatsapparaat. De verk1ezmgsu1tslag geeft voor 
We hebben hier wel meer over. gespro- Boxtel wel een buitengewoon ver-" 
ken en vallen niet graag t_e,veel in her- rassend beeld. haling. Een feit is, dat de arbeiders sinds H t t 1· d de oorlog wel finantieel-zijn. vooruitge- e s emmenver ies voor e 
komen, maar sociaal achterop zijn ge- K.V.P. is zo sterk, dat hierin een

- raakt. Langzamerhà.od zijn ze finantieel aanwijzing ligt, waarmee in de
enigszins redelijk verz�rgd vanaf de ge- toekomst ook in ander opzicht boorte tot het, graf, maar _voor deze d d 1· • k k · weldaad - inderdaad een weldaad of-. an e po itle re enmg zou ge-
schoon hun zorgen nog groot zij� - houden moeten worden. 
voor deze weldaad, zeg ik, moeten ze Was de teruggang in 1948 tegen
duur betalen niçt alleen in geld (door over 1946 1 5 % in het stemmen-het inhouden van .de nodige belastini;{en • 1· b h 'Id d K V p J h en sociale lasten) maar wat erger is: in ta , nu e aa e e • • • s_ ec _ts
hun persoonlijkheid. Dit is wa_t wij be- 75,6 % van het aantal geldig mt
doelen met sociaal achteropraken. Zij gebrachte stemmen, tegen 85,5 %
worden g�maakt tot verzorgden als zie- in 1948.ken, en bedeelden, als armen, voor wie D t I h t t de staat als het ware de gemeenschappe- .. e e�ug oop van e s emmen-
lijke portemonnaie en spaarpot bewaart c11fer 1s te verrassender omreden 

de partij altijd nog haar deel 
kreeg van de kiezerstoename, 
doch bij deze verkiezing heeft zij 
zelfs nog 225 stemmen minder 
gekregen dan in 1948, terwijl er 
500 stemmen meer zijn uitge
bracht. 
Weliswaar heeft er een verschui
ving plaats gehad naar de K.N .P. 
de Weltergroep, maar deze in 
aanmerking genomen is het ver
lies voor de katholieken nog heel 
veel te sterk in een gemeente als 
Boxtel. 
De P. v. d. A. zag daarentegen 
haar stemmental ruim 100 % stij
gen en kreeg dan ook 15,7 % van 
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het totaal aantal uitgebrachte 
geldige stemmen tegen 8 % in 
1948. 
Nu is hierbij enige invloed van 
buiten te onderkennen. In dit ver
band zij er op gewezen, dat op 
een der stembureaux waar 136
vreemdelingen stemden, de P. v. 
d. A. 100 stemmen meer kreeg
dan bij de vorige Kamerverkie
zing. Wij schreven "enige" in
vloed van buiten. Immers op alle 
stembureaux kreeg de P. v. d. A.
meer stemmen. Op één der bu
reaux werd er zelfs 25 % van het 
stemmental op die partij uitge
bracht. 
Overigens geeft het Boxtels �eeld 

• van deze verkiezing· de verschui
ving weer zoals die in het totaal 
is in het gehele land. Doch dat 
neemt niet weg, dat Boxtel in ver
gelijking met andere plaatsen van· 

• 

ID Boxtel 
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gelijke aard in Brabant. van de 
verschuiving verhoudingsgewijze 
een veel te sterk beeld te zien 
geeft. 
Dit mag enigszins als verontrus
tend beschouwd worden en opge
nomen als een waarschuwing, 
waaruit tijdig een beraad zal die-
nen te volgen. 

-o-

Wat betreft de uitslag te Liemp
de, deze geeft een gunstiger beeld 
te zien en daar is de kiezerstoe
name zo goed als geheel aan de 
K.V.P. ten goede gekomen.
En de uitslag van Esch is nóg 
gunstiger. Daar zijn bij een toe
name van 27 kiezers 47 stemmen 
meer uitgebracht op de K.V.P. 
dan in 1948. Merkwaardig is dat 
daar het cijfer voor de P. v.,p. A.
van 32 is teruggevallen op 12 l 

.. 



De Mater::Amabilisschool te Boxtel 
opent weer haar poorten!!! 

In September begint weer het nieuwe 
schooljaar van de M.A.-school. - Tot 
en met Zondag 6 Juli bestaat er gele
genheid zich aan te melden bij Mejuf
frouw Jo v. Haeren, Clarissenstraat 7, 
Boxtel. 
Een avondschool of middagschool voor 
het jonge meisje dat zich voorbereidt op 
haar toekomst en dat mooi en gelukkig 
wil leven. 
De Mater-Amabilisschool is slechts toe
gankelijk voor meisjes boven de zeven
tien jaar. 
Veel is er reeds over de·ze school ver
telt+ en geschreven. Ook in Boxtel heeft 
deze school zich stormenderhand een 
plaats veroverd in de ·meisiesbarten. 
In het eerste jaar - de school duurt tel
kens van September tot einde April -
krijg ie de volgende lessen: Godsdienst, 
Medische raad, Oovoedkunde, Kinder
verzorging, Naai-, Knip- en Kookkunst, 

Vrouwelijk turnen, Muziek en Vrouwe
lijke voornaamheid. Dit wordt aangevuld 
met gezellige dans- en feestavonden. 
Elk meisje moet van deze heerlijke kans 
kunnen genieten. 
Op Maandag- en Woensdagavond zijn 
de lessen voor die meisjes, die overdag 
geen tijd hebben om de school te be
zoeken. 
Op Woensdagmiddag 2 uur zijn de les
sen voor de meisjes die wel gelegenheid 
hebben om overdag de school te volgen. 
Zij kunnen dan met één middag per 
week volstaan. 
De school begint met September. Het 
schoolgeld bedraagt 1 gulden per week 
per leerling. Over een andere schoolgeld
regeling kan met het bestuur worden 
overlegd. 
Maak gebruik van onderstaand invul
fonnulier en bezorg het vóór 6 Juli in 
de brievenbus van Clarissenstraat 7. 

INVULFORMULIER voor de M.A.-school, Boxtel. 

Naam 

Voornaam (liefst roepnaam) 

Adres ........................................................................................................................................................... . 

Geboortedatum ............................................................................................................................... . 
wenst zich op te geven voor het eerste leerjaar van de 
Mater�Amabilisschool in September a.s. 

Handtekening der ouders 

Een praatje langs de weg 
Of de zoveel geroemde "sociale zeker
heid van de wieg tot het graf" nu wer
kelijk zoveel "zekerheid" biedt, daar
over is wel enig verschil van mening. 
Haske, onlangs "met pensioen gestuurd", 
voelt zich tenminste niet zo "zeker" met 
die zekerheid. 
En Haske behoort nog wel tot de "gun
stige gevallen", die "trekken" van de 
Ouderdomspensioenwet, omdat vanaf de 
inwerkingtreding dier wet geregeld 60 
cents-zegels zijn geplakt en hij boven
dien bevoorrecht is met bedrijfspensioen. 
Dus voor Haske komt de "sociale zeker
heid tot zijn dood toe" van drie kanten! 
,,Als ik nou nog. maar, net• als vroeger, 
toen ik een gulden of negen per week 
verdiende, een paar klompen kon kopen 
voor 'ne stuiver of acht, en een brood 
voor 12 of 13 centen, dan zou het nog 
wel gaan, maar in deze tijd. . . . . .  Ge 
moogt er niet aan denken . . .  ik kan be
kant geen pèkske tabak kopen, laat staan 
een sigaar. 
"Mijn pensioen van de fabriek is zowat 
'n goei vijf en een halve gulden. De 
Dreesuitkering wordt daardoor minder 
en daarom krijg ik nou 80 gulden en 75 
centen in de maand ouderdomspensioen 
en uitkering Drees samen. Maar wat is 
dat nou, met mijn fabriekspepsioen erbij 
gerekend is het nog maar ruim 24 gulden 
wat mijn vrouw en ik per week te ver
teren hebben. 
"Ge moet 's nagaan hoeveel duurder 
alles is tegen vroeger. Als huishuur, gas 
en licht er af is, wat blijft er dan over 
om van te leven. 
"Mijn vrouw doet 't allemaal zo zuinig 
mogelijk; de lichtrekening is niet hoog, 
want we zitten 's avonds altijd in het 
<lonker, we hebben 'nen straatlantaarn 
schuin tegenover ons huis. Maar de gas
rekening valt altijd tegen. Ja, ze moet 
's middags voor ons beikes toch wat 
èrrepels koken en 'n paar keer op n'n 
dag een bietje koffie of thee zetten voor 
bij de boterham. 
"Aan een eindje kleren valt n_iet meer 
te denken, en met schrik ziet ge de 
zolen van oew schoenen dun worden, 
want een paai: halve zolen kosten al 
gauw vier en een halve gulden. Daarom 
lopen we allebei zoveul mogelijk op 
klompen, alhoewel die tegenwoordig ook' 
nog een rijksdaalder kosten. 
"Maar ja, we moeten er mee door ... Ze 
kunnen praten wat ze willen, maar geef 
mij de tijd van vroeger maar .. . .. . 
Nu, met die laatste "stelling'' waren wij 
het niet ten volle eens, want "vroeger'' 
was 't ook niet zo mooi. 
Dat Haske evenwel nogal geladen was 
in de dagen

-
van de verkiezingspropa

ganda, konden wij wel begrijpen. Al is 
de propaganda nog zo suggestief gesteld, 
vast staat dat een inkomen, al is het 't 
dubbele van het jaar 1939, tegenover de 
hoge prijzen nog veel en veel te laag is. 
De economen van de departementen 
mogen nog zo precieskes berekenen hoe 
bij stijging van een of ander artikel de 
gezinsuitgaven hetzelfde blijven door de 
compensatie wegens verlaging van een 
ander consumptie-artikel, de werkelijk
heid is en bHift in de meeste gezinnen: 
,,tekort", al weet moeder haar huishoud
gelçl nog zo nuttig te besteden. 
Haske kon met al dat geschrijf en ge
praat over de sociale zekerheid, die 
onder de regeringen op smalle basis zo
gen_aall}_d is tot stand gekomen, niet ge
heel instemmen. De prijzen zijn en blij
ven te hoog en de bestedingsmogelijk
heid te g_ering. 
"Zouden, zo vroeg Haske, die mannen 
van de regering dat nu niet weten of be
grijpen?" 
Nou, Haske, of ze het weten. Toen in 
Augustus 1950 minister Drees voor de 
radio sprak over de spanning tussen 
lonen en pdjzen, zeide hij dat het om
laag brengen van de prijzen de beste 
methode is. om de spanning te vermin
deren, omdat dat ook ten goede komt 
aan hen, die niet meer in het bedrijfs-

leven werkzaam zijn, dat wil dus zeg
gen, Haske, aan "gepensioneerden", zo
als gij.-
,,Ja, ia, maar met dat al is er van prijs
vermindering nog niet veel te bespeuren 
geweest, meende Haske, en hij begréép 
nog veel meer._ Zou, zo informeerde hij, 
een nieuwe regering op zo breed moge
lijke basis niet de beste politiek voeren 
als zij werkte in de richting van prijsver
laging? Dan kreeg mijn vrouw misschien 
nog wat moed op haar oude gag, en het 
volk in zijn .geheel mogelijk meer be
staans zekerheid." 

* De ouden-van-dagen, gezeten onder
de oude linde bij de Zwaanse Brug, zul
len voÓrlopig geen nieuw gezelschap
krijgen, want op de laatstgehouden ge
meenteraadsvergadering deelde Boxtels
burgemeester mede, dat wegens geldge
brek voorlopig nog niet gedacht kon
worden aan het plaatsen van een stand-

• beeld op het "eenzame" voetstuk bij de
Zwaanse Brug. Maar houdt moed, beste
lezers, wij hopen ééns met beter nieuws
hieromtrent te kunnen k6men. Tot zo
lang dan maar! * Gehoord, dat vorige
week een oude man in de B.B.A.-bus
stapte en op de gebruikelijke vraag van
de conductrice "waarheen?" zeer ver
ontwaardigd reageerde met het ant
woord, dat ze dát toch niet meer be
hoefde te vragen . . . . . .  Hij ging immers
ieder halfjaar mee! * In de jaarlijkse
wedstrijden om de schoolwisselbeker
heeft de St. Pa,ulusschool zich voor 1952
superieur getoond. Voor een jaartje
blijft de fraaie beker dus in de Nieuw
straat als trots bewijs van de aldaar
schuilende voetbaltalenten. * Met het
verbeteren van de toegangswegen tot
Boxtel belooft het ook "je dát" te wor
den. Dit keer een prijzend woord over
de verbetering, die aan de Kasterense
Weg is aangebracht. Deze weg is opge
knapt op. een wijze, die we voor elke
Boxtelse weg dromen. * Men ziet: wij
hebben niet alleen oog voor tekorten
maar evenzeer oog voor verdienstelijk
heden. Zo mag eveneens met ere ver
meld worden, dat het gemeentebestuur
gezorgd heeft voor nieuwe reclame-aan
plakgelegenheden. Naar we hopen zul
len de gevels der huizen nu wat meer
gerespecteerd worden dan voorheen!
* Er zit "beweging" in die meisjesbe
weging "Vrije Jeugd" in de H. Hart
parochie. Vorige wee,k werden de eer
ste leidsters - geuniformeerçl en wel -
plechtig geinstalleerd. De meisjesgroe
pen zullen nu spoedig volgen! * Het
weer schijnt zich onder geen enkele
voorwaarde naar onze wensen (de beste
wensen uiteraard) te willen schikken.
Maar onversaagd blijven we desondanks
hopen op een stralend zonnetje, dat het
H. Bloedspel op de komende Zondagen
nog eens in een gouden glans gaat zet
ten. Letterlijk en figuurlijk, want ook de
mensen moeten door de weergoden nog
in groten getale uit hun huizen gelokt
worden, wil het spel de waardering en
het succes oogsten waarop het - ge
rekend haar de kwaliteiten - aanspraak
maakt. i( De wijsheid van de week:
"Volhardende middelmatigheid is heel
wat achtenswaardiger en oneindig veel
nuttiger dan talentvolle q_nstandvastig
heid (James Hamilton).

Inzameling Prov. Anjerfonds 
uitgesteld 

Door bijzondere omstandigheden 
moest de inzamelina voor het Pro
�ciaal AnJerfonds Noord-Brabant, 
welke op 28 en 29 Juni a.s. zou wor
den gehouden, worden uitgesteld. 
Van de hiervoor nader vastgestelde 
data zal zo spoedig mogelijk mede
delina worden gedaan. 

SPORT-NIEUWS 
R.K.S.V. ,,BOXTEL". 

Twee eeuwen georganiseerde postbestelling 
Zaterdagavond kwart over 6 speelt Box
tel 1 een vriendschappelijke wedstrijd 
tegen 0.].C. 1 uit Rosmalen. 0.].C. is 
voor Boxtel een goede oude bekende 
uit de derde klas, tegen wie menig span
nende wedstrijd is gespeeld. Men mag in 
het St. Paulus-Sportpark ook thans weer 
een boeiende ontmoeting verwachten. 

O.D.C.-JUNIOREN.
Met 'n klein tournooi teg-en de elftallen 
van Wilhelmina werd het seizoen voor 
de B-Junioren afgesloten. Het A-elftal 
behaalde op haar laatste tournooi bij 
R.K.C. een goed resultaat door op de 
3e prijs beslag te leggen. Nu alle wed
strijden zijn geëindigd, zullen dezer 
dagen de shirts worden opgehaald. 
Spe'.ers. die van de B- naar de A-junio
ren over gaan, moeten weer 'n pas-foto 
inleveren voor een nieuwe legitimatie
kaart. Eventuele nieuwe spelers kunnen 
zich bij een der leiders opgeven, ook zij 
moeten voor 'n pasfoto zorgen. 

SPORTWEDSTRIJD KRING TILBURG 
VAN DE R.K.J.B. 
Op de Zondag j.l. te Diessen gehouden 
Kringsportdag van de Jonge Boerenstand, 
waaraan door 15 afdelingen werd deel
genomen, wist onze Boxtelse afdeling 
zich te doen plaatsen op de 2e plaats 
in het algemeen klassement. 
Het lid M. Dollevoet behaalde in de 
1500 rn hardlopen de vierde prijs. 

Nieuwe uitgaven 
EMIGREREN NAAR FRANKRIJK. 
Hierover is zojuist een boek verschenen, 
getiteld NIEUW LAND, Het verhaal 
van een Nederlandse emigrantenfamilie 
in Frankrijk, geschreven door C. J. 
Oorns-Vinckers, bekend schrijfster. In dit 
interessante boek komen ter sprake: de 
emigratie van Friese boeren, het lèven 
in Frankrijk met zijn landschap en kli
maat, waaraan Nederlanders zich ge
makkelijk aanpassen, het coöperatie
wezen, de strijd om het bestaan in het 
nieuwe land. 
Hieromheen heeft de schrijfster een 
boeiende roman geweven. Zii heeft een 
lange studiereis door Frankrijk gemaakt 
en is geïntroduceerd bij Franse en 
emigrantenfamilies. Het boek is dus ge
heel verantwoord en actueel. Het doet 
ons trots zijn op de vele krachtige zonen 
van ons geslacht. Het verschijnt als deel 
IV van de "Horizon-reeks". Bovendien 
wordt het in het Frans vertaald, zó be
langrijk acht men dit werk. (Uitgave: 
La Rivière en Voorhoeve te Zwolle). 

DE WERKEN VAN 
CHARLES DICKENS. 

Met de regelmaat van de klok verschijnt 
iedere drie weken een deel in De W er
ken van Charles Dickens, door Het 
Spectrum gebracht in haar serie Prisma
Boeken. 
Het zesde thans verschenen deel draagt 
tot titel IN LONDEN EN PARIJS. Het 
werd vertaald door Hans van Haaren 
en bevat de oorspronkelijke illustraties 
van Phiz, alias Hablöt K. Browne. 
Van deze in 1858 geschreven historische 
roman getuigt Dickens zelf: ,,Zozeer heb 
ik mij verdiept in al wat in deze blad
zijden gedaan en geleden wordt, dat ik 
het als het ware zelf doorleefd en door
leden heb". De weergave van de histo
rische situaties uit de tijd van de Franse 
Revolutie is dan ook verbazingwekkend 
fascinerend. De compositie van deze 
roman is uitstekend, de milieuschildering 
nog grandiozer dan in zijn voorgaande 
boeken, de typeringen zijn frappant. 
Als zevende deel in de Werken van 
Charles Dickens bracht Uitgeverij "Het 
Spectrum" in haar Prisma-reeks: ,,Grote 
verwachtingen", vertaald door Hein de 
Bruin en geïllustreerd met de oorspron
kelijke prenten van Marcus Stone. 
Ook in deze roman toont Dickens zièh 
de schrijver v_an formaat di�. beter dan 
vele moderne schrijvers de mens van 
vandaag weet te boeien, te ontroeren en 
te verrijken. 

IN CHINA WANDELT _EEN POST-
BEAMBTE TOT 50 KM PER DAG. 

De brievenbesteller is een wel zeer ver
trouwde figuur geworden in de moderne 
maatschappij. Hij hoort bij het vertrouw
de stads- en dorpsbeeld zoa_ls de brood
bezorger en de slagersjongen. Tegen
woordig behoort deze figuur bij het leger 
van ambtenaren, dat de ziel vormt van 
het P.T.T.-bedrijf, waarin elke rechtge
aarde Nederlander vertrouwen stelt. Al 
die ambtenaren zijn onderworpen aan 
een reeks van instructies, waarvan zij 
niet mogen afwijken. Dank zij die disci
pline en het gevoel van verantwoordelijk
heid, waarvan elke postman is door
drongen, is het postverkeer in Nederland 
geworden tot wat het nu is: een voor
beeld van betrouwbaarheid en plichts
f!etrachting. Elk lid van het postbedrijf 
heeft dus nu zijn instructies, maar deze 
toestand bestaat pas tweehonderd jaar. 
De eerste instructie voor brievenbestel
lers, werd vastgesteld in 1752. Zij gold 
voor bestellers, behorende "tot de Comp
toiren der posterijen van de provincie 
van Ho_lland en Westvriesland". 
Dit jaar 1952 is dus een jubileumjaar 
voor geschoolde brievenbestellers, een 
jubileum dat deze dienaars van post en 
publiek met ere kunnen vieren. Want 
nog steeds is de postbode een geziene 
figuur, aan onze huisdeur, al brengt hij 
zowel blijde als droeve berichten. Alleen, 
zijn verschijni112 is een gewoonte gewor
den, men schenkt er niet meer zoveel 
aandacht aan. Dat was vroeger anders. 
Gaat men terug in de geschiedenis van 
de brievenbesteller, dan is deze roman
tisch en veelbewogen. 

VROEGER WERDEN VEEL 
BRIEVENBESTELLERS OVERVALLEN. 
In ons land waren de brievenbestellers 
aanvankelijk alleen maar in dienst van 
graven en edellieden, die hun boodschap
pers te paard naar de geadresseerden 
zonden. De vijanden van deze ridders 
hadden er belang bij de boodschappen 
van de tegenpartij te onderscheppen en 
dus bestond er geregeld gevaar voor de 
koeriers om te worden overvallen. Meest
al werd zo'n gevangen boodschapper 
eenvoudig gedood, soms na hevige mar
telingen om te zien of hij soms nog meer 
wist. Ook werd een besteller wel omge
kocht tijdens zijn gevangenschap om 
valse boodschappen of vervalste stukken 
te bezorgen, zodat de vijand om de tuin 
werd geleid. 
Ook in die vroeger dagen had de be
steller dus al een vertrouwenspositie en 
deze heeft hij door de loop der tijden 
behouden. Na de edelen waren het de 
kooplieden, die boodschappers in dienst 
namen. Ook deze gingen te paard. Zij 
brachten slechts enkele brieven tègelijk 
over, dikwijls samen met flinke geld
bedragen. 
Het aantal overvallen- op deze mensen is 
groot geweest, want de wegen waren 
toen nog heel wat onveiliger dan nu bij 
g-ebrek aan een goed georganiseerd poli
tie-apparaat. Bestellers, die in dienst 
waren van handelshuizen ontvingen bij 
aankomst een fooi, de voor eigen reke
ning werkende bezorgers vroegen beta
ling aan de geadresseerde. 
Deze toestand heeft eeuwen bestaan. 
Ook nadat de postdienst beter was geor
ganiseerd heeft de besteller zich nog 
jaren moeten belasten met het innen van 
frankeerkosten. In 1870 immers werd 
het plakken van postzegels pas verplicht 
gesteld. Nu int de besteller alleen nog 
de strafport . . . . . .  

OOK NIEUWSBRON. 
De tijd dat de postbode alleen zo nu en 
dan eens voorbij kwam, behoort ook tot 
het verl�den. Dat was in de dagen, dat 
hij werd uitgenodigd om koffie, thee of 
een borreltje te drinken. 
Deze mensen werden gevierd om het 
bericht dat zij brachten. Meestal wisten 
ze zelf dan ook precies wat er in de 
bezorgde brief stond en fungeerden zij 
als nieuwsbron voor de gehele omgeving-, 

0 waar ze werkten. 
Ook nu zijn er nog mensen, die u met 
een glimlach op het gezicht kunnen ver-

Avonturen van BIM 

BIM EN BAM ALS VLIEGENDE 
KALIFS 

Bim en Bam hebben zojuist het verhaal 
gelezen van de Kalif van Bagdad, die 
rondreisde op een vliegend tapijt. ,,Had
den wij ook maar zo'n tapijt!" zuchten 

onze avontuurlijk aangelegde vrienden. 
Ofschoon ze er niet veel hoop op heb
ben, willen ze het toch wel eens probe
ren. Ze rollen hun vloerkleed op, dragen 
het naar buitert en gaan er op zitten. 
"Vlieg dan kleedje, vlieg dan!" roepen 
ze. Natuurlijk gebeurt er niets. De 

tellen, hoe in hun geboorteplaats een 
brievenbesteller was, die eerst de brief
kaarten las, voordat hij ze bezorgde. 
Ook deze poëzie is in proza veranderd: 
de besteller gaat op geregelde tijden van 
huis tot huis, hij heeft een vaste wijk en 
kan onmogelijk bij al zijn klanten koffie-
drinken of iets anders ..... . 
Door een tijd van avonturen en roman
tiek heeft de besteller zich moeten heen 
worstelen naar zijn moderne positie van 
algemeen vertrouwde figuur. Maar dat 
geldt niet alleen voor Nederland. Ook 
b.v. in de V.S. heeft de postbestelling
met kinderziekten te kampen gehad. Bij
de ontsluiting van het "Verre Westen"_
werd ook daar de post per paard be
zorgd. Talrijke bandieten lagen op de
loer om de besteller te overvallen wan
neer men wist dat hij veel geld bij zich
had. Ook de eerste postverbinding tussen
het Oosten en Westen van Amerika
werd te paard onderhouden. Elke 40 km
wisselde rilen van rijdier. Ook op die weg
hebben talrijke koeriers hun plichtsbe
trachting met het leven moeten bekopen.

IN CHINA. 
Elk land haast heeft nu zijn georgani
seerde postdienst. De oudste P.T.T. be
zit China. Hier leggen de bestellers 
heden ten dage nog afstanden van 50 
km per dag af om de post te bezorgen. 
Deze marsen vinden plaats over wegen, 
die nauwelijks die naam kunnen dragen. 
De bestellers trekken langs smalle berg
paadjes en gaan te voet door beekjes, die 
na een regentijd tot riviertjes zijn aange- _ 
zwollen. En zelfs daar zorgt de besteller 
voor service. Na een verzoek van een 
Europeaan aan het postkantoor van Kan
ton of de besteller voortaan ook het ge
hucht Longheu zou willen aandoen, om
dat deze Europeaan veel post· ontving, 
liep de besteller voortaan 2½ km extra 
om deze belangrijke klant te bereiken. 
Wel werd hij er dagelijks voor beloond 
met een kop melk. 
Hier heersen dus nog dezelfde toestan
den als in lang vervlogen tijden in dit 
kleine landje. De bestellers zijn ook in 
China betrouwbaar en correct. 
Wanneer dit jaar de postbestelling kan 
terugzien op twee eeuwen van een ge
reglementeerde dienst, dan kan zij zich 
verzekerd weten van de hulde van haar 
vele klanten, die zij �eliswaar niet meer 
dagelijks ontmoet, maar die haar werk 
nog evenzeer waarderen als in vroeger 
tijden. 

Burgerlijke Stand 
der Gemeente Boxtel 

van 17 Juni tot en met 23 Juni 1952. 
GEBOREN :Cornelia M. dochter van 
A. C. van Oorschot e.v. A. van Osch,
Gemondseweg 13; Maria A. H. dochter
van Fr. A. A. Smits e.v. C. C. van
Liernpt, van Merheirnstraat 16; Fran
sesco J. A. zoon van P. Ruijs e.v. J. P.
van Uden, Kapelweg 16; Adrianus H.
H. zoon van A. L. Steenbakkers e.v. G.
S. J. v. d. Broek, Stationstraat 58; Jo
hannes A. M. zoon van J. A. van der
Eerden e.v. E. M. ]. van Helvoirt, Rijcke
vorselstraat 32.
ONDERTROUWD: Hendrikus van de 
Loo en Theodora C. van der Struijk; 
Andries Chr. van Oers en Geertruda E. 
Hoenselaars; Antonius Hellings en Jo
hanna E. Pennings; Johannes M. A. van 
Lieshout en Josephina A. van cler Heij
den; Arnoldus 1-1. J. Vlarnings en Jo
hanna A. Th. Tijbosch. 
GEHUWD: Cornelis Ml. Be,rtens e1n 
Maria C. van Schijndel; Lambertus H. 
Schreij en Vera Morosowa; Johannes 
A. C. van Drunen en Gijsberta W.
Peijnenburg.

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 29 JUNI 

Dokter v. Groeningen 
Statlo nstraat 30 Tel. 484 

en 

vriendelijke ooievaars vinden het zielig 
voor hun vrienden Bim en Bam. Zij pak
ken dan ook ieder een punt van het 
kleed in hun snavel en - kijk - daar 
gaan ze de lucht in, precies als de Kalif
van Bagdad! 



Activiteif of Rusteloosheid ? 
Bij het zien van de onloochenbare mis
lukking van zovele inenselijke pogingen, 
om tot een betere wereld en een geluk
kiger mensheid te komen e.9 bij het jam
merlijk fiasco van wat men beschaving 
en vooruitgang achtte, zal me_nigeen 
zich moedeloos afvragen: ,,Heeft het 
nog wel zin naar vooruitgang te streven? 
Zolang hebben wij gearbeid en al ons 
streven naar verbetering is uitgelopen 
op een nog grotere chaos". Kan men in 
deze - woorden niet een echo beluisteren 
van Je klacht van Simon Petrus: ,,De 
gehele nacht hebben wij gearbeid en 
niets gevangen"? Maar velen van ons 
vergeten als Petrus hieraan toe te voe
gen: _ ,,Doch op Uw woord zal ik het 
net uitwerpen" - en daarom zullen 
wij uit een telkens opnieuw mislukken 
van onze arbeid moeten leren, wat Pe
trus in een enkele dag op het Meer- van 
Genesareth duidelijk werd: dat ondanks 
al onze ervaring en kennis, ondanks ons 
inzicht in de problemen, wij geen succes 
zullen oogsten, indien wij ons niet laten 
leiden door God. 
Vanzelfsprekend behoeven wij onze na
tuurlijke capaciteiten niet te miskennen, 
wij moeten actief blijven en niet de ons 
gegeven talenten in de grond bew.:iven, 
mits wij echter maar uitgaan van dit 
besef, dat, al onze bekwaamheden ten 
spijt, er geen ja mogelijk is, waar God 
neen zegt. 
Wij moeten er ons voor hoeden bij de 
arbeid voor het heil der mensengemeen
schap en voor ons eigen zieleheil succes 
te verwáchten van een koortsachtige 
activiteit van allerlei acties en organi
saties. Wij zijn soms zo bezorgd en be
kommerd om velerlei dingen, dat wij 
gevaar lopen het "enig noodzakelijke" 
te vergeten. Belangrijker dan de talrijk
heid van uittrlijke werken van gods
vrucht en een veelheid van steeds an
dere devoties is de kracht der innerlijke 
overtuiging, waaruit alleen alle activi
teit moet voortkomen. 
Er • béstaat tweeërlei activiteit de ene, 
die alleen leeft van het "bezig zijn" zon
der meer, zich van de ene bezigheid in 
<le andere werpen en die feitelijk niets 
anders is dan rusteloosheid en daarom 
tot mislukking is gedoemd_; de andere, 
<lie voortkomt uit en beheerst wordt 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
Zondag 29 Juli 1952, 
Feestdag van St. Petrus en St. Paulus. 
De HH. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
Om half 7 gel. H. Mis voor Adrianus 
v. Maaren v.w. 'n vriend; om kwart
voor 8 gel. H. Mis voor de parochie; 
z.a. gel. mndst. voor Riekie van Schijn
<lel; H.• Hart-altaar gel. H. Mis voor 
Christl v. d. Horst v. w. de buurt; om 
9 uur gel. H. Mis voor Cornelis van Ru
mund; z.a. gel. H. Mis voor Franciscus 
Janssen; H. Hart-altaar gel. H. Mis voor 
Petrus v. d. Meijden en Johavna Bevers; 
om half 11 de Hoogmis gez. rondst. v. 
Maria Roeien. 
Vandaag na de Hoogmis vergadering 
van de Zelatricen van de Bond van het 
H. Hart.
Zondag 29 Juni (vandaag) na de Hoog
mis tot half één en na de middag van 
3 tot 4 uur bestaat er gelegenheid kin
deren aan te geven voor de Kleuter
school op Duinendaal. 
De kinderen moeten vóór 1 October 
1952 vier jaar zijn geworden. 
Gelieve het trouwboekje mede te 
bren.gen.
Vanavond om 7 uur Kruisweg voor de
genen, wier namen April, Mei en Juni 
op het zielboek staan. Daarna kort Lof. 
Maandag is het de verjaardag van de 
bisschopwijding van Mgr. Wilhelmus 
Mutsaerts. 
Woensdag 2 Juli vieren we de feestdag 
van het Kostbaar Bloed. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje. 
Donderdagavond is er gelegenheid om 
te biechten. van 7 tot 8 uur. 
VrijdaR, eerste Vrijdag van de maand. 
De H. Mis van half 8 wordt opgedragen 
ter ere van het H. Hart van Jezus, waar
onder algem. H. Communie· van· de lede!) 
van de Bond van het H. Hart. 
Vrijdagavond om 7 uur Lof. 
Zaterdag, eerste Zaterdag v. d. maand, 
tevens priester-Zatetdag. 
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. 
De leden van de Mariagarde worden 
aanstaande Zondag om half 3 op Dui
nendaal verwacht. 
Zondag a.s. komen de processies uit Til
burg en Den Bosch. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gel. 
mndst. voor Lamberta Smits-van Kem
pen; • z.a� gel. H. Mis voor Hendrina 
v. der Loo-van Oirschot; half 8 geL H.
Mis voor Theresia Dorenbosch-Meijer 
v.w. Broederschap van het H. Bloed;
z.a. gel. mndst. voor Theodora van Don
gen; half 9 gel. H. Mis voor Antonius 
v. d. Langenberg v.w. familie v. d. Aker.
DINSDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis v. Marinus Schapendonk te Uden
hout overleden; half 8 gef. gel. jrgt. v. 
Petronella Hoogaars;. z.a. gel. H. Mis 
voor M_aria Loerakker-van Geel; half 9 _ 
gel. rondst. voor Constant v. d. l}roek; 
gel. H. Mis voor Hendricus v. Boer
donk v.w. de St. Elisabeth-Vereniging. 
WOENSDAG, Feest van het Kostbaar 
Bloed van Onze Heer Jezus Christus: 
om kwart voor 7 gel. mndst. voor Ge
rardus v. d. Loo; half 8 gef. gel. jrgt. 
voor Christiaan van den Breugel en Al
legonda, _ van Nistelrooy; z.a. gel. jrgt. 
voor Cornelia van Oers-Verbaaten; H. 
Hart-altaar geL H. Mis voor Christl 
v. d. • Horst vanwege de Exportcentrale
N.C.B., half 9 gel. H. Mis voor Adria-

door de idee. Dat is de activiteit, çle 
dadendrang der heiligen, van een Pau
lus, die de liefde van Christus voort
dreef - en die kon schrijven: ,,Niet ik 
leef meer, maar Christus leeft in mij". 
Opdat wij nu verzekerd kunnen zijn, 
dat ons ijveren in het natuurlijke en 
bovennatuurlijke vervuld zij van God, 
is naast een grondige zelfkennis en zelf
tucht voor ons onmisbaar, dat wij ons 
laten inspireren door de wijze leiding 
van Zijn Kerk, ook al mogen Haar voor
schriften naar ons natuurlijk inzicht ons 
soms voor het practische leven onge
schikt lijken. Want alleen in het schip 
van Petrus varen wij met Christus uit 
voor een overvloedige vangst. 

Iets voor de vacantie. 
Een heerlijk vacantie-uitstapje is voor de 
kinderen een bezoek aan "Animali", het 
mooie Vogel- en Dierenpark te Eind
hoven. 
Men zal er heengaan met de bedoeling 
om èr de kinderen van te doen genieten, 
doch pa en moe zullen zo mogeHjk nog 
sterker onder de bekoring komen van de 
animale functies, de dieren eigen, en de 
kleurigheid der gevederde parkbevolking. 
Al aanstonds bij het binnenkomen in het 
park zijn het de zo aantrekkelijke pape
gaaien, die de bezoekers een lekker 
brokje afbedelen en zich graag doen 
"koppiekrauwen". Op rustige plekjes en 
langs mooie vijvertjes laten de kraan
vogels :i;ich in hun statigheid bewon-
deren. . . . .,, 
Voor vogelliefhebbers is er m "Ammah 
veel te genieten van het exotisch gevo
geltje. 
Ook viervoeters uit de wildernis vindt 
men er verscheidene opgekooid of achter 
afrastering. Onder deze zijn diverse 
typen apen, het vermaak voor jong en 
oud. Bij de apenkooien komen vooral de 
kleine gasten niet uitgekeken op de be
hendigheid van die "handige" grappen
makers, d_e guiten ondèr de dieren, de 
meesters in stoeien �n ravotten. 
Wil men z'n kinderen onder de vacan
tie eens een prettige dag bezorgen, dan 
is het Vogel- en Dierenpark "Animali" 
daarvoor een goede keus. 

nus van Maaren v.w. de Broederschap 
St. Willibrord. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gel. 
jrgt, voor Willibrordus Josephus Vogels; 
lfalf 8 gef. gel. jrgt. voor Antonia Ver
hoeven; z.a. gel. rondst. voor Christl 
v. der Horst; H. Hart-altaar gel. H. Mis
voor Petrus Smits v.w. de Broederschap 
van 0. L. Vrouw v. d. Bosch; half 9 
gel. jrgt. voor Anna Maria Verrijt-Nijs
sen; z.a. gel. mndst. v_oor Johanna Maria 

v. Boxtel; half 10 gez. Huwelijksmis.
VRIJDAG, Eerste Vrijdag v. d. maand: 
om kwart voor 7 gel. H. Mis voor Hen
drica v. d. Oever-v. d. Sande v.w. Broe
der«:hap van 0. L. Vrouw in 't Zand; 
half 8 gel. H. Mis ter ere van het H. 
Hart van Jezus v.w. de Bond van het 
H. Hart; z.a. gel. rondst. voor Maria 

Vogels-van Kasteren; half 9 gez. mndst. 
voor Johanna Maria v. Boxtel; z.a. gel. 
H. Mis voor Hendricus van Boerdonk
v.w. de Buurt; H. Hart-altaar gel. H.
Mis voor Hendrica v. d. Ven-v. d. Ven. 

.- ZATERDAG, Eerste Zaterdag van de 
maand Priester-Zaterdag: om kwart v. 
7 gez.' mndst. voor Petrus Smits; z.a. 
gel. H. Mis voor de Z. E. H. Pastoor 
Arnoud v. d. Ven; half 8 gel. H. Mis 
ter ere van het Onbevlekt Hart van 
Maria tot bekering v. d. Zondaars; z.a. 
gel. H. Mis voor Johanna Verschuren
de Greef; half 9 gel. jrgt. voor Johan
nes Hobbelen; z.a. gel. H. Mis voor 
Francina v. d. Laar-v. Liempd; half 10 
gez. Huwelijksmis. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Antonius Hellings 
geb. te Schijndel par. St. Servatius en 
WQ!l. par. Boschweg en Johanna Elisa
beth Pennings geb. par. H. Hart en won. 
in d.eze parochie, waarvan heden de 1ste 
afkondiging g�schiedt. 
Petrus Wilhelmus Beekmans geb. te St. 
Oedenrode en won. in deze parochie en 
Josephina Francisca Derkinderen geb. 
te St. Mich. Gestel en won. te Schijn
del par. Boschweg; Hendricus van de 
Loo geb. par. St. Petrus en won. par. · 
H. Theresia en Theodora Cornelia van
der Struijk geb. te Liempde en won. in 
deze parochie, waarvan heden de 2de 
afkondiging geschiedt. 
Hendricus van den Aker uit deze par. 
en Catharina Snijders uit de par. van 
het H. Hart; Adrianus Theodorus Wil
lems geb. te Oisterwijk (St. Petrus) en 
won. par. H. Joannes en Maria Anna 
Huyberts geb. en won. in deze par.; 
Johannes Cornelis van Schijndel geb. en 
won. in deze parochie en Anna Berdina 

Verberk geb. par. H. Hart en won. in 
deze par., waarvan heden de 3de afkon
diging 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. 

Vierde Zondag na Pinksteren. 
Feestdag van St. Petrus en St. Paulus, 
29 Juni 1952. 

Vandaag gaat de eerste scha<!,! ,,de stui
versschaal" voor de Kerk; de tweede 
gaat voor de Biizondere Noden. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met ro
zenhoedje voor on;i:e parochianen in het 
buitenland en het behoud van de vrede. 
Onmiddellijk na het Lof is het Kruisweg 
voor degenen, wier namen in het ziel
boek staan� 
Maan<lag - is het des avonds om half 
8 Lof ter ere van het H. Hart tot slui
ting van de Junimaand. 
Dinsdag - is het de feestdag van het 
Allerkostbaarst Bloed van Onze Heer 
Jezus -Christus. 
Woensdag - is het de feestdag van 0. 
L. Vrouw Visitatie.

Donderdag - is het vanwege Eerste 
Vrijdag, gelegenheid om te biechten des 
morgens onder de H.H. Missen en des 
avonds van zes tot zeven uur. 
Des middags is het OQl drie uur vergade
ring van de H. Familie voor Moeders en 
Gehuwde Vrouwen in de kerk. 
Vrijdag - Eerste Vrijdag. Om kwart 
voor z�ven is het plechtig gezongen H. 
Mis ter ere van het H. Hart. Na de 
middag om half vier is het Lof voor de 
schoolkinderen, des avonds is het om 
half acht Lof met toewijding aan het 
H. Hart.
Zaterdag - is het priester-Zaterdag,
waarop uwe gebeden worden gevraagd 
voor de priesters en toekomstige pries
ters. 
ZONDAG: In de kerk: 6 uur 1. d. voor
het geestelijk en tijdelijk welzijn der 
parochianen; 7 uur 1. d. tot een bijzon
dere intentie; 8 uur 1. d. voor Emerentia 
v. d. Broek-v. d. Langenberg v.w. de
buurt; kwart over 9 1. d. voor Adrianus 
v. d. Nostrum v.w. de buurt; half 11
Hoogmis· voor Johanna v. d. Laak'.Per
sons v.w. de buurt. 
In de Burcht: kwart over 7 1. d. voor
overleden echtgenote; half 9 1. d. voor 
overleden Ouders; kwart voor 10 1. j. 
voor overleden echtgen. (v. d. L.) 
MAANDAG: 7 uur gez. jrgt. voor Anna
v. Laarhoven-v. Zandvoort; zijaltaar 1. j.
voor de Eerw. Zuster Chrysostoma te 
Harderwijk over!.; kwart voor 8 gef. gel. 
jrgt. voor Maria v. Genuchten, over!. 
broers en zusters; zijaltaar 1. d. voor 
Maria Sars-v. Eijndhoven; half 9 1. d. 
voor Adriana v. d. Snepscheut v.w. de
buurt. 
DINSDAG: 7 uur gezongen d. voor
Maria Kurvers-v. Nistelrooij; zijaltaar 1. 
d. voor Willibrord v. Zeeland, Johanna
Boeren z.e. en Jacobus de zoon; kwart 
voor acht 1. j. voor Maria Kurvers-v. 
Nistelrooij; zijaltaar C _d. voor Maria 
Soeterings-Meijs; half 9 1. d. voor Ma
ria Kurvers-v. Nistelrooij. 
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor Jan de
Leijer en Maria Fick; kwart voor 8 1. j. 
voor Johan Hermes Schüller; zijaltaar 1. 
d. voor Petrus v. d. Pas; half 9 1. d. voor
Anna Reijnen-AJbers te Wanroij over!. 
In de Burcht-Kapel: half 8 1. d. voor 
Petrus v. d. Pas. 
DONDERDAG: 7 uur 1. rondst. voor
Adrianus v. d. Nostrum; zijaltaar 1. d. 
voor Petrus Timmermans te Vught 
over!.; kwart voor 8 1. d. voor Wilhelmus 
v. Eijndhoven-Kruijssen; zijaltaar 1. d.
voor Cornelis de Bie en Francisca Pij
n�11burg z.e.; half 9 1. d. voor An toon 
Mandos-de Koning. 
VRIJDAG: kwart voor 7 pl. gez. dienst 
voor de leden van de Broederschap van 
het H, Hart; zijaltaar 1. d. voor over!. 
fam. Timmermans-Megens; kwart voor 8 
1. d. voor Adrianus v. d. Nostrum v.w.
kolenhandelaren; zijaltaar 1. j. voor Lal!l
bertus Cuijten-v. Eert; half 9 gez. jrgt. 
voor Marinus v. Breugel. 
ZATERDAG: 7 uur gef. gel. jrgt. voor 
Wilhelmina v. Oerle en over!. fam. v. 
Oerle-v. Nuenen; zijaltaar 1. d. voor 
Willem Matthijssen te Uden over!.; 
kwart voor 8 1. mndst. voor Woutrina v. 
d. Broek-v. Run; zijaltaar 1. ). voor Jo
hannes v. d. Meijden; half 9 1. j. voor 
Henricus v. Gurp. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
4de Zondag na Pinksteren. 
Feestdag Apostelen Petrus en Paulus 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Dina 
Groenendaal. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Henrica 

Groenendaal; 9 uur gez. H. Mis voor 
Bijzondere intentie. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Margaretha 

Groenendaal. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
Wagenaars. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. Cornelis 
Verhagen. 
VRIJDAG: Eerste Vrijdag, half 8 jrgt. 
voor Joannes v. Nistelrooij. 

ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Antonius 
v. d. Akker.

Deze week zullen geschieden:
Dinsdag H. Mis voor Adrianus v. d. 
Broek broederschap Martelaren van 
Gorc�m. Woensdag H. Mis voor Adria
nus v. d. Broek, Broederschap H, Cor
nelius. Donderdag H. Mis v9or Adrianus 
v. d. Broek, Broederschap 0, L. Vr. van
Lourdes. Vrijdag H. Mis voor Wilhel
mina Essens-Steenbakkers, Broederschap 
H. Hart. Zaterdag H. Mis voor Wilhel
mina Essens-Steenbakkers, Broederschap 
H. Hart.
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL.
ZONDAG 29 Juni, feestdag van de H. 
Apostelen Petrus en Paulus. Om 7 uur 
H. Mis voor de familie Vorstenbosch-van
Nunen; om half 9 de pl. gez. Hoogmis 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie, waaronder 13 jongens 
en 3 meisjes hun Plechtige H. Commu
nie doen; om 10 uur H. Mis voor de 
overleden familie Renders. 
De openschaal gaat vandaag voor de
eigen kerk, en de tweede schaal voor de 
Bijzondere Noden. 
Om half 3 Plechtig Lof, waaronder de
hernieuwing van de Doopbeloften en de 
toewijding aan de H. Maagd Maria. Tij
dens dit Lof nemen de Communicanten 
en hun ouders plaats in de 'aangewezen 
banken, terwijl de overige plaatsen in de 
kerk alle vrij zijn. 
MAANDAG: om kwart voor 8 H. Mis
voor Arnoud van de Ven, pastoor van 
Enschot, overleden te 's-Hertogenbosch. 
DINSDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Hendrikus van Summeren en Maria 
van Strijp de hsvr. en voor Godefridus 
van Gestel en Jacoba van Summeren de 
huisvrouw. 
WOENSDAG: om kwart voor 8 H. Mis
ter ere van de H. Jozef. 
DONDERDAG: om kwart voor 8 H.
Mis voor Elisabeth Snellaers-van Bers; 
om half 10 gez. huwelijksmis. 
VRIJDAG : Eerste Vrijdag van de maand:
om half 8 de pl. gez. Mis ter ere van 
het H. Hart van Jezus. Des avonds om 
half 8 het Lof met de oefening van Eer
herstel. 
ZATERDAG: om kwart voor 8 H. Mis
voor de leden van de godsdienstige ver
eniging ter ere van de H. Theresia. 

Gelegenheid tot biechten: 
Dagelijks voor de H. Missen, en Zater
dagmiddags van 6 tot 7 uur. 
Katechismuslessen deze week op school: 
Klas B: les 58 en de eerste helft van 
les 59. 
Klas C: de vragen 516 en 517. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

4e Zondag na Pinksteren. 
(29 Juni 1952). 

ZONDAG: feestdag van St. Petrus en 
Paulus: half 7 1. j. voor Mart. Jacobs en 
Petronella de hsvr.; 8 uur 1. j. voor Jo
hanna Leonardus Voets; 10 uur de hoog
mis tot welzijn der parochie; 3 uur Lof. 
MAANDAG: 7 uur z. j. voor Corn. v. 
d. Boer; half 8 z. j. voor Petronella
Lamb. Ant. v. Abeelen; 8 uur l. m. voor 
Martha Henr. v. Houtum als over!. lid 
H. Bloed.
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Everd Bakx;
half 8 z. j. voor Anna Maria Hendr. v. 
d. Velden; 8 uur 1. j. voor Adr. Tho
massen. 
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Hendrica 
Everd Bakx; half 8 z. j. voor Mej. Wil
helmina Reinier v. Schijndel; 8 uur 1. j. 
voor Adriana Adrianus Thomassen. 
DONDERDAG: 7 uur z. i. voor Lamb. 
v. d. Keer; half 8 z. j. voor Corn. v.
Schijndel_; 8 uur 1. 7e voor Martha Henr. 
v. Houtum.
VRIJDAG: te Vrijdag der maand -
daarom ook Doinderdag biechthoren als 
op Zaterdagen - half 7 1. j. voor Wil
helmina v. Alphen; 7 uur 1. j. voor Hen
dricus v. d. Sande; half 8 z. mndst. voor 
de over!. fam. v. Boeckel v. Rumpt; deze 
H. Mis met uitstelling van het Aller
heiligste, enz. 

ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Hendrica 
Lamb. v. d. Keer; half 8 z. j. voor Jo
hanna Corn. v. Schijndel; 8 uur 1. j. voor 
Adriana Hendr. v. d. Sande. 
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur .1. m. voor de bloei van 
het Apostolaat der Hereniging der ker
ken; 10 uur z. mis tot bijz. intentie. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Maria Wilh. 
Kelders. Dinsdag 7 uur 1. m. voor Theo 
van Hal. Woensdag 7 uur l. m. voor Jos. 
v. d. Velden v. w. de kinderen. Donder
dag_ 7 uur 1. m. voor Hub. v. Aarle v. w. 
de kinderen. Vrijdag 7 uur L m. voor 
Nicolasina Pijnenburg v.w. de huisge
noten. Zaterdag 7 uur 1. m. voor·de lev. 
leden der Proc. Bergen op Zoom naar 
Sittard. Zondag 7 uur 1. m. ter ere van 
<le H. Antonius. 
Gedoopt: Joannes Petrus Fransciscus
zoon van Ant. v. Giersbergen-v. Rooii; 
Jos. Wilh. Cath. zoon van Jos. Quinten
Vorstenbosch. 
7e voor Martha Henr. v. Houtum te
Liempde overleden. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Vierde Zondag na Pinksteren. 

Vandaag is 't feest van de HH. Aposte
len Petrus en Paulus, HH. Missen om 
7 uur half 9 en 10 uur de Hoogmis. 
Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden 
Episcopaat. Na de middag om 3 uur 
Lof met Rozenhoedje; na het Lof een 
lied. 
Dinsdag feest van het Kostbaar Bloed 
van Onze Heer Jezus Christus. 
Woensdag feest van Onze Lieve Vrouw 
Visitatie. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6 tot half 8. Om 
half 8 oefening van het H. Uur. 
Vrijdag eerste Vrijdag der maand, toe- • 
gewijd aan het H. Hart van Jezus. Om 
half 7 uitstelling van het Allerheiligste 
en Communie uitreiken. Om half 8 Gez. 
H. Mis met uitstelling, waarna Litanie
van het H. Hart en Oefening van Eer
herstel. 's-Avonds om half 8 Lof; na het 
Lof een lied ter ere van het H. Hart. 
Zaterdag, Priester-Zaterdag. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de Pa
rochie; half 9 H. Mis voor Antonia 
Cornelia Muskens-v. Haperen; 10 uur 
Hoogmis voor Mevr. Johanna Maria v. 
Kuyk-Hackfoordt. 
MAANDAG: half 8 rondst. voor Adria
nus van der Meyden. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Mevr.
Martina van Esch-Munster. 

• WOENSDAG: half 8 H. Mis voor
Maria Spooren v.w. Br. H. Bloed. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor
E_vërt v. Dijk en Cornelia v. d. Steen 
hsvr. 
VRIJDAG: half 8 Gez. Gef. Jrgt. voor
Henrica van den Braak-Appeldorn. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Jo
hanna van Dijk-v. Esch. 
ELDERS: H. Mis voor Gerardus Jose
phus van Oers. 

ST. CHARLES HAL, BOXTEL.
ZONDAG 29 Juni: Feestdag der H.H.
Apostelen Petrus en Paulus. Deze mid
dag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. 
Dinsdag: Feestdag van het Allerkost
baarst Bloed. Om 8 uur Lof. 
Woensçlag: Feestdag van het Bezoek der
H. Maagd aan hare nicht Elisabeth; 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: Priesterzaterdag: Óm 8 uur
Lof. 
DINSDAG: om 7 uur H. Mis voor Anna 

Gerarda Schapendonk. 
WOENSDAG: om half 8 voor Doctor
Theodorus Strengers. 
VRIJDAG: om half 8 voor de overleden
Mevrouw Henket-Windstosser. 
ZATERDAG: om half 8 tot bijzondere
intentie. 

e _koop: een losse hulpmotor Hiermede betuigen wij onze T 
erini, en onderstel op lucht-hartelijke dank aan H.H. B 

Geestelijken, Directie en Per- b 
soneel van de NEFA, Familie, T 
Buren en Kennissen voor de 2 
belangstelling bij ons 25-jarig r 

Openluchttheat er "Stapelen"

anden voor Shetlandse poney. 
evens te koop gevraagd een 
-persoons ledikant met spi-

huwelijk ondervonden. 
aal. Te bevr. Molenstr. 19. 
e koop: een toom biggen.W. v. d. Schoot:v. d. Tillaard T 

Boxtel, v. Hornstraat 3 t. M 
-· . Habraken. Luisel 12.

e koop Jonge hennen W. L., 
egen de leg, en jonge slacht-

Gevraagd: enige nette meisjes, T 
leeftijd 14-16 jaar, om te t 
worden opgeleid in ons leder- h 
waren-atelier. Leder- en Le- v 
derwarenfabriek A. J. M. van 

anen. P. v. d. Pasch, Eindho-
enseweg D 76, Liempde. 

Elk, Burgakker 16, Boxtel. T e koop: een gramofoon met 
3 0 platen. P. v. Beers, On-
ooi 2. -
angeboden: zit-slaapkamer 
er 1 Juli. Desgewenst met 

Komt er ook voor Uw be- r_ drijfstak een Bedrijfspensioen
fonds? Volledige zekerheid A 
hieromtrent is er niet, doch P 
wij willen U gaarne vrijblij- 1 
vend over de mogelijkheid B 
hiervan, zomede 't verkrijgen v_ van eventuele vrijstelling hier-

rniselijk verkeer. 
rieven onder No. 81, bureau 
an dit blad. 
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voor, uitvoerig inlichten. T e koop: biggen, prijs 
A. Schellekens, Mijlstraat 36,
Boxtel. 
Te koop: een mooie créme
kleurige kinderwagen f 50,-. 
Ook nog een wagenvacht en 
doopsprei. v. d. Tillaard, B 56, 
Gemonde. 
Onderwijzer vraagt gemeubi
leerde of ongemeubileerde zit
(en) slaapkamer met degelijk 
pension. Week-end afwezig. 
Brieven onder No. 69, Molen
straat 19. 
Pension aangeboden voor een 
of twee heren, vrije zit- en 
slaapkamers, dicht bij station. 
Brieven onder nr. 83. Molen
straat 19. 
Te koop een dragende zeug 
N.L., 13 weken drachtig. Th.
Klomp, Boomstra<!,t 24, Ge
monde.

twee 
billijk. Esschebaan 8. 
Te koop : guste zeug voor fok 
of slacht. Kerkeind A 88, 
Liempde. 
Werkster gevraagd voor het 
schoonhouden van winkel en 
toonzalen. F. J. Witteveen 
Woninginrichting, Rechter-
straat 22-24. 
Te koop: een toom beste big-
gen. A. de Rooij, Vorst 21b. 
Prima kleiaardappelen bij 25 
kg thuisgebracht voor 16 cent 
per kilo. Te bestellen Vrijdag 
op de Markt of Nieuwstraat 
190c. Aardappel Centrale, 
Boxtel. 

Adverteert in 
·.2kaêant's ÛltttluH

H. BLO EDSPEL
Avonduitvoering Zon dag 29 Juni 7 uur 

Ned. R,K, Landarbeidersbond 
nSt, Deusdedit" 

Afdeling BOXTEL. 

Te koop: een Singer handnaai-
machine f 65,-; een Kayser 
handnaaimachine f 75,-. 
"Van Kessel's" Naaimachine-
handel. 

-

Te koop: een radiotoestel 
f 40,- en een wringer f 15,-. 
Kruisstraat 2, Boxtel. 

AFWEZIG 

C. J. MARGRY, Arts
van 29 Juni tot 14 Juli. 

Waarneming: 29 Juni tot 6 Juli 
Dr. van Groeningen en 
Dr. Wentholt. 

7 Juli tot 14 Juli 
A-H Dr. v. Groeningen.
I - P Dr. Kluytmans. 
Q-Z Dr. Wentholt.

F. F. M. Kluijtmans 
Arts 

AF WE Z:-1 G 

van Maandag 30 Juni 
Zaterdag 5 Juli 

tot 

Dokter van Groeningen en 
dokter Wentholt nemen waar. 

VACANTIE 
Groente- en Fruithandelaren 

m Boxtel 
van 30 Juni tot en met 2 Juli

J. v. GERVEN 
BOSSCHEWEG 34

VACANTIEBONNEN 
Laatste gelegenheid voor het 
mleveren van vacantiebonnen 
met de opdruk 30 April 1952, 
op Woensdag 2 ..lull 

tussen 7 en 9 uur bij H. W. 
DEN DEKKER. 

HET BESTUUR. 

Notaris P. MERTENS 
TE BOXTEL 

zal voor de Heer F. van den 
Brand te Boxtel, in het café 
de Kom, van de Heer H. van 
Kerkoerle aldaar voor TOE
WIJZING op DINSDAG 1 
JULI 1952 nam. 5 uur. 

PUBLIEK VERKOPEN: 
de twee huizen met berswlaata, 
erf en tuin, gele2C11 te Boxtel 
aan de Julianastraat 25 en 71, 
kadaster Sectie F Nos. 3586
en 3587, totaal ter grootte 
van 1.86 aren. 
Elk verhuurd voor ! 3,15 per 
week. Ingezet op ! 2000, - . 
Aanvaardi.na in aenot van de 
huur: vanaf de eerste daa der 
week volaende op d� betalma
der koopsom_, welke betalina 
moet geschieden uiterlijk op 
1 October 1952. 
Lasten voor koper vanaf 
1 Juli 1952. 



Graanverkopingen te Boxtel en Liempde. 
Notaris P. Mertens te Boxtel, ZAL PUBLIEK VERKOPEN: I. Donderdag 3 Juli 1952 voorm. to uur, in het Café vanJ. de Louw te Boxtel, Lennisheuvel, voor de heer A. v.Griensven, Mijlstraat, om contant geld: ongeveer 2 ha tevelde staande haver in 5 kopen en massa's, gelegen in deBoerderij de Kamp te Boxtel, Mijlstraat.

HOUTEN KRONEN EN 
PERKA LAMPENKAPPEN GROTE SORTERING ELECTRO TECHNISCH BUREAU 

J. VAN DEN BREKELIl. Maand32 7 Juli 1952 voorm. 10 uur in het Café van H. v. Rooij te Boxtel, Baroniestraat, voor de heer J. G. Kroot: �==================================�ongeveer 5.50 ha rogge in 7 kopen, gelegen achter het huis Nergena 5 te Boxtel, aan de Binnenpad, achter het huis van C. v. Berkel, tussen de percelen van v. Berkel en Dankers,de Tongerkampen en tegenover A. v. Grinsven;ongeveer 3 ha haver in 6 kopen, gelegen bij het huis Nergena 5, tussen de percelen van v. Berkel en Dankers en aan de Binnenpad. Betaling t October 1952. Aanwijzing doen: J. v. Antwerpen,Nergena 5, L. van Oirschot en C. van Berkel. In. Dinsdag 8 Juli 1952 voorm. 10 uur in het café van de Fam. v. d. Sande te Liempde, voor de heer F. Kluytmans te Liempde A 131, om contant geld: a. ongeveer 1½ ha prima rogge, verdeeld in kopen enmassa's gelegen nabij de boerderij van v. Kronenburg-Habraken te Liempde; b. ongeveer 2.20 ha prima haver, gelegen te Liempde,Kerkakker, Vrilkhovense akker en Loe-eind, in 7 kopen. Aanwijzing doet de heer Kluytmans voornoemd. 
WEEKRECLAME-AANBIEDING ! 7 daagse • VRIJDAG TOT EN MET DONDERDAG

BOTE RHA M S P E K' 200 gram 75 cent. 
F11 Jan van Lievenoogen Fellenoord 2 Tel. 372 Boxtel 

Als het gaat over Zaden of Bloemen Steeds hoort ge dan v. Zogehel noemen 
Eet nu Hollandse nieuwe Haring !

Schoongemaakt . . . 3 à 25 cent Warm gebakken Vis . . . 3 à 50 cent Grote afslag van verse Zeevis ' en nieuwe Zoutevis. Alleen bij de 
Scheveningse Vishandel 

W. BEEKHUIZEN Eerste plaats vanaf de muziektent 
OP DE MA RKT TE B OXTE L, VRIJD AG a.s. 

De kraam met het blauwe zeil. 

Sensationele prijzen In 
EMAILLE!! KEUKENS: Victoria . nu slechts 37,50 " IJsel " 49,50 " Edy Superbe" 67,50 " Kompas " 52,50 Wasketels met inzet 

grijs emaille 36 cm 1 2,50 

" iO cm 1 4,50 1 nmaa kketels 
m. houder, grijs emaille 1 2,95Toiletemmers schuin model 3,95 

" porselein model 7 ,50 Broodtrommels, emaille 1 0,96 Bazarbakken, emaille 2,96 
" naadloos 4,50 Emmers, grote maat 2, 70 Compote schalen, per nest 5 stuks 4,95 Fluitketels 3,25 " met deksel 3,90 Nesten pannen 

24 • 22 • 20 • 18 • 16 cm, per nest 19,50 Broodmandjes emaille 2,25 

Zie onze etalage en 
Profiteer van deze aanbieding. 

Magazijn DE BIJENKORF -Fa A. v. KOLBOXTEL: Stationstraat 55, Markt 14 SCHIJNDEL: Hoofdstraat 141. 

Zomerse dranken met 10 ¼ voordeel ! 
LIMONADE-SIROOP Heerlijke limonade, een fraaie fles in luxe cello, phaanverpakking 1 fles van 0,6 liter 11,20 1 fles van 0,75 liter 11,40 Met 10 0/o voordeel in Sparzegels !

Slagerij BAAIJENS-FRUNT 
BARONIESTRAAT 99 maakt U het leven goedkoper. Wij verhogen onze vleesprijzen niet. 

Daarbij nog deze week als reclame: 

� 
§ 
§ s 
1 

1 

1 pond poulet à 

2 ons preskop 

Doe Uw voordeel: 'n Grote lies 
Florida Limonade-siroop van 89 voor 82 cent , 
Margarine per pak vanaf 38 et. 
Zomerzu u rtjes 150 gr. 25 et. 

,_ Fijne bakwerkkoekjes 250 gr 55 et. 50 et. 
C 

Bezoekt a.s. Zondag 

�
1 
i 
1 
1 

het H. BLOEDSPEL 

GAZEUSE per fles 16 en 30 et. met 10 O/o voordeel in Sparzegels. 
BIER met 10 010 voordeel in Sparzegels. 

per pul per fles Pilsener 40 et. 30 et. Lager 35 et. 25 et. Oud Bruin 3 5 et. 25 et. 

Zo juist 
ontvangen! 

Nieuwste streepdessins 120 cm breed, per �eter 
3.45 - 2,95 - 2.35 -1.98 

* 
Jaquard dessins - zeer zware kwaliteit '

3 45 120 cm breed, per meter • 
* 

Gobelin o,ergordijnstof pracht patronen per meter 5, 75 • 4.95

* 

Aristo gordijnstof zeer soepele kwaliteit 120 cm breed, per meter 5.25

TI� 

DEN DRIES 
REINIGT EN VERFT

UW KLEDING 

OP MAANDAG GEBRACHT. · ZATERDAG TERUG. 

Flanellen gezondheids-lakens 650 met fraai streepdessin in fleurige pasteltinten, twee-
■ persoons, zeer voordelig idem, extra gróte mB!lt, ·thans 8. 95slechts ......... - .... ,. .. 1 persoons voor de zeer speciale prijs van . - ..... ,__ � ..... 

2,Persoons bedstel met peluw en 2 kussens 
1 Persoons divanbed met prima spiraal 

49_00 

26.75 

90 

cnttge· d \01.tdessi , ieer 
. ... 

Ziet onze speciale etalage. 
'T IS WEER 

!l,IN DEN OOIEVAAR',' 

,,ftnimali'' 

Mooiste Vogel-
1 

en Dierenpark van het Zuiden 
Gelegen te Eindhoven bij de A a l s t e r w e g  
achter het St. Jozefzlekenhuls. 

Men vindt er meer dan 
200 soorten 

buitenlandse Vogels! 

============ 

Muziekbeoefenaars l J, _-
Grijpt uw kans om in het 
bezit te komen van een 
instrument zoals g uitaar■, 
accordeon, etc. Desgewenst op afbetaling f 5,•à f 10,, p. m. Zonder vooruit• betaling. Tevens les à f l,•per uur. Inlichtingen bij: M. v. HOUTUM.Kerkeind A 108 c, Liempde 

Voor een Goed Horloge 
of Horloge-reparatie 

onder garantie 

F. P. v. Langen Stationstraat 62 
SPECIALE AANBIEDINGEN 

van 'T ANKER AMANDELBONEN 250 gr. van 60 voor 40 cent cuoco.cRÈME BISCUITS 250 gr. van 60 voor 49 cent AMANDINO'S 
(een heerlijk amandelkoekje} 250 gr. van 75 voor 65 cent TONGWORST HJO gr. 36 cent LEVERKAAS 100 gr. 36 cent KNAKWORST 100 gr. 48 cent ENZ. ENZ. ENZ. VÉGÉ-KRUIDENIER 

KEES DE JONG. 

ALLE SOORTEN 

HUIDCRÊMES 
(voor dag en nacht) Parfumerie 

Bert v.d. Braak 
Makelaars- en Algemeen Baronlestr. 73 - Tel. 450 

Assurantie kantoor . . ______ _ 
Tevens Adviesbureau 

Bosscheweg 12, Boxtel 
Beëdigd Makelaar en Taxa• 
teur in o n r o e re n d e e n
roerende goederen 

sinds 1928. 

Boekhandel Tielen Stationstraat • Boxtel 
* 

Gedurende enkele dagen stellen wij beschik-
baar een grote keuzé 

LEESBOEKEN, MISSAALS EN 
GEBED�,.BOEKEN , 

aan sterk verlaagde prijzen. 

Komt U eens geheel vrijblijvend een kijkje 

nemen in onze winkel. 

Ook in vulpenhouders en vulpotloden hebben 

wij thans gedurende enkele dagen een heel 

bijzondere aanbieding. ZIET. ONZ�. ETALAGES 

19e Brabantse treinreis . ,, naar 
Lourdes In de eerste volle week van 5 t.m. 10 Augustus. 

Alles inbegrepen f _225,Programma en aanmelding bij 
W. M. v. MOORSEL 1 

Raaphof 1, , Boxtel 

Met Uw pijnlij_ke ,oetan: 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren MARKT 15. lledlscb Badlpl. Voetmzorgstar Ook aan hul■• te ontbieden 
Telefoon N o. 

0

820. 

Voor 

BRILLeN 
F. P. v. Langen, Stationstraat 62. 

u·u· ' QOXTEL 
in het park "Stapelen" WON1Nl:JlNK1LrlTING , • Rechterstraat 22-24 -----

Ziekenfondsleden ontvangen nog steeds korting. 

,, 

• 

~ ,_ Boterhamkorrels 250 gr. 

E 

i:,r-------.1 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 
Advertentieprijs : 10 et. p. kol. m.m.
Blj contract speciale tarieven. 
Kleine adverientiën 7 et. per woord. 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

De christelijke maatschappij 
Er is geen katholieke standsorganisatie 
- of het nu arbeiders zijn of werkge
vers, zelfstandigen of niet-zelfstandigen
- of zi_j heeft in haar beginselen staan:
het streven naar de kerstening van de 
samenleying 1)1.a.w. de christelijke op
bouw van de maatschappij. 
Iedere standsorganisatie past dit op de
eerste plaats toe op de standgenoten die
in de betreffende organisatie verenigd 
zijn. Zo de K.A.B. op de arbeiders, de 
N.R.K.M. op de middenstanders, de St. 
Adelbertusvereniging op de leidende 
stand. En in hun werkzaamheid tot op
bouw van die christelijke maatschappij
richt men zich naar twee zijden n.l. naar
binnen en naar buiten. Naar binnen 
richt men zich op de eigen leden om hen
in christelijke zin te vorme,;i en aldus in 
hen de christelijke sociaal leer sterker
te doen leven, - en -naar buiten richt 
men zich op de hele maatschappij om n.l.
v_oor de standgenoten een goede pQsitie
in Christelijke zin te bewerken en zo
nodig te bevechten.
We ·kunnen dit werk der standsorgani
satie nog aldus samenvatten: zij hebben
tot taak hun leden te vormen en voor 
de hele stand op te komen tegenover
alle anderen en tegenover het geheel. 
En dit alles op christelijke - dat is ka
tholieke - grondslag, volgens christelijke 
beginselen.
Nu bestaat het leven van een mens niet
alleen uit godsdienstig en zedelijk leven, 
en is er aan de hele maatschappij, de 
hele samenleving, niet alleen een gods
dienstige en zedelijke kant, maar het 
leven bestaat ook uit een stoffelijk leven 
en aan de hele samenleving is bijgevolg 
ook een stoffelijke zijde. Ook voor deze
kant van het leven is dus vorming nodig 
in christelijke geest en is er moeite en
inspanning nodig naar buiten om n.l. de 
stoffelijke belangen te behartigen, te be
werken en zo nodig op te eisen. 
1::en grote moeilijkheid is er op dit punt.
Voor het godsdienstige en zedelijke zijn
voor alle mensen dezelfde eisen gesteld 
en wat dit betreft zijn er geen standen 
en zouden er geen onderscheiden stands
organisaties nodig zijn. Het verschil
treedt pas op waar het tijdelijke, het 
stoffelijke begint. Hier komen we pas 
aan het verschil der standen en bijge
v.9lg aan het verschil in persoon en 
levensinrichting, het verschil van belan
gen en behoeften, het verschil van ver
langens en wensen, en onmiddellijk uit 
dit alles volgend het verschil in finan
ciële positie. Pit zijn nu eenmaal de 
feiten. ,, . 
Nu is de toestand in ons land, evenals in
vele andere landen, zo dat de stands
organisaties op het terrein van het finan
ciële niet veel meer kunnen doen dan 
het bewerken van de overtuiging, de in
zichten en de goede wil binnen en buiten 
de organisatie: het voorhouden en aan
kweken van de Christelijke standpunten 
inzake het stoffelijk leven, het vaststel
len en voorhouden van plichten en rech
ten, en het strijden in woord en ge
schrift voor de rechten der standgenoten 
volgens eisen der christelijke rechtvaar
digheid. Dit alles gaat echter niet verder 
dan de geest: het verstand en de wil 
der mensen. 
De maatschappij, ook op stoffelijk ge
bied, inderdaad opbouwen kunnen de
standsorganisaties niet, omdat we hier
mee tegelijk komen op het terrein van de

Plaatselijk Nieuws 
DE WERKLOOSHEID IN BOXTEL. 

Pe werkloosheid in Juni. 
M_ft gendegen hebben we geconstateerd, 
dat het wëd<loosheidsciifer voor Boxtel 
in de màand Juni een aanzienlijke da
ling heeft ondergaan: het aantal werk
lozen daalde vart 265 in de maand Mei 
tot 2fJ7 in de maand Juni. Dit mag voor 
het grootste g�deelte worden toegeschre
ven aan een opleving in de bouwnijver
heid, terwijl ook de textielindustrie weer 
meer arbeiders opgenomen - hèeft. De 
schoen- én lederindustrie heeft ons ook 
weer verrast met de aanbieding van 
werkgelegenheid voor een tiental werk
lozen, doch lièt lààt zith a�nzien, dat 
deze verbeterjng • slechts VJ!O tijde]ijkè 
aard is. • • 
Hieronder volgt de sp,ecificatie van het 
werkloosheidsverloop in de maand Juni 
(en de maand Mei tusse� haakjes): 

BEDRIJVEN Juni Mei

Bouwvakken 73 (106)
Houtbewerkinasbedrijven 19 ( 21)
Schoen- en Lederindustrie 12 (22) 
Voedings- en ·Cenotm. bedr. 8 ( 8) 
Metaalbedrijven 14 ( 8)
Textielfabrieken 21 ( 35)
Landbouwbedrijven 9 ( 11)
Handel en Kan'.toor 10 ( 12)
Losse arbeiders 26 ( 28) 
Diversen 15 ( 14)

207 (265)
In dit totaalcijfer is ook vervat het aan
tal Duw-arbeiders, dat 69 bedraagt 
tegenover 67 in Mei. Eveneens is er in 
opgenomen het aantal arbeiders met 

wetgeving, en op dit terrein kunnen de 
standsorganisaties niet verder komen, zo
als we reeds zeiden, dan tot het verstand 
en de wil der mensen. Het uitwerken en 
vaststellen der wetten behoort aan de 
politici: de regering met de kamers, 
m.a.w. aan de ministers en de kamer
leden die in fracties verdeeld de kamers
uitmaken. 
In regering en kamers wordt de maat
schappij practisch gevormd en ontwik
keld. Het is hier dat de opbouw van de 
maatschappij wordt uitgevo_erd en lang
zamerhand de vorming van een bepaald
soort maatschappij zich ontwikkelt. 
Hieruit bliikt het gro1e gewicht van de
politieke partijen, en van de beginsel
vastheid van hun programs en vooral de 
beginselvastheid van hun vertegenwoor
digers die in ministeries en kamers zete
len en door de wetten onze maatschap
pij vormen.
Zal er ooit een christelijke maatschappij
in ons land komen, dan hang_t het in laat
ste instantie van die vertegenwoordigers 
der partjien af. Op de eerste plaats van 
het feit of er in de ministeries en kamers 
een groot aantal christelijk gerichte ver
tegenwoordigers zetelen omdat in een
democratie nu eenmaal de meerderheid 
beslist, en vervolgens of de vertegen
woordigers ook inderdaad bij alles de 
christelijke grondslag en beginselen als 
riçhtlijn nemen en ook beginselvast 
handhaven.
Voor ons katholieken is er een grote
partij, die alle katholieken daartoe wil 
verenigen om zo sterk mogelijk te kun
nen staan in het streven naar een chris-
telijke maatschappij. -
Sinds de oorlog heeft het vertrouwen in 
deze partij veel geleden bij de zoge
naamde middengroepen, en voor de ver
kiezingen is dit vertrouwen niet voldoen
de herwonnen zoals is gebleken. Tevens 
is gebleken dat het vertrouwen ook bij 
veel arbeiders geschonden was, en mis
schien ook bij veel ouden van dagen die 
niet weten dat hun "Drees-uitkering" 
helemaal niet van deze minister persoon
lijk afkomstig is, maar van het kabinet 
Beel, waarin deze minister zetelde. 
Wanneer de weg naar de christelijke 
maatschappij met vastere hand zal moe
ten gevolgd worden, zal het nodig zijn 
dat onze grote eenheidspartij het ver
trouwen herwint in het komende viertal 
jaren. Daar is een goede mogelijkheid 
voor en wel deze: dat ier degelijk voor 
gezorgd wordt, dat de verschillende 
groeperingen van ons volk binnen de 
partij tot gelding kunnen ko111en, niet 
slfchts door een binnenkamers beraad en 
niet slechts met vrijblijvende rapporten, 
adviezen, enz., maar door de kans voor 
een degelijk meepraten en meebeslissen. 
Hiertoe dient in de partij een weg ge
zocht en vastgesteld te worden. Dit is, 
dunkt ons, de enige mogelijkheid met 
kans op succes, om over vier jaar alle 
katholieken weer bijeen te hebben, ten
minste die, welke zelf op een goed chris
telijk, goed katholiek standpunt staan. 
Dit laatste aan te kweken is weer de 
taak van al onze leiders op geestelijk en 
sociaal terrein, een taak die dringend is, 
wil men onze samenleving afhouden van 
een socialistische maatschappij - die 
hoogtij viert in bijna heel onze westerse 
wereld - en voeren n_11ar een christelijke 
maatschappij die op slot van rekening 
de enig goede is. T. 

wachtgelduitkering, dat 12 bedraagt 
tegenover 39 in Mei. 

De werkloosheid in het 
afgelopen half jaar. 
Bij het afsluiten van de maand Juni 
hebben we voor Boxtel ook de werk
loosheidsbalans van het laatste half ja,!r 
op kunnen maken. Zoals men uit onder
staand ·staatje kan opmaken heeft men 
de grote werklo.9sheid, waarmee mert bij 
de aan_yang van 1952 te kampen had, 
wel met enig succes kunnen bestrijden, 
doch het cijfer dat het wèrkloosheids
spook ons in hartje-zomer onder de 
neus duwt is niettemin nog verre van 
rooskleurig. 

Arb. Arb. 
Maanden DUW Wachtg. 

Januari 69 14 

Februari 69 25 
Maart 76 21 

April 64 31 
Mei 67 39 

Juni 69 12 

AANMELDING VOOR. 
EMIGRATIE NAAR CANADA. 

Totaal 
werkt. 

330 
337 

244 

227 

265 

207 

Voor emigratie naar Canada in 1953 
wordt wederom gelegenheid geboden 
zich ilan te melden. Aangezien de gega-

• digden bij de aanmelding volgnummers
krijgen toegewezen en het vertrek straks 
volgens deze nummers geregeld zal wor
den, wordt men aangeraden de aan
melding zo spoedig moge)ijk te doen. 
Voor Boxtel kan dit geschieden op het 
arbeidsbureau ten gemeentehuize waar 
men eveneens verdere informaties kan 
inwinnen. 

VIJF EN TWINTIG-JARIG 
KLOOSTERJUBILEUM. 

Er zijn iaren dat het er haast op begint 
te lijken, dat het leven één feest is. Zo'n 
jaar is 1952 �oor het Missiehuis St. 
Theresia. Ze zitten daar in dat jubilerend 
huis weer met een jubilerende Broeder. 
Of nee, er mee zitten eigenltik niet. Zou
den ze niet blij zijn hun Broeder Stanis
laus te kunnen vieren? 
Een Broeder is een prachtige kracht bij 
de opleiding voor Priester. En dat moet 
toch z�ker gezegd worden van Broeder 
S.tanislaus. Niet alleen lopen de Paters
in een habijt, door deze Broeder ge
maakt, maar ook zien de leerlingen zich 
bij tiid _en wijle omgeschapen in ridders 
of koningen of monniken, in engelen, 
jonkvrouwen of feeën, in duiveltjes, har
lekijnen of hQ.uten majoortjes, - omdat
deze Broeder een duizendkunstenaar is.
En hoe dikwijls hebben -de toneelspelen
de leerlingen niet geleefd in wonderlan
den van licht en kleur, omdat er in hun 
huis iemand is die geen slaaf is van de 
techniek, maar de techniek tot slaaf 
maakt van zijn dromen. 
En daarbij is deze Broeder Stanislaus
de zorgvolle ziekenoppasser die weet
wat hem te doen staat als een balk een 
teen verplettert of als een leerling eert 
andere koorts dan examenkoorts heeft.
Bo]{tel viert met het Missiehuis mee, 
want het heeft zo dikwiils mogen genie
ten van qe stijlvolle costumering waar
mede deze Broeder het zijne bijdraagt 
aan de culturele opleiding van de leer-
lingen en . . . . . .  van ons. 
En daarbij . . . . . .  wij hebben bewondering 
voor de wijze waarop �en mens zich 25 
jaar lang zich wiegciifert om zijn talenten 
in dienst te stellen van een jeugd, die 
naar het altaar wil. 
Boxtel wenst Broeder Stanislaus en met 
hem het Missiehuis van harte proficiat. 

ZIEKEN-TRIDUUM 1952. 

Zoals reeds bekend is wordt het Tri
duum voor onze Zieken voor Boxtel, 
Esch, Liempde en Gemonde gehouden 
op 22, 23 en 24 Juli a.s. 
Wie hiervoor in aanmerking komen? 
De deelnemers en deelneemsters van de 
eerste twee dagen worden uitgenodigd 
door de Wijk-Zusters van het Wit-Gele 
Kruis, op advies van de Heren Doktoren. 
Voor de derde dag op 24 Juli wordt 
iedereen verwacht die reeds enige tijd 
wegens ziekte of ouderdom verhinderd 
was in de kerk te komen. 
Voor deze dag kunt U zich opgeven bij 
Mei. van de Laar, Molenstraat 92 en bij 
Dora van Zogchel, Bosscheweg 5. 
De zieken dienen, indien dit nodig is, 
tijdig met hun Huisarts te overleggen of 
zij aan deze dagen mogen en kunnen 
deelnemen. 
Het prog�amma wordt later nog aan de 
zieken bekend gemaakt. 

LOTERIJ 
LE-SAGE-TEN BROEK. 

De Loterij ten bate va11 de Le-Sage-ten
Broek-Vereniging (Blindenschrift) zal 
niet op a.s. Zaterdag 5 Juli plaats vin
den maar op Zaterdag 26 Juli des avonds 
om 8 uur in Hotel Riche. De uitslag zal 
in Brabants Centrum worden bekend ge
maakt. 

VERERENDE OPDRACHT. 

De directeur van Boxtels Harmonie, de 
heer A. Molenschot, die eveneens de 
directie heeft van het Tilburgse Korps 
Orpheus, ontving van de Ned. Federatie 
van Muziekgezelschappen de vererende 
opdracht met laatstgenoemd muziekkorps 
deel te nemen aan het internationaal 
concours te Vichy. 
Van ieder land kan slechts door twee 
korpsen aan het concours worden deel
genomen, wat de opdracht te vererender 
maakt. 

R.K. GILDENBONDSHARMONIE 
GAF KIOSKCONCERT. 

Óp de mooie zomeravond, die we j.l. 
Zondag te genieten kregen, hebben velen 
hun verpozing gezocht op de Markt, 
waar de R. K. Gildenbondsharmonie ter 
gelegenheid van de verjaardag van 
Z.' K. H. Prins Bernhard een uitstekend 
con_c_ert verzorgde. 
Op het programma stonden o.a. de num
mers, di� 13 Jl!li a.s. op het internatio
naal muziekconcours te Bree (België) uit
gevoerd zullen worden. Welnu, de uit
voering van j.l. Zondag voldeed zo goed, 
dat gezegd mag worden, dat dit "voor
proefje" de beste beloften inhield voor 
de dag, waarop de R.K. Gildenbondshar
monie voor het forum der muziekdes
kundigen zal verschijnen. De voorzitter 
van Boxtel Vooruit, de hser A. v. d. 
Meer, die ook bij dit concert weer voor 
,,tekst (;!n uitleg" zorgde, kende de man
nen van Directeur Jansen althans reeds 
een eerste prijs toe . ... .  . 

Zondagsdienst der Artsen 
wt•luitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 8 JULI 

Dokter G. C. Wentholt 

Statlonetraet 85 Telefoon 378 

Ontvangst van Z. Em. Kardinaal Tisserant 
De ontvangst van Z. Em. Kardinaal Tisserant op heden 4 Juli zal om 5 uur 
precies geschieden door de Edelachtb. Heer Burgemeester op het punt 
Mgr. Wilmerstraat-Bosscheweg, Namens de Boxtelse gemeenschap zal de 
burgemeester Z. Em. daarna begeleiden naar Kasteel Stapelen en wel 
via Clarissenstraat, Kruisstraat, Rechterstraat, Stationstraat, Kasteellaan. 
De vele ingezetenen, die langs de straten zullen zijn opgesteld om Z. Em. 
eveneens te begroeten, worden dringend verzocht zich nauwkeurig te hou
den aan de door de politie te geven aanwijzingen. Men blijve op de trottoirs 
staan en neme de houding aan, die men tegenover de hoge Bezoekers van 
onze gemeente verplicht is aan te nemen. 
De bewoners der huizen langs de hiervoor genoemde straten worden ver
zocht de vlaggen uit te steken, zo mogelijk met de gele of geel-witte wimpel. 

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

R.K.J.B. - R.K.B.B., afd. Boxtel. 
Op 20 Juli a.s. organiseren d_e R.K.].B. 
en de R.K.B.B. van Boxtel 'n Districts
sportdag, welke op het O.D.C.-terrein 
gehouden zal worden. Het ligt in de be
doeling om op het terrein voor alle deel
nemers een Plechtig Lof te celebreren. 
Om dit gebeuren treffend op te kunnen 
luisteren is een grote groep bruidjes 
nodig. Daarom doen bovengenoemde 
verenigingen een beroep op de meisjes 
uit de Boxtelse boerengezinnen om zich 
hiervoor tiidig op te geven, en wel vóór 
a.s. Zondag 6 Juli bii een _van de be
stuursleden van de R.K. Boerinnenbond. 

MISSIE-THUISFRONT. 

Op de zilveren bruiloft van v. Rure
monde-v. Breugel te Gemonde werd voor 
de missie f 10,- opgehaald. 

LIEMPDE 
KINDSHEIDOPTOCHT. 

Op Zondag 13 Juli a.s. zal het weer 
groot feest zijn te Liempde. Op die dag 
trekt de van-ouds-bekende Kindsheid
opt9cht door het dorp. Dit jaar zijn er 
vel� zorg_en aan besteed om verschillen
de nieuwe groepen te vormen. Ongeveer 
veertig nieuwe costuumpjes werden in 
.,eigen atelier'' ontworpen en uitgevoerd. 
De Dames-Zelatricen hebben al een paar 
maanden onvermoeid gearbeid en hun 
vrije tijd opgeofferd aan de Missie-pro
paganda. 
Om· half vier vangt de optocht aan. 
Moge Liempde bij deze gelegenheid de 
Missie op extra gulle wijze gedenken! 

ESCH 
NIEUWE KLEUTERSCHOOL. 
Naar we vernemen heeft de gemeente 
Esch bouwvolume toegewezen gekregen 
voor een nieuwe kleuterscho_ol, welke
geheel naar de eisen des tjjds zal wor
den gebouwd en ingericht. 
Ofschoon het aanvankelijk de bedoeling 
was, dat deze kleuterschool gebouwd 
zou worden door de Zusters "St. Jozef
zerg", is dit object thans in andere han
den gekomen. Aangezien de Zusters "St. 
Jozefzorg" haar pension spoedig een 
aanzienliike uitbreiding zullen geven, 
moesten zij er n.l. van afzie_q deze bouw 
ter hand te nemen. Het zal nu een taak 
worden van het Essche schoolbestuur. 
De Raad van de gemeente Esch heeft in 
een j.l. Maandag gehoude_n openbare 
raadsvergaderil}g all� mogelijke mede
werking toegezegd, hetg_een o.a. inhoudt 
het verlenen van subsidie en bet garant 
blijven voor rente en aflossi.ng. 

A.S. ZONDAG 
PAARDENZEGENING. 
Traditiegetrouw heeft a.s. Zondag 6 Juli 
(eerste Zondag in Juli) in Esch de iaar
[ijkse paarden-zegening plaats ter ere 
van de H. Antonius Abt, die in Esch bij
zonder vereerd wordt als patroon van 
het boerenbedrijf. Men heeft dit jaar 
getracht het gebruik ook bij niet-inwo
ners van Esch ingang te doen vinden. 
En niet zonder succes, want men ver
wacht a.s. Zondag enkele honderden 
personen in Esch om er hun paarden ter 
zegening voor te leiden. De zegening 
zal om half vier plaats vinden. 

Apostolaat der Hereniging 
viert 25::jarig bestaan. 

ZondaJ? 6 Juli a.s. zal in Utrecht het 
25-ja�e bestaan herdacht worden
van het Nederlandse Apostolaat der 
Herenigiug, dat zoals men wellicht 
weet, zijn hoofd!çw11rtier in Boxtel 
(kasteel Stapelen) heeft. 
Een kwart eeuw Apostolaat der Her
eniging: wanneer men na dit vrij
korte tijdsbestek terug blikt op de 
weg die werd afgelegd e,;i i:ven blijft
stilstaan bij de verkregen resultaten, 
Z!II eepieder moeten toegeven dat 
Gods zegen op het werk heeft gerust. 

Toen het Apostolaat der Hereniging 25 
iaar geleden begon, was het herenigings
werk onder de afgescheiden christenen 
in het Nabije- en Midden Oosten nog 
vrijwel onbekend in Nederland. Hoeveel 
waren er niet, die zelfs niet vermoedden 
dat in het Oosten van Europa, in Azië 
zowel i.!I.s in Afrika ruim 180.000.000 
christenen leven, die bijna hetzelfde ge
loof hebben als wij, de zeven sacramen
t.en hebben behouden, nog echte bis
schoppen en priesters bezitten, een waar
achtig H. Misoffer bijwonen en Maria 
ons aller Moeder, evenveel vereren en 
liefhebben als wij katholiek_en, doch 
door de schuld hunner vaderen en, laten 
we hei: bekennen, ook door de fouten en 
tekortkqmingen van de onze, uit het Va
d_er.huis zijn verwijderd geraakt. 
Nederland was nog niet rijp voor een 
massale herenigingsactie . .Slechts enkele 
groepen hier en daar maakten studie van 
het probleem, dat, volgens H. Callier, het 
grootste vraag�_tuk is van de 20ste eeuw. 
Het starten bleek dan ook uiterst moei
lijk. Pas in 1933 begon het Apostolaat 
langzamerhand te groeien. De bijzondere 
aanbeveling van het Nederlandse Episco
paat in 1936 gaf het een krachtige stoot. 
Het oorlogsgebeuren, dat de blikken naar 
het Oosten trok, droeg er ook het zijne 
toe bii, en nu in 1952 is het Apostolaat 
der Hereniging een machtige organisatie 
van bijna 200.000 leden, verspreid over 
1230 parochiële afdelingen. De tijd is, 
laten we hopen, niet ver meer, dat het 
Apostolaat officieel zal ziin J:�vestigd in
alle parochies van Nederlan . Het heeft 
de steun van het Episcopaat en wordt in 
Rome geprezen als de beste organisatie 
op het gebied der herenigingsactie van 
de hele wereld. 
Toch is dit niet het enige en zelfs niet 
het voornaamste resultaat. Zeker, dank 
zij het grote aantal leqep heeft het Apos
tolaat schitterende acties kunnen ont
plooien: het heeft een heel Oosters semi
narie te Culemburg kunnen onderhou
den en zodoende aan de Oekraïense 
Kerk in balling�chap priesters geschon
ken, het \leeft andere seminaries kun
nen helpen, Oosterse priesters en bis
schoppen gesteund in hun moeizaam 

werk, acties gevoerd onder de Oosterse 
emigranten in ons land, kerken en 
schooltjes helpen bouwen, door bemidde
ling van het Comité pro Palestina de 
nood van de Palestijnse vluçh_telingen ge
l�nigd en zelfs een zetel gesticht aan de 
Katholieke Universiteit. Het voornaam
ste resultaat is, dat door het Apostolaat 
de herenigingsgedachte is gaan leven bij 
onze Nederlandse katholieken. Door stu� 
diedagen, artikelen in kranten en tijd
schriften, door verschillende uitgaven is 
belangstelling gekweekt bij een gedeelte 
v;m het ontwikkeld publiek. Parochie
geestelijken, die een afdeling lieten op
richten, zijn er zich voor gaan interes
ser�n en hebben hun interesse medege
deeld aan hun parochianen. De gelovigen 
werden langzamerhand voor het hereni
gingsvraa_gstuk geïnteresseerd door hon
derden predikaties in de kerken door 
het orgaan van het Apostolaat, ,,de 
Roepstem", met zijn oplage van 180.000 
e_x,emplaren, door tentoonstellingen en 
de uitvoeringen van Oosterse liturgieën 
in verschillende talen in de kerken en 
voor de radio. Omdat

--

�e geïnteresseerd 
waren, gingen ze ook bidden voor deze 
grote intentie van de Kerk, niet alleen 
in de Internationale Bidweek, die door 
de intense activiteit van h�t Apostolaat 
steeds meer en beter wordt gehouden, 
maar ook buiten die bijzondere tijd. Bo0 

vendien zijn meer dan 15000 mannelijke 
en vrouwelijke religieuzen aangesloten 
bij het Apostolaat: het klooster van Haa
ren bij Megen heeft zelfs als bijzonder 
doel te bidden voor de teru_gkeei:: van 
Rusland. 
Wat zal de eerste Voorzitter van het 
Apostolaat der Hereniging, Pater H. v. 
Keulen, zich daarboven verheugen, nu
hij ziet, dat zijn droom zich begint te 
verwezenlijken: ,,Het Apostolaat der 
Herenigi1:1g mQ.et in (;Jederland een mas
sa-bi;wegmg worden. 
Deze gedachte, die het Apostolaat der 
Herenigiug in de afgelopen 25 jaar be
zield heeft, moge ook de stelre1,?el zijn 
voor de toekomst. 
Zondai? 6 Juli a.s. ga�t men het heuge
lijke feit van dit 25-ja� bestaan fees
telijk herdenken. 
De deken van de kardinalen, tevens 
secretaris van de Oosterse Congre1,?atie, 
Z. Em. Kardinaal Tisserant, is officieel
naar ons land gekomen om <ie feestvie
ri11$? te presideren. Het best_!!Ur van het
Apostolaat hoopt hem voor cle Hei.liae 
Vader de blijde boodschap mee te geven, 
dat de katholieken van Ned_erland Zijn 
oproep om te werken voor de herenw� 
hebben verstaan en dat het- s;eetal der 
leden va11- het Apostolaat zo niet is ver
dubbeld dan toch met duizenden is ver-
meerderd. -



In de Uraniummijnen van 
J ohanngeorgenstadt 

"URANIUM BREEKT 
MENSENRECHTEN". 

In het Oostduitse stadje Johanngeorgen
stadt bevinden zich uitgestrekte ura
niummijnen, tevens is dit plaatsje het 
centrum geworden van de sowjetrussi
sche atoomindustrie. In dit verband tref
fen we daar dan ook de laboratoria ten 
behoeve van het Russische atoom-on
derzoek aan. 
Hier werken, achter prikkeldraad, 40 
duizend Duitsers en 3 duizend Russen 
in de atoom-industrie. Deze mensen, het 
zijn practisch allen arbeidsslaven, werken 
hier geheel afgezonderd van de buiten
wereld. Zij zijn allen de gevangenen 
van de N.K.W.D., de Russische geheime 
politie, en in Johanngeorgenstadt geldt 
on volle omvang de ongeschreven ijze
ren wet: ,,Uranium breekt mensenrecht." 
Onder deze mensen heerst - hoe kan 
het anders - een vertwijfelde, een 
soort van paniekstemming, die voort
durend morele ontsporingen der arbeids
slaven ten gevolge heeft. De enige ont
spanning in Johanngeorgenstaclt bestaat 
uit het gebruik van alcoholische dran
ken en vrouwen. De mensen daar leven 
immers bij de dag ... Vergeefs probeert 
de beruchte oostduitse volkspolitie hier 
tegen op te treden, doch in de meeste 
gevallen zonder gevolg. 

GEEN REPRESSAILLES. 
Onlangs werden tijdens een vechtpartij 
in een café te Johanngeorgenstadt, tus
sen Oostduitsers werkzaam in de mij
nen en leden der Volkspolitie, drie le
den der volkspolitie zonder meer dood
geslagen door dronkep en wild gewor
den oostduitsers. De te hulp geroepen 
N.K.W.D. (de Russische geheime poli
tie) greep echter niet in en liet de zaak 
voor wat ze was. Hiervoor heeft dit 
Russische terreur-apparaat haar reden. 
De sterke drank die in de vele café's 
van Johanngeorgenstadt wordt geschon
ken, is de Russische drank de wodka. 
Door een omweg via de wodka stroomt 
het loon der arbeiders, dat 500 tot 1000 
oostmark .11er -maand bedraagt, weer te
rug in de handen en zakken der Russen. 
Het is dan oÓk zo, in Oost-Duitsland 
en meer in het bijzonder in Johanngeor
genstadt, dat criminele feiten practisch 
niet worden vervolgd, des te zwaarder 
echter worden de zg. politieke delicten 
bestraft, waaronder "sabot.age" een 
belangrijke plaats inneemt. 
Het woord sabotage is voor een ieder 

in de atoom-industrie van Johanngeor
gens_tadt een vreselijk woord geworden. 
In de uraniummijnen wordep zelfs kin
deren van 18 jaar en jonger verplicht 
tewerk gesteld en velen van hen pro
beren dan ook naar het Westen te 
vluchten. Dit vluchten is echter zeer 
gevaarlijk in verband met het zeer 
scherpe politietoezicht. 
JohanngeorgenJtadt was voorheen een 
vriendelijk stadie, het was een vacantie
oorcl, een kuuroord, omgeven door ber
gen en uitgestrekte bossen. Dit alles is 
nu verleden tijd geworden sinds de Rus
sen zich van Oost-Duitsland hebben 
meester gemaakt. 
Johanngeorgenstadt is thans ondergra
ven en er bevinden zich uitgestrekte 
uraniummijnen, alsook een net van 
spoorlijnen, richting: Rusland. Grote 
barakkenkampen zijn er gebouwd voor 
de arbeidsslaven, alléén de bezetters en 
hun satellieten wonen in stenen huizen; 
in ijltempo is dit eens zo vriendelijk 
stadje omgebouwd en nu is het de stad 
waar het atoomonderzoek der Russen 
plaats heeft. 

--

VERLOOP DER BEVOLKING. 
Door sterfte en door vlucht heerst er 
in dit atoomcentra èen voortdurend te
kort aan arbeiders, doch ook hieraan is  
door de Russen gedacht en iedere dag, 
dag in, dag uit, komen er treinen aan 
in Johanngeorgenstadt die gedeporteer
den aanvoeren, afkomstig uit alle delen 
van het onmetelijke rijk van de russi
sche beer. 
In deze atoomstad, waar dag en nacht 
wordt gewerkt, ziet het er uit als in 
een concentratiekamp. De gehele stad 
is omgeven en afgezet door hoge prik
keldraad-versperringen. De versperrin
gen worden van tijd tot tijd onderbro
ken door wachttorens, waarop zich le
den van de volJ<spolitie en de N.K.W.D. 
bevinden voorzien van machinegeweren. 
In de nachtelijke uren lichten voortdu
rend schfünverpers op, die hun helder en 
doordringend licht over stad en omge
ving werpen. 
In het centrum van JohanI1j?eorgenstadt 
staat de "Kommandantura" (het bureau 
van de Russische stadscommandant) en 
in de nachtelijke uren ziet men, hoo·g 
op het dak, een bloedrode electrische 
lamp in de vorm van de beruchte sow
jetster. Zo brengt R_11sland aan de aan 
haar onderworpen gebieden en inwoners 
de vrijheid. 

Een praatje langs de weg 
Het gemak dient de mens, maar of 
iedereen ;ich er de weelde van kan ver
oorloven is een open vraag. Zo rede
neerde de man met eigen zaak en een 
gezin met opgroeiende kinderen. 
Hij kon het in ieder geval niet, voor 
hem was hard werken nog altijd de eis 
van de dag. Daarmee had hij het overi
gens goed gemaakt. Zijn zaak, ,,van de 
grond af opgebouwd", leverde voldoende 
op voor onderhoud van zijn gezin, dat 
gelukkig ook goed gezond was. 
Wat kan een mens tod1 meer verlangen, 
zo vroeg hij zich af. DQch zijn grote jon
gens begonnen zo zachtjes aan er anders 
over te denken dan vader er altijd over 
gedacht had. Hij was commercieel te 
conservatief, zoals zij het uitdrukten -
wat zo ongeve�r "ouwerwets" betekent, 
legde hij uit. 
Hij moest een bestelauto aanschaffen, 
waarmee de klanten vlugger bediend 
konden worden en waardoor hij meer 
tijd disponibel kreeg. 
De jongens denken er luchtigjes over. 
Wat een auto zoal kost van aanschaf
fing, benzine, en olieverbruik, onder
houdskosten, slijtage, belasting en wat al 
meer, daaraan denken ze niet. Het be
loopt een bedrag, waarmee ik het huis
houden voor een groot deel kan finan
cieren. 
Hoeveel, zo had hij zichzelf en de jon
gens afgevraa_gd, zou er meer geprodu
ceerd en verkocht moeten worden, in 
onze kleine zaak, om die onkosten te 
kun�en dekken? 
Daar wisten ze niet anders op te ant
woorden, dan met een verwijzing naar 
anderen. 
Of ik ze had zitten, zei de man, want ik 
kon collega's aanwijzen en andere kleine 
zakepmensen, die 'n auto �ebruikten, 
doch niet meer credietwaardig bleken 
te zijn. 
Neen, jongens, zo had hij hen gezegd, ik 
blijf het doen zoals ik het tot op heden 
heb gedaan. Ik heb een goede naam, al 
ben ik dan oQk_ conservatief io zaken, zo
als julli� het zegt. Van gemak kun je 
niet leven, vroeger niet, nu niet en in de 
toekomst niet. Houdt daar rekening 
mee. 
Da.t was de les, waarmee de man het 
idée van zijn grote jongens had ver
worpen. 
Tot zijn voldoening vertelden wij hem 
het verhaaltje van een recente "commer
deel-e«:onomische" modernisering: 
"Ergens" in ons kleine landje liep een 
oogstcampagne. Tot-nu-toe konden een 
groep telers met hard werk�n behoorlijk 
wat verdienen met een lux consumptie
artikeltje, en als de oogst binnen was en 
verhandeld - wat altijd een vlotte 
transactie was - waren zij goe� voldaan. 
Vermoeienis van de zware arbeid was 
vergeten. 
Evenwel, de telers kregen een bevlie
ging van het "Amerikanisme". Er moest 
een sorteermachine komen. 
De machine is er gekomen en toen de 
oogst binnen was behoefden zij niet 
meer te sorteren, dat doet de machine, 
die slechts 14 dagen per jaar behoeft te 
draaien, doch 45.000 gulden heeft ge
kost. 

Nu pas weten de telers waaraan zij toe 
zijn, want van de winst moet jaarlijks zo
veel duizend guJden worden gederfd voor 
afschrijving en kosten. 
Hun winst is een beetje gemak, waar niet 
van te leven is. 

Neen, nu niet, straks ..... 
Niets harder clan de waarheid. Wie ze 
durft te zeggen kan gerust zijn rekening 
opmaken. Hij is niet meer "getapt". 
Alleen de historieschrijver móét de 
waarheid schrijven, maar generaties later 
pas, en dan ...... dan !<linkt de waarheid 
zuiver, zó zuiver dat wetenschappen er
uit worden opgebouwd. 
Zo dachten we na het lezen van allerlei 
beschouwingen over de verkiezingsuit
slag en na kennisneming van allerlei 
meningen, die verkondigd werden over 
de oorzaak van de verliezen aan ·de 
K.V.P. toegebracht. 
Wij besloten er het zwiLgen toe te doen, 
goed te luisteren en rond te zien of op 
de zo hard aangekomen klap ook reac
ties zullen volgen. 
Dit neemt niet weg dat wij vrezen ..... . 
want ach, het is zo lekker zomer, tijd 
voor de vacanties, er zijn zoveel feeste
lijke gebeurtenissen, zomerfeesten, ker
senfeesten, bloemenfestijnen; stadsjubi
Iea, wielerrondes, motorraces. oriëntatie
ritten, allerlei sportwedstrijden met de 
Olympiade in zicht, culturele hoogte
punten en zelfs een "koude oorlog" op 
de hete Nenijto, waar "de 100 meter 
dames het felste nummer" was, en waar
bij "Helsinki" de zenuwen deed bezwij
ken...... (zoals een "grote" krant 
schreef). 
Laat ons "redelijk" blijven, het is toch 
niet te verlangen voor "zoveel en nog 
wat" aandacht te hebben en niets te ver
geten. 
Het is zo warm ..... . 

Geen wisselgeld genoeg .... 
Men kan op ons blad geabonneerd zijn 
per week voor 13 cent, per maand voor 
zoveel maal 13 cent als er weken in de 
maand zijn, per drie maanden voor 
f 1,65 (per post f 1,75 plus incasso
kosten). 
Voor wie dus betaling per drie maanden 
bezwaarlijk is, kunnen de andere abon
nementsbetaliI1J?en dienstig zijn. 
Wij komen de abonné's das tegemoet. 
Dit wordt door zo goed als al onze 
abonné's gewaardeerd. Zij betalen vlot 
bij aanbieding der kwitantie of wekelijks 
bij het bezorgen van de krant. 
Enigen zijn er echter, die nogal eens niet 
anders dan "2root geld" hebben, waar
voor onze bestellers niet voldoende wis
selgeld bij zich hebben. Dan moeten zij 
nol,?' een keertje terugkomen -voor inning 
van 13 centen, of maand- of kwartaal
kwitantie. 
Soms moeten bestellers wel drie- of vier
maal ter1I2kom�p. 
Als die abonné's evenals de vele ande
ren, zo goed willen zijn het abonne
mentsgeld te reserveren, dan zouden zij 
de bestellers een groot 2enoe2en doen 
en hen moeilijkheden besparen. 

Meisje luister eens!!! 
De Mater Amabilisschool is een levens
school, die U helpt bij de keuze van een 
goede levensstaat. 
"Wij zoeken voor allen het geluk en om 
dat te bereiken hebben wij in onze 
samenleving nodig - broodn9dig -
goede, christelijke, gezonde, onderlegde 
en voor haar grote taak bekwame vrou
wen, echtgenoten en moeders. 
Het j0nge meisje moet voor haar toe
komstige taak worden klaargemaakt. 
Als men vakcursussen heeft voor tim
merlieden, metselaars, smeden en andere 
vakken, zouden wij clan niet moeten ijve
ren voor cursussen, waar de meisjes wor
den gevormd, geschoold en opgevoed?" 
(Bij de opening van 'n M. A.-school in 
één onzer Brabantse steden). 
Wij zoeken het geluk voor allen!!! 
Meisjes grijpt deze gelukskans ! ! ! 
In September qpent de Mater-Amabilis
school van Boxtel weer haar poorten! 
Meldt U aan vóór of óp 6 Juli a.s. Het 
Bestuur moet weten, hoeveel nieuwe leer
lingen men mag verwachten. 
Geeft U zo spoedig mogelijk op bij 
Mej. Jo v. Haeren, Clarissenstraat 7. 
Het is Uw kans op meer geluk 1 
Vraagt het aan de meisjes, die reeds een 
jaarcursus hebben meegemaakt! 

F. P. VERHAGEN, 
Kapelaan. 

Plaatselijk Nieuws 
STAPELEN SPEELDE TONEEL. 
Accentuërilll? van vriendschap 
tussen Stapejen en Boxtel. 
Die van Stapelen speelden j.l. Zondag 
toneel. Enerzijds voor eigen ontspanning, 
anderzijds (en dat meer speciaal) om nog 
eens op aangename wijze te beklemtonen 
wat enige tijd geleden bij het zilveren 
bestaansjubileum van het Missiehuis St. 
Theresia reeds zeer duidelijk was gewor
den: dat er tussen die van Stapelen en 
die van Boxtel hechte en onverbreekbare 
vriendschapsbanden gesmeed iijn. 
Bunrgemeester Van l--Ielvoort wees daar 
j.l. Zondag namens de Boxtelse burgerij
op in bijzonder dankbare bewoordingen.
En Pater Marius, Overste van het Mis
siehuis, maakte er in z'n diepe genegen
heid voor Boxtel namens zijn Paters,
Broeders en Studenten gewag van. Dit
alles ten aanhore van de meer clan dui
zend uitgenodigde Assumptie-vrienden,
groot en klein, die 's middags in het
nieuwe openluchttheater bijeen waren.
Om op het toneel terug te komen: Voor
een mudvol theater en onder het goud
gloeiende licht van e"en volzomers zon
netje brachten de studenten het buiten
gewoon vermakelijke jeugdspel van de
Vlaming Anton v. cl. Velde "Perlefine",
een stuk waarin achter de leute de ernst
schuilt, een stuk dat U spelenderwijze
leert hoeveel goeds de jeugd in zich
draagt en hoe dat goede het kwade im
mer kan overwinnen.
Het zou buiten de bedoeling van Pater 
Overste zijn als we hier namen gingen 
noemen van sterk op de voorgrond tre
dende spelers, al waren ze er wél. Daar
om een algemene loftuiting voor alle 
zeventig spelers, die hun deel hadden in 
het succes V,!n deze opvoering. Dat zij 
deze prestatie leverden dank zij opoffe
ring van alle vrije tijd en zonder ver
kwisting van de kostbare studie-uren, 
vra;igt een compliment apart. 
Een bijzonder woord van lof voor de 
regisseur Pater Hilarius, wiens debuut als 
spelleider veel beloften inhoudt voor de 
toekomst. 
Dan een uitroepteken achter de lof, die 
we· Broeder Stanislaus toezwaaien voor 
de magnifieke costuum-ontwerpen (we 
denken aan de houten soldaatjes), die 
het meesterschap in het vak verrieden. 
Pater Michaël en Broeder Bernarclus 
eisen onze waardering voor het muzikale 
gedeelte van deze uitvoering op en gri
meur Lamoen uit Vught deelt in de 
waardering wat schmink en kapwerk 
betreft. 
Al met al mag gezegd worden, dat Sta
pelen zijn reputatie op het gebied van 
toneel-spelen nog eens op lofwaardige 
wijze bevestigd heeft! 

INTERNATIONAAL 
MUZIEKCONCOURS. 
Zondag 29 Juni 1.1. nam de Boxtelse 
Zangvereniging St. Petrus en St. Cecilia 
deel aan het door de Koninklijke Har
monie "De Vereenigde Vrienden", te 
Bree (België) uitgeschreven internationaal 
muziekconcours. 
Een groot aantal verenigingen waren uit 
Frankrijk, België en Nederland opgeko
men om elkaar de eretitel te betwisten. 
St. Petrus en St. Cecilia was vol goede 
moed, met een vijftal autobussen naar 
genoemd landelijk plaatsje Bree vertrok
ken om in de Superieure afdeling uit te 
komen. Uitgevoerd werden: • Cecilialied 
van D. Sweelinck en A leur memóire 
van Madeleine Perisas. 
Zoals alle andere verenigingen, die in de 
beide hoogste afdelingen uitkwamen, kon 
ook St. Petrus en St. Cecilia het be
nodigde aantal punten voor een eerste 
prijs juist niet behalen en moest zij dit
maal met een tweede prijs huiswaarts 
keren. 
Ook het meisjeskoor "Lust tot Ontwik
keling", uitkomende in de afdeling Uit
muntendheid, moest met een tweede prijs 
genoegen nen1._s:n_. 
Niettemin kunnen beide verenigingen 
met het behaalde resultaat toch tevre
den zijn, aangezien zij voor de eerste 
maal in de hoogste afdeling aan een der
gelijk zwaar bezet internationaal con
cours deelnamen. 
Tot slot wáchtte de vereniging bij thuis
komst in het clubhuis van Breugel onver
wacht een aardige attentie, n.l. een sere
nade vaQ Boxtels Harmonie, door wier 
voorzitter gelukwensen werden aangebo
den met het behalen van de tweede prijs 
op een internationaal concours. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL. 
van 26 tot en met 30 Juni 1952. 
GEBOREN: Wilhelmus Michael zoon 
van W. A. van der Meijden en J. Ver
hagen, Selissen 

-
4 - Arnolclus A. J. zoon 

van J .A. Fr. Havermans en G. H. Fr. 
Klomp, van Hugenpothstraat 27 - Jo
hannes G. M. zoon van Th. M. v. d. 
Pasch en B. M. van den Dungen, Lan
genberg 14 - Johanna A. dochter van 
G. Th. J. van Berkel en A. van Esch, 
Jan van Brabantstraat 13 - Maria P. 
dochter van J. W. de Jong en M. de Bie,
Zandvliet 11 - Jozef Th. A. M. zoon
van H. L. Welzen en E. Th. van Gef
fen, Baroniestraat 55 - Martinus J. M.
zoon van A. Blummel en H. M. Leijten,
Bosscheweg 75 - Wilhelmina H. P. H.
dochter van H. P. van Weert en M. L.
der Kincl_eren, Nieuwstraat 148 - Hen
ricus J. W. M. zoon van C. A. M. Bar
ten en G. E. Schouten, Molenstraat 36.
ONDERTROUWD: Wilhelmus J. Hob
belen en Hendrika J. Robben - Dioni
sius L. K. van Dijck en Maartje Rietdijk. 
OVERLEDEN: Frieda Heek, oud 28 
jaren, echtgenote van J. v. cl. Eerden, 
van Hornstraat 20. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER. 
Maandag 7 Juli van 10-12 uur v.m. 
Donderdag 19 Juli van 10-12 uur v.m. 

LANDBOUWERS. 
Evenals vorig jaar organiseren de Boe
renbond en de R.K.J.B. van Boxtel 'n 
kleine excursie naar het centrale proef
veld in Oirschot. Het proefveld is gele
gen bij P. v. Amsvoort. Bij de verleden 
jaar gehouden excursie - die naar een
ieders tevredenheid was - kon de deel
name zeer beh_oorliLk genoemd worden, 
maar er kunnen nog veel meer personen 
mee. Landbouwers en jonge boeren van 
Boxtel maakt eens· 'n paar uren vrij en 
besteedt deze uitermate goed. Op het 
centrale proefveld is altijc\ en voor 
iedereen wat te leren. Dinsdagavond 8 
Juli verwacht men U allemaal om uiter
lijk 6 uur aan de Boterfabriek, vanwaar 
clan het gezamenlijk vertrek zal plaats 
vinden. 

Geef bij verhuizing 
uw nieuwe adres op 
aan onze administratie 
Molenstraat 19. 

Avonturen van BIM 

STRAND VONDST 
EN LAARZENPARADE. 

Bij een hevige storm is een grote kist op 
het strand aaI1j?espoeld. Wat zou daar in
zitten� vragen Bim en Bam zich af. 
Laarzen I Grote en kleine laarzen, lange 
en korte laarzen 111 Onze slimme vrien-

den openen dadelijk een winkeltje en zo
waar de drukte blijft niet uit. Alle dieren 
komen er naar toe om laarzen te kopen. 
De giraffe en de ooievaar hebben lange 
laarzen nodig, de olifant èn het nijl
paard willen korte, wijde laarzen heb
ben. De slang heeft geen poten, maar 
hij draagt een laars aan zijn kop en een 

SPORT-NIEUWS 
R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Vorige week Zaterdagavond speelde het 
eerste elftal van de R.K.S.V. ,,Boxtel" 
een vriendschappelijke wedstrijd tegen 
0.].C. 1 uit Rosmalen. In een sportieve 
kamp deelden de ploegen de punten: 
1-1.

-o-

Morgen, Zaterdag 3 Juli, 's avonds om 
6 uur komt Boxtel 1 in het St. Paulus 
Sportpark in het veld tegen de Bossche 
2e klasser Wilhelmina. Voetbalminnend 
Boxtel mag er op rekenen, dat de rood
witters in deze ontmoeting met een bij
zonder sterke tegenstander hun uiterste 
best zullen doen een eervol resultaat te 
bereiken. We verwachten morgenavond 
clan ook een spannende wedstrijd in de 
Nieuwstraat. 
Wilhelmina komt uit in de volgende for
matie. 
Doel: v. cl. Tang. 
Achter: De Groot, De Goey. 
Midden: Glaudemans, Jacobs, v. d. 
Donk. 
Voor: Galliard, Klaassen, v. Vugt, v. 
Baarschot, v. Dijk. 

* Onbarmhartige tijd! Terwijl de zon
haar paasbeste ultra-violette zonnestra
len naar de aarde zendt, waar het goéde
leven lokt en roept, neemt de ene helft
van de wereld de andere helft examen
af voor duizend-en-een getuigschriften,
brevetten of diploma's. Omdat iedereen
van iedereen tegenwoordig "papieren"
eist, leven we nu aan de -ene zijde met
gestrenge en geladen examinatoren en
aan de andere zijde met nerveuze en·
leeg gevraagde examinanten. Oh bittere
pil! Alleen maar te vergulden door het
vooruitzicht van een heerlijk vacantie'tje,
naar men hoot;,t in stralende zonneschijn,
naar men vreest in gietende regen.
* Maar daar gaan we clan, de natuur in.
Vi-ij en blij! We voegen ons bij de va
cantiegangers, die in eindelo,:e slakken
rijen naar de verste uithoeken van ons
land afzakken. Of ...... we zoeken onze 
geneugten in onze onmiddellijke bosrijke 
omgeving, waar het even heerlijk en rus
tig toeven is. Ja, lezers, ook heerlijkhe
den als Kampina en Huisvennen staan 
voor U open. Vraag maar eens inlichtin
gen bij de "V�eniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten", Rokin 92-%, Am
sterdam. * Het is, zo geloven we stel
lig, geen overbocligh�id om (nu we de 
woorden "zomer" en "vacantie" toch in 
veelvoud over elkaar heen laten buite
len) erop te wijzen, dat geen bagage vol
ledig is als het fatsoen wordt thuis ge
laten. Eenieders stelregel voor deze 
zomermaanden zij: Naast een materiële 
bagage een geestelijke uitrusting! *
Op 20 Juli a.s. blaast de R.K.].B., afd. 
Boxtel groot réveil ! Dan organiseren de 
Boxtelse jonge boeren n.l. een Districts
Sportclag, waar het R.K.].B.-kruim van 
van Boxtels verre omgeving zich op spor
tief terrein met elkaar zal meten om de 
eer van de sterkste. U hoort er straks 
nog meer van! * Zo tussen alles door 
bemerkten we dezer dagen, dat het 
leven - hoe moeilijk soms ook - toch 
altijd nog van een "lichte" kant te be
naderen valt. 'Tot onze verbazing !<wam 
zelfs op het kerkhof de levensglimlach 
nog om de zerken kijken. Doordat het 
woord "overleden" daar ergens was weg
gelaten lazen we er: ,, ...... door een 
noodlottig ongeval echtgenoot van ...... " 
* Woensdagavond laaiden in Boxtel de
kampvuren hoog op. Dat was ter gele
genheid van de feestdag Maria Visitatie,
welke feestdag in het programma van de
ivleisjesjeugdbewegingen nog immer een
Ereplaatsje inneemt. Maria's liefdevolle
hulpvaardigheid wordt de meisjes op die
dag nog eens nadrukkelijk ten voor
beeld gesteld. * En morgen en over
morgen gaan we de H. Bloedfeesten 1952
in Boxtel luisterrijk besluiten. Met pro
cessies, met een openluchtspel én met
gebed. Laten we allemaal nog eens acte
de présence geven bij het afsluiten van
de plechtigheden ...... * De wijsheid van 
de week: ,,Een halve waarheid is ge
vaarlijker clan een hele leu�n." (Von 
Hippel). 

en BAM 

aan zijn staart. De schildpad en de 
ekster hebben de kleinste laarzen. En 
nu wachten ze maar op de re2en, want 
dan kunnen ze heerlijk door het water 
plonsen zonder natte poten te krijgen. 
Tot zolang blijven de ijdeltuiten maar 
met hun laarzen pronken tijdens hun da
gelijkse wandeliI1J?en 1 



Sluiting H. Bloedfeesten 1952 

Processies uit Den Bosch en Tilburg 
ZOWEL ZATERDAG ALS ZONDAG 
OPVOERINGEN VAN 
H. BLOEDSPEL 1

A.s. Zondaf;( 6 Juli zullen in Boxtel de
sluiti�splechtigJ1eden plaats vinden
van de H. Bloedfeesten 1952. Om
deze plech�heden zo indrukwek
kend mogelij_lc te doen zijn, heeft men
voor deze gelegenheid zowel de pro
cessie uit Den Bosch als de processie
uit Tilburg uitf;(enod4ld 11aar Boxtel
te komen. En zo zullen we in de
morgenuren van a.s. Zondag beide
processies Boxtel zien binnentrekken
om er hulde te brengen aan Christus
in de H. Eucharistie.
In het openluchttheater "Stapelen"
zullen a.s. Zond� tevens de laatste
opvoeri�en van het H. Bloedspel
plaats vinden. (Qok op Zaterdag
avond zal een uitvoering gegeven
worden).

DE PROCESSIES. 

De deelnemers van de Bossche Processie 
zullen reeds 's morgens om 5 .31 uur met 
een extra trein in Boxtel arriveren. Van
af het station zullen zij naar het proces
siepark trekken, waar om 6 uur een H. 
Mis zal worden opgedragen. 's Morgens 
om 9 uur zal in het processiepark een 
Plech� Lof gecelebreerd worden, waar
na de processie Boxtel om 9.45 uur weer 
zal verlaten, behoudens degenen die een 
der opvoeri�en van het H. Bloedspel 
wensen bij te wonen. 

Om 10 uur zal de Tilburgse processie 
per extra trein in Boxtel aankomen. 
Bij de aankondiging v11n deze processie 
dienen we op te merken, dat het dit jaar 
juist 65-jaar geleden is, dat het initiatief 
genomen werd tot het houden van deze 
bedevaart Tilburg-Boxtel. Dit moge 
voor de inwoners van Boxtel een extra 
aansporing zijn a.s. Zondag de proces
sieganger,; op de meest gastvrije en 
spontane wijze te ontvangen. 
Zoals we reeds schreven zal deze proces
sie - waarvan de intentie luidt: Aan 
God vragen de vrijheid van de Katho
lieke Kerk - dus om 10 uur arriveren. 
Daarna zal men in optocht naar het pro
çessiepark trekken, waar om 10.30 uur 
,een Plechtige Hoogmis zal worden op
gedragen. De predicatie zal worden ge
houden door de ZeerEerw Heer Pastoor 
Martin. 

Om 1.30 uur is het Plechtig Lof met 
processie, welke processie zal trekken 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

5e Zondag na Pinksteren. 
6 Juli 1952. 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. De H. Mis van half 7 wordt opge
dragen als gel. jrgt. voor Elisabeth 
Schapendonk v. d. Staak; z.a. gel. rondst. 
voor Johanna van Dalen-Melis; de H. 
Mis van kwart voor 8 voor de bloei van 
het Apostolaat der Hereniging; z.a. gel. 
H. Mis voor Christl v. d. Horst v.w. de
Buurt; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Hu
bertus Verrijt; de H. Mis van 9 uur 
wordt opgedragen voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn der parochie; z.a. gel. H. 
Mis voor de Zeer Eerw. Heer Pastoor 
Arnoud v. d. Ven; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Adriana v. Rumund-Ketelaars; 
de Hoogmis als gez. H. Mis voor Hen
<iricus v. d. Meerendonk. Na de Hoog
mis gelegenheid om de H. Bloeddoek te 
vereren in de H. Blofdkapel. 
De Congreganisten worden verzocht de 
blaadjes Ave Maria af te halen in de 
sacristie. 
Vandaag gaat de 1e schaal voor de kerk 
ter bestrijding van de onkosten van het 
verlichte torenuurwerk, de 2e schaal 
voor de bijz. noden van het Nederl. 
Episcopaat. Beide collectes worden ten 

-+eerste aanbevolen. 
Deze week is het Lof op Maandag en 
Donderdag 's avonds om 7 uur. 
Maandag is h�t de Feestdag van de Zoe
te Lieve Vrouw van 's Bosch. Wij nodi
gen, U allen �it die dag bijzonder te 
komen bidden voor het behoud van het 
geloof onder de rijpere jeugd van ons 
bisdom. 
Maandagavond om half 8 Maria Congre
gatie. 
Biechten Zaterdag van half 3-4 uur en 
van 6 uur tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3-3 uur. 
(Aankomst der processies: Den Bosch 
om 6 uur; Tilburg om 10 uur). 

- MAANDAG: Feestdag van de Zoete
Lieve Vrouw van 's Bosch; om kwart
voor 7 gez. mndst. voor Hendrica v. d.
Oever-v. d. Sande; z. a. gel. H. Mis
voor Lamberta Smits-v. Kempen; z. a.
�el. H. Mis voor Hendrina v. d. Loo
v. Oorschot; half 8 gef. gel. jrgt. voor
Hendricus v. Gerwen; half 9 gel. rondst.
voor Anna Maria van der Heijden-Ver
hoeven; vanavond om half 7 lof en om
half 8 Maria-congregatie.
DINSDAG: om kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Hendrica v. d. Oever-v. d.
Sande v. w. de Boerinnenbond; half 8
gel. rondst. voor Helena Rums; z. a. gel.
H. Mis voor Johannes Hobbelen v. w.
vrouw en kinderen; half 9 gel. rondst. 
voor Wilhelmus v. d. Meijden; z. a. gel. 
rondst. voor Henricus Boerdonk. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gel. 
irgt. voor Marcellus' lgnati� v. Boxtel; 
half 8 gel. rondst. voor Adrianus v. Maa
ren; half 9 gez. rondst. voor Henricus 
Boerdonk. 

over de Koppel, door de Clarissenstràat, 
via de Kerkstraat en Duinendaal naar 
het park. 
Om 3 uur zullen ongeveer 400 pelgrims 
in het openluchttheater "Stapelen" de 
opvoering van het H. Bloedspel bijwo
nen en onmiddellijk daarna zullen ze 
in het kasteel bijeenkomen voor het bij
wonen van een Sluitingslof. Vi::rvolgens 
zullen de deelnemers in processie naar 
de trein gaan, di� hen weer naar Til
burg zal voeren. 
De inwoners van Boxtel worden vrien
delijk verzocht als welkomstgroet voor 
de bedevaartgangers zoveel mogelijk de 
vlaggen uit te steken. 

OPVOERINGEN H. BLOEDSPEL. 
Terwijl j.l. Zondag reeds een opvoe
ring van het H. Bloedspel was ingelast 
(die goed bezocht was), zijn voor a.s. 
Zaterdag opnieuw twee extra uitvoe
ringen aangekondigd. Om 4 uur zal een 
opvoering plaats. vinden voor een aan
tal scholen en om 8 . uur zal gespeeld 
worden voor belangstellenden

J 
die tot 

nu toe nog niet de gelegenheid hebben 
gevonden een opvoering bij te wonen. 
Evenzo op Zondag 6 Juli a.s., op welke 
dag echter ook verschillende processie
gangers uit Den Bosch en Tilburg een 
bezoek aan het openluchttheater "Sta
pelen" zullen brengen. Deze uitvoerin
gen zullen dan de laatste gelegenheid 
vormen om in een paradijselijke omge
ving te komen genieten van een schoon 
openluchtspel. Men profitere ervan! 

Varia 

NOORD BRABANT EN DE 
EMIGRATIE. 

De emigratie heeft zich in Nederland 
in de na-oorlogse jaren in sterk stijgende 
lijn bewogen. Ook onze provincie N.
Brabant heeft daarin haar deel gehad, 
hetgeen uit het volgende wel zal 
blijken: 

Naar Canada em4lreerden uit Noord 
Brabant: 
787 pers. in 1948; 
827 pers. in 1950; 

595 pers. in 1949; 
1762 pers. in 1951. 

Naar Australië em.4lreerden uit Noord 
Brabant: 
78 pers. in 1948; 180 pers. in 1949; 
1027 pers. in 1950; 1211 pers. in 1951. 

Naar Nieuw Zeeland emigreerden uit 
Noord Brabant: 
28 pers. in 1948; 35 pers. in 1949; 82 
pers. in 1950; 369 pers. in 1951. 

DONDERDAG: om kwart voor 7 gel. 
rondst. voor Jacobus Vullings; half 8 
gef. gel. jrgt. voor Petronella v. Gerwen; 
half 9 gez. rondst. voor Bernard Ver
heijden. 's Avonds om 7 uur Lof. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. rondst. 
voor Francisca v. d. Laar-v. Liempt; half 
8 gef. gel. jrgt. voor Johannes v. Ger
wen; half 9 gez. rondst. voor Adrianus 
Jacobus v. Alphen. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gel. 
mndst. voor Theodorus v. l)am; om half 
8 gel. mndst. voor Bernard Verheijden; 
om half 9 gel. mndst. voor Johannes 
Mandos. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: 
Antonius Hellings, geb. te Schijndel (H. 
Servatius) en won. par. Boschweg en Jo
hanna Elisabeth Perinings, geb. par. H. 
Hart en won. in deze parochie; Wilhel
mus Josephus Hobbelen, geb. en won. 
in deze parochie en Hendrica Johanna 
Robben, geb. par. H. Hart en won. in 
deze parochie; Dionysius Louisa Karel 
Van Dyck, geb. en won. te Mechelen (B). 
en Maartje Rietdijk, geb. te IJmuiden en 
won. in deze parochie, waarvan heden 
de 2de afkondiging geschiedt. 
Petrus Wilhelmus Beekman� geb. te St. 
Oedenrode en won. in deze parochie en 
Josephina Francisca Derkinderen, geb. te 
St. Michiels-Gestel e_11 won. te Schijndel 
(Boschweg); Henricus van de Loo, geb. 
par. St. Petrus en won. par. H. Theresia 
en Theodora Cornelia van der Struyk, 
geb. te Liempde en won. in deze paro
chie, waarvan heden de 3de afkondiging 
geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet is 
gedispensf�rd, ten spoedigste aan de 
pastoor bekend te maken. 

Huwelijksmissen: Dinsdag 15 Juli om 
9.30; Donderdag 17 Juli om 9.30 en 
om 10.15; Maandag 21 Juli om 10.30. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
5e Zonda2 na Pinksteren. 
6 Juli 1952. 

Vandaag· gaat de eerste schaal "de stui
versschaal" voor de kerk; de tweede 
gaat voor de Bijzondere Noden. Verder
willen wij U nog eens -bijzonder aanbe
velen de collecte welke elke Zon- en 
Feestdag vóór en ná de H.H. Diensten 
gehouden wordt aan de kerkdeur ten 
bate van de H. Hart-Stichting. 
De Hoogmis is vandaag met volkszang. 
Vanavond is het om zeven uur Lof met 
rozenhoedje voor onze paroçhianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. - • 

Maandag - is het de feestdag van de 
Zoete Lieve Vrouw. 
Vrijdag - is het des avonds om acht uur 
H. Familie voor mannen in de Burcht
kapel.
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. tot
bijzondere intentie; 7 uur 1. d. voor een
overleden Moeder; 8 uur I. d. voor een
overleden Vader (v.d. St.); kwart over 9
1. d. voor Adrianus v. d. Nostrum v.w.
de buurt; half 11 Hooginis voor Corne
lia v. d. Sande-Couwenberg v.w. de
Broederschap H. IJk.

In de Wijk-Kapel de Burcht: kwart over 
7 l. d. voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn der parochianen; half 9 1. d. voor 
Adriana v. d. Snepscheut v.w. de buurt; 
kwart voor 10 l. d. voor Johanna v. d. 
Laak-Persons v.w. de buurt. 
MAANDAG: 7 uur I. mndst. voor An
dreas Jurriens-Rullen; zijaltaar I. d. voor 
Willibrord v. Zeeland, Johanna Boeren 
�.e. en Jacobus de zoon; kwart voor 8 
l. d. voor Maria Sars-v. Eijndhoven; half
9 1. d. voor Theodora Bekkers-Hesemans. 
DINSDAG: 7 uur I. jrgt. v. Antonius v. 
Hees e11 Adriana v. d. Wetering z.e.; 
kwart voor 8 I. mndst. voor Gerdina 
WithoÖs-v. d. Steen; zijaltaar I. j. voor 
Adrianus v. Kleef;· half 9 I. j. voor Pe
tronella v. Kollenburg; half 10 pl. ge
zongen Huwelijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur I. mndst. voor Jo
l1anna y. Zeeland-Boeren; kwart voor 8 
I. j. voor Cornelia van Beljouw-v. Kas
teren; z.a. jrgt. voor Henrica v. Nunen;
half 9 I. mndst. voor Maria Sars-v. Eind
hoven.
In de Burcht: half 8 1. mndst. voor Ma
ria Kerkhofs-v. d. Boer.
DONDERDAG: 7 uur I. rondst. voor
Maria v. d. Louw-v. Schijndel; kwart
voor 8 l. d. voor Adriana v. Galen-v.
Liefvoort; zijaltaar Cj. voor Antonius
Wagenaars; half 9 I. rondst. voor Wil
helmus v. Eijndhove11; half 10 gezongen
Huwelijksmis.
VRIJDAG: .7 gur gef. gez. jrgt. voor 
Adrian Verhoeven-v. Rulo; zijaltaar I. d. 
voor over!. fam. Voermans; kwart voor 
8 1. rondst. voor Theodorus v. d. Steen; 
zijaltaar·!. d. voor Adriana Wagenaars-v. 
d. Linden; half 9 1. rondst. voor Huber
tus Josephus v. Sus�nte en Jos v. Su
sante de zoon.
ZATERDAG: 7 uur I. j. voor Joke van
Baast; zijaltaar 1. j. voor Cornelis v. d.
Boer, Antonia Smulders z.e. en Hubertha
de dochter; kwart voor 8 I. mndst. voor
Hubertha Bontje-Verdegaal; zijaltaar 1. j.
voor Adrianus Wagenaars; half 9 I. d. 
voor Anna Reijnen-Albers te Wanroij
overleden.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
5e Zonda2 na Pinksteren. 
6 Juli 1952. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zjjn der parochie; 10 uur H. Mis voor 
de Broederschap Apostolaat der Hereni
ging. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus 
v. Oorschot.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Henricus
Kemps.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Joannes
Josephus Merkx en Maria Catharina de
hsvr.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor
Josephus Lavrijssen en Anna de hsvr.;
half 10 gez. huwelijksmis.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus v. 
d. Sande en Maria de hsvr.
ZATERDAG: half 8 jrgt voor Cornelia
v. Helvoirt.

Deze week zullen 2eschieden:
Maandag H. Mis voor Adreanus v. d. 
Broek, broederschap H. Willibrordus. 
Dinsdag H. Mis voor Adreanus v. d. 
Broek vanwege de huisgenoten. Woens
dag H. Mis voor Adreanus v. d. Broek 
vanwege de huisgenoten. Vrijdag H. 
Mis voor Adreanus v. d. Broek vanwege 
de handboogschutterij Recht door Zee. 
Zaterdag H. Mis voor Wilhelmina Es
sens-Steenbakkers proc. 0. L. Vr. Roer
mond. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG 6 Juli, 5e Zonda2 na Pink
steren: om 7 uur het jrgt. voor Petrus 
Schellen; om half 9 de H. Mis v. Anna 
van Beers; om 10 ug_r de Hoogmis tot 
intentie van het jubilerende Apostolaat 
der Hereniging in Nederland. 
De eerste schaal is voor eigen kerk, en 
de tweede voor de Bijzondere Noden. 
Om half 3 Lof, waarna gezongen wordt 
lied nr. 50. 
MAANDAG 7 Juli, feestdag van de 
Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch: 
om kwart voor 8 H. Mis voor Theodora 
Bekke1·s-Heezemans. -

·- -

DINSDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor pastoor A. v. cl. Ven van Enschot. 
WOENSDAG 9 Juli, feestdag van de 
heilige Martelaren van Gorcum: om kw. 
voor 8 H. Mis voor Johannes Vissers. 
DONDERDAG: om kwart voor 8 H. 
Mis voor de overleden families Schalkx 
en I -loeze; om half 10 gez. Huwelijks
mis. 
VRIJDAG: om kwart voor 8 het rondst. 
voor Maria Nooten. 
ZATERDAG: om kwart voor 8 het jrgt. 
voor Johannes van de Pas en Antonia 
Boons en Maria van Asvelt de hsvr. 

GELEGENHEID TOT BIECHTEN: 
Dagelijks voor de HH. Missen, en Za
terdagmiddag van 6 tot 7 uur. 
Katechismuslessen deze week op school: 
Klas B: tweede helft van les 59 en les 60. 
Klas C: de vragen 525 en 530. 

KERKENBANKENPACHT: 
A.s. Maandag over een week, 14 Juli,
zal ons kerkbestuur zitting houden om
de jaarlijkse kerkbankenpacht in ont
vangst te nemen.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

5e Zondag na Pinksteren. 
6 Juli 1952. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur I. m. voor de bloei van 
het Apostolaat van de Hereniging der 
kerken; 10 uur z. m. tot bijz. intentie; 
3 uur Lof, daarna meisjescongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. j. voor Ant. v. 
Mensvoort; half 8 z. j. voor Corn. de 
Laat; 8 uur 1. j. voor Joh. Schoenmakers. 
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Maria Ant. 
v. Mensvo_prt; half 8 z. j. voor Hendrica
Corn. de Laat; 8 uur I. j. voor Antonetta
Joh. Schoenmakers.
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Nicolaas
v. d. Velden; half 8 z. j. voor Albertus
v. cl. Wiel; 8 uur 1. j. voor Maria v. Ku
ringen.
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Maria
Nicolaas v. d. Velden; half 8 z. j. voor
Wilhelmina Arnoldus Vermeer; 8 uur 1.
j. voor Joh. v. Houtum.
VRIJDAG, 7 uur z. j. voor Petrus v. d.
Velden; half 8 z. j. voor Ant. v. Abee
len; 8 uur I. j. voor Theodora Joh. v.
Houtum.
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Huberta
Petrus v. d. Velden; half 8 z. j. voor
Maria Ant. v. Abeelen; 8 uur I. j. voor 
Ger. Putmans en Anna de hsvr.
ZONDAG: half 7 l. m. tot welzijn der
parochie; 8 uur I. rondst. voor Adriana v.
d. Sande; 10 uur z. j. voor de Zeereerw.
Heer Hendr. v. d. Velden.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maa,ndag 7 uur I. m. voor Theo v. Hal. 
Dinsdag 7 uur I. m. voor Martha Henr. 
v. Houtum als over!. lid 0. L. Vr. v. d.
H. Eik. Woensdag 7 uur I. m. voor Hub.
v. Aarle v.w. de Kinderen. Donderdag

7 uur I. m. voor Nicolasina Pijnenburg 
v.w. huisgenoten. Vrijdag 7 uur 1. m. ter
ere H. Antonius. Zaterdag 7 uur I. m.
voor Anna Mart. v. d. Ven v.w. de kin
deren. Zo11dag 7 uur I. m. voor de leden
der proc. Bergen-op-Zoom naar Sittard.
30e Martha Henr. v. Houtum te Liemp
de overleden.

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
5e Zondag na Pinksteren. 
6 Juli 1952. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat. Onder de H.H. Missen zal de 
Eerw. Pater f>. Witbroek C.ss.R. preken 
over de H. Antonius Abt. Na de middag 
om 3 uur Plechtig Lof, waarna (onge
veer half 4) Zegening der paarden vóór 
de kerk. De gelovigen, die het Lof bij
wonen, worden verzocht in processie 
achter de geestelijkheid uit de kerk te 
trekken, en plaats te nemen op. he·t 
kerkplein rechts (aan de kant van het 
kerkhof). Op het kerkplein zal de Pater 
nog een korte predikatie houden, waar
na wordt overgegaan tot de zegening 
der paarden. De geleiders der paarden 
worden v.erzoc}tt zich strikt te houden 
aan de aanwijzingen van de commissa
rissen van orde. 
Maandag, feestdag van 0. L. Vrouw 
van Den Bosch. We verzoeken de gelo
vigen en vooral de jeugd op die dag de 
H. Mis bij te wonen en te communiceren.
's Avonds om half 8 Lof. Na het Lof
een lied.
Zonda� a.s. tweede schaalcollecte voor
de arme blinde_11 en Doofstommen.
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-v. d. Laar; half 9 H. Mis
voor het Apostolaat der Hereniging ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan; 10
uur Hoogmis voor de Parochie.
MAANDAG: half 8 H. Mis voor over!.
Familie Doevendans-v. d. Stonden; half
10 gez. Huwelijksmis.
DINSDAG: half 8 H. Mis voor de Eerw.
Moeder Cortilia.
WOENSDAG: half 8 H. Mis ter ere
van de H. Antonius Abt uit dank.
DONDERDAG,-half 8 H. Mis voor de
Parochie.
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Mevr.
Martina van Esch-v. Munster.
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Johan
nes Konings.
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus
van Oers.

Missienaaikri� Esch: 
Opgehaald bij de uitvaart van Elisabeth 
Batens f 7,-. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 6 Juli. Vijfde Zondag na Pink
steren. 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 over
leden leden d�r familie Henket; om 10 
uur voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn onzer weldoeners. 
MAANDAG: om 7 uur uit dankbaar
heid ter ere van 0. L. Vrouw. 
WOENSDAG: om half 8 voor Doctor 
Theodoru.s Strengers. 
ZATERDAG: om 7 uur voor Wilhelmi
na- van Uden-van der Brugge, Anna de 
dochter, Cornelis en Adrianus, de zonen. 
om half 8 jaargetijde voor Adriana van 
Uden. 

VERLOOFD: 
LIES THIJS 

en 
WIM VERSANTVOORT 

Gevraagd: een kinderledikant
je. H. Hart-Stichtin.[, p.a. Ba
roniestraat 39. 

Te koop bij Th. Sleutjes, Kas
teren B 37, Liempde, een toom 
beste biggen en een zeug 13 
weken drachtig. Voor de inmaak 

In plaats van kaarten. 
ONDERTROUWD: 

MAARTJE RIETDIJK 
en 

DENIS VAN DYCK 
Boxtel, Stationstraat 18 
Mechelen, Nattenhofstraat 42 
Huwelijksinzegening 21 Juli a.s. 
om 10.30 uur in de St. Petrus
kerk te Boxtel. 
Receptie van 2-3 uur ten 
huize van de bruid. 

Toekomstig adres: 
Brusselschesteenweg 79,. 

Mechelen. 
Boxtel, 28 Juni 1952. 

Mevr. v. Rossum vraagt voor 
direct wegens ziekte der tegen
woordige, net Meisje. Leen
hoflaan 15. 

Te koop: 1 ha zware haver, 
1 ha rogge, geschikt voor dek
stro, een toom biggen. F. v. d. 
Meijden, Nergena 12. 

Biggen te koop: Schijndelse
dijk 9. Te koop: een zo goed als

nieuwe Victoria bromfiets. B. 
Te koop bij A. van Erp, Luis- J. v. d. Brandt, Baroniestr. 48. 
se!, een toom N.L. biggen. 

Te koop: een toom beste big- Mevr. T. de Kroon-van Oerle 
gen bij P. Hulsen, Kasteren 
B 27, Liempde. vraagt, wegens huwelijk der 

tegenwoordige, 'n zelfstandige 

Wissel Uw Virginia Shag R.K. dienstbode. eens af met zo'n pakje 
A S C O  T American Shag Wilhelminaplein 20, Eindhoven. 
van Niemeijer. De bijzondere 
en geweldig zachte smaak zal 
u_ zeker bevallen. 19e Brabantse treinreis 

Mevr. Mr. Eras. Burg. Dams
straat 52, Tilburg, zoekt voor 
haar uit sl�hts 2 personen be
staand gezin een net R.K. 
Meisje, boven 30 jaar. 

Te koop: toom beste biggen. 
M. van d�.r Steen, Essche
baan 18.

naar 

Lourdes 
In de eerste volle week van 

3 t.m. 10 Augustus. 

Alles inbegrepen f 225,
Programma en aanmelding bij 

W. M. v. MOORSEL
Te koop: twee kinderledikant- Raaphof ],jes. Prins' Hendrikstraat 16. Boxtel 

Een zeug N.L. en lopers. H. 

Wij brengen U reeds een 
STERILISEERKETEL 

met houder in emaille 
voor slechts f 12.95 

Steriliseerketel 

met houder in gegal, 
vaniseerd f 12.50 

Thermometers f 1.35 

Beugels p. stuk f 0.10

Klemmen " f 0.08

Inmaakglazen merk "Vegla"

2 liter met deksel f 0.52 
P/2 ,. ,, ,, f 0.47 
l ,. ,, ,, f 0.42 
3/4 ,, ,, ,, f 0.33 
l/2 ,, ,, ,, f 0,30 

Inmaakglazen "Platrand" 
2 liter met deksel f 0.56 
11/2 ,, ,, ,. f 0,52 
l ,, ,, ,, f 0.46 
3/4 ,. ,, ,, f 0,42 
Losse ringen 6 et. p. stuk 
Grote sortering 

Keulse Inmaakpotten 
in alle maten voorradig 1 

Te koop: bascule (500 kg) v. Ingen, Vorst.
goed in orde. Zandvliet 6. Bij deze hittegolf is 

een fles 
U slaagt beslist in 

Te koop: beste biggen. M. 
Peijnenburg, Mijlstraat 9. 

Te koop: prima jonge kippen, 
9 weken oud. Fr. v. d. Pasch, 
Onrooii 6. 

Woord-adyertenties ·kunnen 
elke week tot en met Woens
dag opgegeven worden aan de 
Administratie van - Brabants 
Centrum, Molenstr. 19, Boxtel. 

Te koop: Windbuks. J. Ver
dook, Liempde, Vrilkhoven 
D 57. 

Te koop: een hectare rogge en 
haver. Te bevragen na 6 uur 
bij J. van Oirschot, Balsvoort 
2 (bij Kaifipina). 

Damesfiets f 52,50, compleet, 
en luxe aanhangwagen • voor 
fiets f 40,-. Wilhelminastr. 18 

Te koop: in centrum van Box
tel z.g.a. nieuw middenstands
huis met grote tuin. Komt 
vermoedelijk binnenkort vrij. 
Brieven onder nr. 77, Molen
straat 19. 

Te koop: twee ton gerstestro, 
oogst 1952, hoogkar, i.z.g.st., 
sorteermolen, boerenzadel, als 
nieuw en 200 weipalen. Alb. 
van Hal, Onrooi 14. 

Gevraagd: nette R.K. Winkel
juffrouw in- of extern, bij A. 
M. van Nistelrooy, Slagerij,
Rechterstraat 20, Boxtel,
Tel. 454.

Gevraagd: enige nette meisjes, 
leeftijd 14-16 jaar, om te 
worden opgeleid in ons leder
waren-atelier. Leder� en Le
derwarenfabriek A. J. M. van 
Elk, Burgakker 16, Boxtel. 

Te koop gevraagd: een 3-wie
Te koop: Jonge slachthanen lig kinderfietsje. Aanbieding 
bij W. van Gils, Hal 3. Molenstraat 19. 

EAU-DE-COLOGNE 
welkom. 

PARFUMERIE 

Bert v. d. Braak 
Baroniestr. 73 • Tel. 450 

De Bijenkorf 
F• A. v. KOL 

BOXTEL, 
Stationstraat 55 

. • Markt 14. 
SCHIJNDEL: Hoofdstraat 141. 

Geniet nu nog een hele tijd 
van het mooi e we e r  met een 

BROMFIETS of 'n nieuw RIJWIEL 

- De roestvrije
Denkt U er wel aan, dat - MAGNEET 
wij later ook uw rijwiel 

- CYRUS E.,_1 
kunnen repareren. •� 

..._ ______ _. - PHOEHIX 

PIETER v. d. BRANDT 
Baroniestr aat 48, BOXTEL. 

-

1 1 



OPZIENBARENDE PRIJSVERLAGING! 
TELEVISIEAPPARATEN1 reeds vanaf f 495,• 1 

Openluchttheater "Stapelen"

H.BLOEDSPEL
Zaterdag 5 Juli om 8 uur.

Zondag 6 Juli om 3 uur en om 7 uur. 
Entrée: f 2,- f 1,50 en f 1,-

Makelaars- en Algemeen 
Assurantie kantoor 

Tevens Adviesbureau 
Bosscheweg 12, Boxtel 

Beäcllgd Makelaar en Taxa• 
teur In o n r o e r e n d e  e n  
roerende goederen 

sinds 1928. 

Huismoeders, zoekt Uw voordeel 
en vergelijk onze vleesprijzen. 

Deze week als reclame : 

1 pond braadvlees voor 2 gulden 

2 ons fijne varkensworst van 1.04 voor 80 et 

Slagerij BAAIJENS-FRUNT 
BARONIESTRAA T 99 

Met Uw pijnlijke ,oefen Extra aanbieding van 
NAAR • 'T ANKER 
Jo Y, Grmsven-Y, Summeren Deze week (tot Donderdag ID Juli)MARKT 15 

e l t fl Mediscb Gedipl. Voetverzorgster g ro e es
Ook aan huis te ontbieden Heerlijke Limonadesiroop 

Telefoon No. 620. van 99 voor 89 et. 

Zonnebrillen 
met optisch zuiver glas 

vanaf f 1.75 

F. P. v. Langen 
Opticiën, Stationstraat 62 

Zeer ruime sortering. 

• 250 gram
Annanasbl okjes

van 60 voor 39 et. 
• 250 gram

Can dij-Rondjes
van 65 voor 49 et. 

e IJS, 35 ct.(½liter•eup) 
Steeds gekoeld Heinekens Bier voorradig 
C. de Jong�van Kempen

VÉGÉ•KRUIDENIER.

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

Notaris P. Mertens te Boxtel 
zal aldaar voor de Fam. M. v.d. Meijden, in het café van de 
Heer H. v. d. Meijden, Nieuwstraat 33, voor INZET op 
DINSDAG 15 JULI 1952 en voor TOEWIJZING op 
DINSDAG 22 Juli 1952, telkens nam. 5 uur, 

PUBLIEK VERKOPEN: 
ONDER BOXTEL 

Enige koop: bestaande uit: 
A. Het hecht en sterk gebouwde, gunstig gelegen woonhuis
met Café en erf aan de nieuwe Rijksweg en Nieuwstraat 33, 
(waarin vergunning voor de verkoop van sterke drank in het 
klein), alsmede de gehele café-inventaris.
B. Het woonhuis met erf aan de Nieuwstraat 35, verhuu�d
aan de heer F. v. Dun, het geheel kad. bekend sectie K 
nr. 1570 groot 4.62 aren.
Aanvaardin,g: het sub A omschrevene bij de betaling der 
koopsom, en het sub B omschrevene in het _2enot der huur 
vanaf de te dag der w�k volgend op de betaling der koop
som. Lasten voor koper vanaf l Juli 1952. Betaling koopsom 
uiterlijk 22 October 1952. 

Verkopingen van Granen te velde te Boxtel en Liempde 

Notaris P. Mertens te Boxtel, 
ZAL PUBLIEK VERKOPEN: 

I. Maandag 7 Juli 1952 voorm. 10 uur in het Café van H.
v. Rooij te Boxtel, Baroniestraat, voor de heer J. G. Kroot:
ongeveer 5.50 ha rogge in 7 kopen, gelegen achter het huis 
Nergena 5 te Boxtel, aan de Binnenpad, achter het huis van 
C. v. Berkel, tussen de percelen van v. Berkel en Dankers,
de Tongerkampen en tegenover A. v. Crinsven 1 

ongeveer 3 ha haver in 6 kopen, gelegen bij het huis Ner
gena 5, tussen de percelen van v. Berkel en Dankers en aan 
de Binnenpad. 
II. Dinsdag 8. Juli 1952 voorm. 10 uur in het Café van de
Fam. v. d. Sande te Liempde voor:
A. de heer F. Kluytmans te Liempde A 131: ongeveer 2.50
ha prima haver, gelegen te Liempde, Kerkakker, Vrilkhovense
akkers, Loe-eind en nabij het huis, in 8 kopen en massa's. 
Aanwijzing doet de heer Kluytmans voornoemd. 
B. de heer H. v. d. Anker te Liempde B 67: ruim 80 aren
haver en gerst, nabij diens woning.
Betaling 1 October 1952.
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Kleermakerij 

A. SCHUURMANS
Molenstraat 4 1 , Boatel 

STOPPAGE 

Méér en méér vraagt men deze 

Fijne Engelse Melange 
--� 

� -
-- ':. ====-:;z::: 

Piekwick Thee! Dat is heel 
gauw een begrip geworden 
in Nederland. Duizenden 
huisvrouwen vragen nu da
gelijks naar dit nieuwe 
Pickwick-pakje met het 
groene etiket. 
Een zuivere Engelse me
lange, vol van smaak en 
rijk van afschenk. 

DOUWE EGBERTS 

A.s. Vrijdag
en Zaterdag

Bessensap 
34 grote fles 

Pudding 
34 2 pak à 100 gram 

Leverpastei 
39 per blik 

HEBT U OOK 

GEWACH T MET 

HET KOPEN VAN 

EEN PHI LIP S 

RADIO- TOESTEL 

MET 

KLANKKLEUR? 

De prijzen zijn ver
laagd met 15°/o voor 
de radio-apparaten� 
met circa f 300.- voor 
de Philips televisie
toestellen. THANS 
reeds een Phil ips 
radio voor f 136.-. 

VAN BOXTEL 
Clarissenstraat 3, Telefoon 4 79 

BOXTEL 

DEN DRIES :��R�1N EN OVERHEMDEN 
OP MAANDAG GEBRACHT. • ZATERDAG TERUG. Adverteert in Brabants Centrum ! ! ! 

WEEKRECLAME-AANBIEDING ! 7-daagse
WI N T ERHAM

VRIJDAG TOT EN MET DONDERDAG 
200 gram Ham 1 gulden. 2 daagse

VRIJDAG EN ZATERDAG • 
RUNDVLEES 

vanaf 2 gulden per 500 gram. 

fa Jan van Lievenoogen 
Fellenoord 2 Tel. 372 Boxtel 

DEKENS DEKENS DEKENS DEKENS 

Slechts twee weken 
ingaande a.s. Maandag 

DEKEN chemisch reinigen 
(incl. kaarden) nu f 1, 10

elke volgende f 0, 90 

Zwitsersche �- 11551 
EINDHOVEN - TEL. 2973 

WASSEN STOMEN VERVEN 

Depöt Boxtel: Fa. v. d, VELDEN, Stationstraat 11 

RADIO - TELEVISIE 
Zeer belangrijke 

Type 210 
prijsverlaging 

f 162,-
" 310 f 198,-
" 410 f 249,-

" 594 f 327,-
" 511 f 338,■ 

Televisie Type 500 f 697,-

TECHNISCH BUREAU 

J.o.d.� 

Voor : Cassettes 
C ERO Gesch;nken 
F. P. v. Langen 

Stationstraat 62 

Als het om een prima Rijwiel 
gaat, koop er dan een waar 

op staat. 

W. VAN ROOIJ
BOSSCHEWEG 52 

Herenriemen 
met schuifgesp f 1, Î 5 

HE IJ MANS 
llreukelseetraat 63 

Wilt U een 
PRETTIGE VACANTIE? 

Laat dan eerst Uw 

VOETEN 
verzorgen door 

Pedicure 
WIES GEMEN 

BOXTEL 
Stationstraat 14, Tel. 296, 

,,.,,,_,. ......... 

1 j;�
1

e;sbroeken 
khaki of blauw 

voor de warme dagen. 

U eleagt hiervoor bil 

f8 Wed. P. Spierings 
Breukelsestraat 88 

Ook leuke Zomert111itJes 
In alle maten u. f 1,35 

--------- ----------------

Opgelet 
Gedurende 8 dagen op al onze 

Ten nis-rackets 5% korting. 
Uw r e  p a  r a  t i  e aan de rackets 
binnen 24 uur klaar en onder 
volle garantie. 

J. A. GE MEN 
reeds JAREN het vertrouwde sporthuis 

Stationstraat 14, Boxtel, Tel. 296 

•

~ Vanaf heden weer • 

Nieuwe Haring :~ 
VOS In 't zuur 

Stationatr. 44 ... • • 
; 'lil Telefoon 627 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Z. Em. Kard. Tisserant bezocht Boxtel Plaatselijk Nieuws Burgerlijke Stand
der Gemeente Boxtel 

Hartelijke ontvangst 
van de Prins der Kerk 

Bezoek aan Hoofdkwartier 
van het Apostolaat der 

OOK MISSIEHUIS HAD ZIJN 
BELANGSTELLING. 

Het was vorige week Vrijdag voor de 
eerste maal in de geschiedenis, dat een 
buitenlands Kardinaal - en dan nog wel 
de Deken der 'kardinalen, dus de hoog
ste vertegenwoordiger van het Vaticaan 
- Boxtel's grond betrad om er enige
tijd te vertoeven.
De inwoners van Boxtel hebben zeer wel
begrepen, dat dit een unicum was van
hoogst vererende allure, getuige de ont
vangst die men Zijne Eminentie Eugène
Kardinaal Tisserant bereidde.

De Kardinaal, die zoals men wellicht 
weet naar Nederland was gekomen om 
er het 25-jarige bestaansfeest van het 
Nederlandse Apostolaat der Hereniging 
te presideren, werd op het punt Mgr. 
\'7i!merstraat-Bosscheweg-Vicarius van 
.Ä.lphenlaan opgewacht door Burgemees
ter, Wethouders, Secretaris en Raads
leden van de gemeente Boxtel. Ook 
Boxtel Vooruit, dat deze ontvangst van 
de Kardinaal door de wereldlijke over
heid van onze plaats had voorbereid, gaf 
met een afvaardiging acte de présence. 
Het was ruim 5 uur toen Zijne Eminentie 
arriveerde. Hij was vergezeld van de 
ceremoniari.us Mgr. Adone Terzariol, 
zijn secretaris Mgr. Dr. Jac. Bruning en 
de heer W. Croon uit Wassenaar, ere
kamerheer (met kap en degen) van Z. H. 
de Paus en gentil-homme van Zijne 
Eminentie tijdens zijn verblijf in Neder
land. 
Nadat de Kardinaal verwelkomd was 
door Burgemeester Drs. M. A. M. van 
Helvoort en deze vervolgens wethouders, 
secretaris en gemeenteraadsleden van 
Boxtel, a(sook de gedeputeerden van 
Bçxtel Vooruit aan Z. Em. had voorge
steld, begon de tpcht door Boxtels stra
ten naar het kasteel Stapelen. 
Voorafgegaan door de Bereden Politie 
en opgeluisterd door een groep koorkna
pen in fraaie costumes - welke groep 
onder leiding van de Heer C. Suys reli
gieuze gezangen uitvoerde - trok de 
stoet met als hoogtepunt Kardinaal Tis
serant en Burgemeester Van Helvoort 
in een open landauer door de straten, 
die naar het kasteel leidden. 
De leerlingen van alle Boxtelse scholen 
stonden in lange rijen langs deze straten 
opgesteld. Zwaaiend met vlaggen in de 
nationale en pauselijke kleuren, bracht 
Boxtels jeugd de hoge bezoeker haar 
groet. Voorts bleek Boxtel in zijn be
vlagde straten ook nog vertegenwoor
digd door honderden andere belangstel
lenden, die allen knielend de zegen ont• 
vingen van Zijne Eminentie. Feestelijk 
klokgelui gedurende de g�hele tocht 
zette aan dit gebeuren de nodige 
luister bij. 
In het park van Stapelen werd de Kar
dinaal ontvangen door de geestelijke 
_overheid van Boxtel. De HoogEerw. 

Pater Provinciaal Wiro v. d. Dungen 
A.A. begroette als eerste de hoge gast. 
Daarna volgden de ZeerEerw. Heren 
Pastoors van Boxtel, de Overste van 
Missiehuis St. Theresia, de ZeerEerw. 
Pater Marius v. d. Boogaard, en alle 
overige Paters Assumptionisten. Daar 
was ook het Bestuur van het Apostolaat 
der Hereniging ter begroeting aanwezig: 
Pastoor Smit als voorzitter, Pater Frans 
van Wijnhoven A.A. als alg. secretaris 
en de heer v. d. Vorst als administrateur 
dezer vereniging. 
Door een dochtertje van de heer v. d. 
Vorst werden de Kardinaal bloemen 
aangeboden, terwijl de Prins der Kerk 
van de overig� aanwezigen - pension
naires V,!n Duinendaal en St. Ursula, stu
denten van Missiehuis St. Theresia, jon
gens van Huize De La Salie en hun 
leerkrachten - luide toejuichingen in 
ontvangst kreeg te nemen. 
Met de aankomst op Stapelen had de 
Kardinaal tevens het eigenlijke doel van 
zijn reis naar Boxtel bereikt, want hij 
had zich speciaal naar onze plaats bege
ven om een bezoek te brengen aan het 
Hoofdkwartier van het Apostolaat der 
Hereniging en aan de Nederlandse Pro-

vincie van de Paters Assumptionisten, 
die sinds enige jaren in het Oosten (in 
Charfé) de leiding hebben van een semi
narie van de Oosterse ritus. 
In de met mozaïek versierde . hal van 
het Misshiehuis St. Theresia, waaraan de 
Kardinaal even later ook een bezoek 
bracht, zongen de studenten een feest
cantate en hield een der leerlingen nog 
een begroetingstoespraak in het Frans. 
De Kardinaal stelde deze geste bijzon
der op prijs. Hij gaf aan het slot van 
deze intieme bijeenkomst • priesters en 
studenten de pauselijke zegen. 
Daarna keerde hij weer terug naar het 
kasteel om omstreeks 9 uur vandaar uit 
naar Tilburg te vertrekken. 

Pater F. v. WIJNHOVEN A.A. 
ONDERSCHEIDEN. 

Jl. Zondag werd - tijdens de v1enng 
van het zilveren jubileum van het Apos
tolaat der Hereniging te Utrecht - door 
Kardinaal Tisserant medege_deeld, dat 
Z. H. de Paus aan de Secretaris Pater 
Frans van Wijnhoven A.A. de onder
scheiding "Pro Ecclesia et Pontifice" had 
toegekend. 

Bezoek aan de Witte Paters 

Hartelijk weerzien van twee vrienden 
Kardinaal prijst het 

H erenigingswerk 
der Witte Paters 

Zijne Eminentie Kardi
naal Tisserant heeft, 
voordat hij in Boxtel 
arriveerde, te Esch de 
Witte Paters nog met 
een bezoek willen ver
eren om er de hand te 
drukken van een goede 
vriend, Zijne Hoog
waardigheid Exarch Ni
colaas van der Vliet 
W.P., prelaat van de
Grieks-Katholieke Kerk_

De Witte Paters acht
ten zich bevoorrecht in 
hun Missiehuis St. 
Charles een persoon
lijkheid te mogen ver
welkomen, die als Deken 
van het H. College van Kardinalen 
na Z. H. de Paus de hoogste waar
digheid bekleedt in de Kerk. In dit 
bezoek mochten zij een w_aarderende 
geste zien van de Consultor van de H. 
Congregatie der Oosterse Kerken voor 
het werk, dat de Witte Paters reeds 
sedert 1878 voor de Grieks-Katholieke 
Kerk van Palestina, Syrië, Libanon, 
Transjordanië en Egypte tot stand heb
ben gebracht. Momenteel immers tellen 
deze gebieden 10 aartsbisschoppen en 
bisschoppen, die hun opleiding genoten 
hebben op het Witte Paters-Seminarie 
van de Grieks-Melchitische ritus van 

Jeruzalem, terwijl ruim 200 oudleerlin
gen van Sainte Anne in diverse parochies 
van het Oosten de zielzorg waarnemen. 
Bovendien bestaat er een Congregatie 
van volksmissionarissen, de Paulisten, die 
de Regel der Witte Paters tot de hun
nen hebben gemaakt. 

De tocht door Boxtel's straten 

Omstreeks half vijf in de namiddag reed 
de Kardinaalsauto het park van St. Char
les binnen, waar Paters, Broeders en 
studenten zich in dubbele haag hadden 
opgesteld. To�en de Hoge Bezoeker de 
auto verliet werd hij verwelkomd door 
de Hoogeerwaarde Pater Hartman, Pro
vinciaal, Zijne Hoogwaardigheid Exarch 
van der Vliet en de Zeereerwaarde Pater 
van Hulzen, Overste van het Missiehuis. 
De Kardinaal begaf zich met zijn ge
volg naar de spreekkamer van het kloos
ter, waar hij zich hartelijk onderhield 
met de missionarissen en vluchtig enkele 
prettige herinneringen ophaalde aan zijn 
samenwerking met Mgr. van de. Vliet, 
die 49 jaren professor is geweest aan 
genoemd seminarie. Tegen vijf uur ver
liet Zijne Eminentie het klooster, poseer
de welwillend voor de fotograaf, sprak 
de studenten enkele ogenblikken toe en 
gaf aan allen tot afscheid zijn zegen. De 
figuur van de Kardina.il maakte door 
zijn minzame vriendelijkheid diepe in
druk en die indruk werd niet weinig ver
sterkt dQ.or. de sprekende velijkenis die 
er bestaat tussen Kardinaal Tisserant en 
de Stichter der Witte Paters Kardinaal 
Lavigerie. ,Het korte bezoek van Kardi
naal Tisserant zal voor de Witte Paters 
in Ned�rland een hi�torische gebeurtenis 
blijven. 

,,ZW ARTBOUWERIJ" 
OPNIEUW VOOR DE RECHTBANK. 
Vorige week heeft het Gerechtshof in 
Den Bosch uitspraak gedaan in de zaak 
,,Boxtel". Hierbij werd de nietig verkla
ring van de dagvaarding - onlangs uit
gesproken door de Rechtbank, waarna 
de Officier van Justitie in hoger beroep 
was gegaan - afgewezen. Dit heeft tot 
gevolg, dat de affaire zowel ten opzich
te van de gelJJ.l:ente Boxtel als van de 
Burgemeester, de Wethouders en de 
Directeur van Openbare Werken op
nieuw door de Rechtbank in behande
ling zal worden genomen. 

OPSTOKEN VAN HOUTAFVAL 
ZONDER VERGUNNING IS 
VERBODEN. 
Voorkomt nodeloos alarmeren van de 
Brandweer_ 
Het blijkt nog niet voldoende bekend te 
zijn, dat het volgens de Algemene Plaat
selijke Politieverordening niet geoor
loofd is hout- en ander afval op te sto
ken zonder vooraf daartoe verkregen 
vergunning van Burgemeester en Wet• 
houders. 
Wij menen daarom goed te doen de in
gezetenen er op te wijzen, dat een ver
gunning als hierboven bedoeld kan 
worden in ontvangst genomen ten poli
tieburele, mits tijdig aangevraagd. 
Zoals bekend zal zijn, heeft de Brand
wacht wederom zijn plaats ingenomen 
op de hoogste trans van de Boxtelse 

van 1 Juli tot en met 7 Juli 195'.2-
GEBOREN: Catharina C. dochter van 
W. M. de Groot en M. C. Bax, Kam
pina 1 - Wilhelmus J. G. zoon van
W. A. G. E. van Liempt en M. J. H.
Vaessen, Dufourstraat 3 - Catharina
J. dochter v;m M. A. v. d. Vorstenbosch
en J. M. v. Lievenoogen, Boseind 20 -
Christina M. dochter van M. A. Roo
vers en J. v. _Kessel, Zandvliet 14 -
Albertus J. C. zoon van J . .M. van de
Sande en C. C. Brok, Kalksheuvel 22 -
Arie A. zoon van Fr. L. Smoorenburg
en M. v. Helvoirt, Bosscheweg 91a -
Theodorus P. H. zoon van A. J. Lieven•
oogen en P. M. Memel, Bo�cheweg 119
- Johannes H. G. zoon van H. Th. A_
Megens en P. v. d. Looii. Esschebaan
11 - Petrus 0. A. zoon van 0. A. Ver
hoeven en J. W. Brands, Tongeren 1.

ONDERTROUWD: Wilhelmus P. Ver
santvoort en Elisabeth G. Th. Thijs -
Gijsbertus J. Staats en Maria A. Tielen. 

GEHUWD: Gijsbertus van den Langen
berg en Adriana Snellaars - Adrianus 
Th. Willems en Maria A. Huijberts -
Hendrikus van de Loo en Theodora C. 
van der Struijk - Andries Chr. van 
Oers en Geertruda E. Hoenselaars -
Hendrikus A. van den Aker en Catha
rina J. M. Snijders - Johannes C. van 
Schijndel en Anna B. Verberk - Johan
nes Aarts en Petronella van Hemmen. 

toren. A d Van alle door deze Brandwacht gecon- gen a 

stateerde vuurhaarden wordt onmiddel- R.K.J.B.
lijk kennis gegeven aan de Commandant 
van de Brandweer, die bij vermeende A.s. Zondag 13 Juli, na de Hoogmis,
noodzaak zijn mannen alarmeert. ' belangrijke algemene ledenvergadering 
Zo is het deze week voorgekomen, dat in het eierlokaal. 
de Brandweer met groot materiaal uit- Bespreking: Organisatie sportdag op 
rukte, om op de "plaats des onheils" tot Zondag 20 Juli a.s. 
de ontde_kking te komen, dat de betref
fende vuurhaard bestond in het opsto
ken van een grote hoeveelheid afval-
hout. 
Het spreekt vanzelf, dat tot het uiterste 
getracht moet worden herhaling van een 
geval als het aangehaalde te voorkomen. 
Eenieder vrage dus hij de noodzaak tot 
het opstoken van hout of afvalwaren in 
de open lucht tijdig vergunning aan. 

INENTING TEGEN POKKEN. 
Voor kosteloze inenting tegen_ pokken 
kunnen belanghebbenden zich Woens
dag 16 Juli vervoegen in het St. Liduina 
Ziekenhuis, Duinendaal. 
Voor bijzQnderheden leze mep de in dit 
blad voorkomende advertentie. 

ZWARTE RAT BESTRIJDING. 
De komende weken vormen de meest 
gunstige tijd voor de bestrijding van de 
zwarte rat, die leeft op Uw zolders en in 
Uw schuren, want de voorraad graan, 
het geliefkoosde voedsel van de zwarte 
rat, geraakt op zodat zij belust wordt 
op bestrijdingsmiddelen. Hebt U last 
van de zwarte rat, leg dan nu de z.g. 
torpedo's, het beste bestrijdingsmiddel. 
Deze torpedo's zijn verkrijgbaar ten 
kantore van de Dienst van Gemeente
werken iedere Maandag, Woensdag en 
Vrijdag, in de voormiddag van 10-12 
uur, voor f_0,25 per pakje van 10 stuks. 

GESLAAGD. 
Onze plaatsgenoot de heer C. C. M. v. 
Oerle, slaagde aan de Technische Hoge 
School te Delft als Electro Technisch 
Ingenieur. 

-o-

J. v. Bragt, alhier, slaagde· aan het St.
Jan's Lyceum te 's ·Hertogenbosch voor
het eindexamen afd. H.B.S. B.

-o-

Onze plaatsgenoot Th. van Helvoort be
haalde aan het St. Canisius College te 
Nijmegen het di11.loma Gymnasium B. 

-o-

Woensdag 9 Juli slaagden voor het 
eindexamen aan de Middelbare school 
voor meisjes "St. Ursula" te Boxtel de 
volgende 7 candidaten: Helma van Hel
voort, Bep Ghysens en Willy Roeffen 
allen uit Boxtel. Voorts Guus Beduwé 
(Vught), Francien Nijkamp (Loon op 
Zand), Yvonne Bloem (Tilburg) en Josie 
de Vries (Eindhoven). Er werden geen 
candidaten afgewezen. 

EXAMEN VOOR 
AMATEURMUSICI. 
Zondag j.l. werd te Goirle van de ama
teurmusici het zogenaamde Muzikanten
examen A afgenomen. 
Drie jonge muzikanten van Boxtels Har
monie namen er aan deel en ontvingen 
het diploma. Zij slaagden schitterend met 
een puntental ver boven de examen
nonn, die gesteld was op 54 punten. 
J. v. Eijndhoven slaagde met 70½ punt,
H. van Hamond met 82 punten en C.
van Hamond met 77 punten.

DUIVENVLUCHT VOOR DE 
,.OUDEN-VAN-DAGEN-TOCHT" 
EN RONDE VAN BOXTEL. 
Bijzonderheden over deze gebeurtenis
sen kan men lezen in ons blad van 
komende week. 

SPREEKUUR BURGEMEESTER. 
Maandag 14 Juli van 10-12 uur v.m. 
Donderdag 17 Juli van 10-12 uur v.m. 

Esch 

P AARDENZEGENING. 

Van heinde en verre, door de rustige 
velden met het rijpende koren of over 
de drukke wegen met niet te tellen 
vacantiegangers, zijn ze j.l. Zondag naar 
het vriendelijke, landelijke Esch geko
men: de Brabantse boeren. Ze waren er 
met zware trekpaarden of luxe rijdieren, 
met merries en warmbloedige hengsten, 
met ponny's en met veulens, die aan de 
voet van de oude Essche toren en onder 
de schroeiende zonnewarmte van deze 
volzomerse dag in lange rijen langs de 
zegenende priester trokken. Want Zon
dag 6 Juli j.l. was de dag van de tradi
tionele paardenzegening in Esch - vier 
jaar geleden bescheiden opgezet, thans 
uitgegroeid tot een grote gebeurtenis 
voor Esch en verre omstreken. 
Allereerst was in de Essche St. Willi
brorduskerk een Plechtig Lof opgedra
gen en daarna had de W elEerw. Pater 
Witbroek. C.ss.R. een treffende predica
tie gehouden als inleiding op de zege
ning, die even later door de Zeer Eerw 
Heer Pastoor gegeven werd .en waarbij 
ge tien- en tientallen paarden een voor 
een door de eigenaars ter zegening wer
den voorgeleid. 
Het was een schoon, zinrijk gebeuren, 
waarvoor veel belangstelling getoond 
werd en dat uitstekend georganiseerd 
bleek. 
We mogen dan oo� stellig verwachten, 
dat deze traditie in de komende jaren 
nóg meer ingang zal vinden bij de paar
denhouders uit Esch en verre omgeving! 

Liempde 

KINDSHEIDOPTOCHT_ 
Op Zondag 13 Juli a.s. zal in Liempde 
weer de jaarlijkse Kindsheidprocessie 
door het dorp trekken. De stoet is voor 
dit jaar verrilkt met verschillende nieuwe 
groepen, zodat we mogen verwachten 
dat de processie dit jaar nog meer dan 
andere jaren een stichtende plechtigheid 
zal worden. 
De processie trekt ná het Lof, dat om 
3 uur begint. 

Kamer van Koophandel 

NIEUWE INSCHRIJVINGEN: 

M. v. d. Bogaard, Kruideniersbedrijf,
Boomstraat 35, Gemonde, Boxtel.

H. J. Voets, in Tabaksart. enz. Rechter
straat 9, Boxtel. 

Th. Alberts, Handel in kruidenierswaren 
en rookart., Nieuwstraat 36, Boxtel. 

B. v. d. Boogaard, Brandstoffenhandel,
Kerkstraat 7, Boxtel.

A. Arts, Machinale katoen- en linnen
weverij, van Salmstraat 45, Boxtel.

J. Schellekens, in aardappelen, groen
ten en fruit, Schijndelsedijk 2, Boxtel.

J. _van Helvoort, Handel in fruit, groen
ten en aardappelen, Kasteellaan, Boxtel

Houthandel Baltussen, Houthandel en 
zakerij, Fellenoord 33, Boxtel. 

Hereniging 



' . 

Ned. Handboogkampioenschappen 
ORGANISATIE-COMITE TOVERT DE MARKT OM TOT 

,,DE GROTE DOELEN". 

Twee Boxtelse ingezetenen in de strijd'. 
Nog ruim een week scheiden ons van de 
Rrootste gebeurtenis op het gebied van 
de Handboogsport, die Boxtel ooit be
leefd heeft. 
Zondag 20 Juli zullen Nederlands' beste 
handboogschutters hun krachten meten 
op het Boxtelse Marktplein. 
In Boxtel zal worden vastgesteld wie 
Nederlands' allerbeste schutter, wie zich 
Kampioen van Nederland zal mogen 
noemen. 
In Boxtel ook zal het Landenteam wor
den vastgesteld, dat in. Vl.liht de strijd 
zal aanlbinden tegen het Landenteam 
van België. 
Het spreekt wel vanzelf, dat de organi
satie van _çen <!.ergelijk, voor de Hand
boogsport belangrijkste, evenement tot 
in de puntjes verzorgd zal behoren te 
zijn. 

De Handboogkampioenschappen worden 
"verschoten" onder auspiciën van de 
Ned. Bond van Handboogschutterijen, 
welk orgaan de organisatie dit jaar in 
handen heeft gesteld van l'Union te 
Boxtel, wier Voorzitter, de Heer W. 
Heesbeen, tevens Voorzitter is van dis
trict V van de Ned. Bond. 
In nauwe samenwerking met "Boxtel 
Vooruit" spant "l'Union" zich thans 
in om te bewerkstelligen, dat de orga
nisatlie van :het evenement de naam 
·Boxtel wa11rdig zal zijn.
.De werkzaamheden, die door het orga
nisatie-comité ten deze moeten worden 
verricht, zijn veelomvattend. 
·Met grote voortvarendheid wordt in
tussen gewerkt, zodat Boxtels ingezete
•ne_n gerust kunnen zijn, dat als op 20 
Juli vele Handboogsportliefhebbers zich
op de Markt zullen bevinden, zij een
organisatie zullen aantreffen, die per
fect zal zijn.
Vóór de wedstrijden zal er een officiële
ontvangst door de Burgemeester, ten
gemeentehuize, plaats vinden.
De Fanfare "St. Arnoldus" uit Lennis
_heuvel zal op die dag een matin�e ver
zorgen op de kiosk op de Markt.
Na een tocht door de gemeente vanaf
het clublokaal van l'Union, Café van
de Heer Jos, v. d. Meijden, Spoorstraat
1, zullen om twee uur de wedstrijden
aanvangen.
In ons blad van volgende week zullen

■ ■ 

In Boxtel een vereniging 
van oudere mannen? 
Naar ons is medegedeeld bestaan er 
plannen om in Boxtel een vereniging op 
·te richten voor mannen van hogere
leeftijd.
De initiatiefnemers zijn uitgegaan van 
de gedachte, dat gepensionneerden en 
mannen van 65 jaar en ouder, die geen 
aandeel meer hebben in het productie
proces, doch niettemin evenals ieder 
ander toch hun maatschappelijke belan
gen en verplichtingen hebben, in vereni
gingsverband steun zouden kunnen vin
den voor hun moeilijkheden en voor de 
·behartiging hunner belangen.
Gemakkelijk immers hebben het de 
·ouderen niet in deze economisch te
zwaar drukkende tijd. 
Zij hebben over het algemeen toch nog 
gezinnen, zij het dan ook van betrekke
lijke omvang, waarmee velen van hen de 
economische m.9eilijkheden in deze tijd 
ten volle ondervinden. 
In ander opzicht kunnen de ouderen het 
nut van verenigingsgemeenschap ervaren. 
Zij zijn niet zelden in zekere mate 
ideëel gedistancieerd van de tijdsver
schijnselen, zoals die tot uiting kunnen 
komen in een moderne mentaliteit, en 
aanpassing op tegenwoordige maatschap
pelijke toestanden is hen niet altijd ge
makkelijk. 
Daarbij komt ook, dat zij betrokken 
kunnen worden in maatregelen, zoals die 
soms nodig of wenselijk zijn naar maat
schappelijk-sociale normen, die in vroe
ger jaren - bij minder sterke bevolking 
'en niet zo ingewikkelde maatschappij
structuur - overbodig waren. 
Tegenover dit alles hebben de ouderen 
behoefte aan hulp. 
In verenigings_yerband kunnen zij elkaar 
tot steun zijn, doch zij kunnen er even
eens enige kracht aan ontlenen, die door 
optreden naar buiten tot gelding ge
bracht wordt. 
Veel zal hierbij afhangen van de intel
ligentie, initiatief en doorzettingsvermo
-gen van de le_iging det op te richten 
vereniging, vo.9ra.l met het oog op de 
toekomst, voorzover daarin het getal 
der ouderen nog meer zal gaan domi
,neren als nu reeds • het geval is. 
Indien het plan slaagt en de vereniging 
wordt opgericht krijge zij een stevige 
'zelfstandigheid met christelijke-sociale 
inslag en een geest van zelfbewustheid 
·in optreden.

·Woensdag 16 Juli zal de oprichtingss
·bijeenkomst worden gehouden in het
Verenigingsgebouw 's namiddags om
3 uur.
'Spreker: de heer Van der Kamp uit
Eindhoven.

wii hierover nadere mededelingen ver
strekken. 
Op de Markt, die als "de Doelen" zal 
worden ingericht, zullen zes banen wor
den aangelegd. 
Het schieten zal plaats vinden vanuit 
een speciaal daarvoor op de Markt te 
plaatsen grote tent van de Heer Paas
huis, die als steeds zijn volle medewer
king verleende. 
Geschoten wordt in de richting van het 
Gemeentehuis, ongeveer op dezelfde 
wijze als de vorig jaar gehouden Hand
boog-demonstraties. Nu zullen echter 
niet twee, maar niet minde_r dan zes ba
nen worden aangelegd. 
De Markt is tijdens de wedstrijden voor 
eenieder \'_rij toeganke_lijk, mits men zich 
vanzelfsprekend houdt aan de nader te 
verstrekken voorschriften, noodzakelijk 
te stellen zowel voor ieders persoonlijke 
veiligheid als voor een vlot verloop der 
wedstrijden. 
Over de deelnemende schutters zullen 
wij volgende week een kleine beschou
wing wijden. Dit echter nu reeds: uit de 
gehouden voorwedstrijden, de selectie
wedstrijden, zijn twee Boxtelse ingezete
nen overgebleven, nl. de Nederlandse 
kampioen 1950, de heer H. de KoniOR 
en de heer Fr. van Liempt. Moeten wij 
nog iets toevoegen aan de mededeling, 
dat de komende kampioenschappen voor 
Boxtel in het bijzonder een zeer span
nend karakter zullen hebben? Jammer, 
dat de "toto" alleen voor paardenrennen 
is toegestaan! 
Tenslotte ,deze week: de organisatie van 
de kampioensçhappen brengt vele kos
ten met zich mede. 
In verband hiermede zag het organisa
tie-comité zich genoodzaakt een schrij
ven te richten aan vele Boxtelse ingeze
tenen met het verzoek een financiële bij
drage voor dit doel (de organisatie der 
kampioenschappen) beschikbaar t!! wil
len stellen. 
Deze oproep is niet vergeefs geweest, 
tot heden. 
Gaarne verzoeken wij ieder, die finan
ci�I wil bijdragen en tot wie niet een 
dergelijk verzoek is gericht, aan een der 
leden van het Comité zijn of haar wil 
tot het verlenen van een bijdrage te 
willen kenbaar maken. 
Het correspondentie-adres van het Co
mité luidt: Voorzitter "Boxtel Vooruit'', 
Clarissenstraat 22, Tel. 600. 

Hulp aan jongemannen! 
Graad is 19 jaar. Jong en onervaren. In 
het katholieke gezin heeft zijn geloof 
nooit geweld geleden. 
Hij is een goede jongen. Maar Moeder 
kan hem niet bij zich houden, want op 
een goede dag kwaJII het briefje ...... 
naar de kazerne. In het grote kamp 
wordt hij opgeslokt. Boven en naast hem 
liggen jongens van allerlei levensbe
schouwingen. Zij hebben vreemde ge
dachten en theorieën. Dat maakt hem 
eerst wat schuchter, want niets lijkt vei
lig. De vrouw niet, het meisje niet, de 
verkering niet, het huwelijk niet, het ge
loof niet, de priesters niet. Alles wordt 
besmet. Is hij de stomme dwaas, de ach
terlijke, die nie_ts van de wereld be
grijpt? 
Graad staat daar met zijn onervarenheid. 
Had hij nu maar iets waarmee hij terug 
kon slaa_n, Had hij majl.r 'n boek of 'n 
tijdschrift, waarin hij de antwoorden 
vond, die hij nu ineens zo nodig heeft. 
En 's avonds - als hij vrij is - loopt hij 
langs de straten. De meisjes bij de ka
zernepoort missen de bescheiden ingeto· 
genheid van het katholieke meisje. Hij 
herinnert zich :woorden van vennaan bij 
gelegenheid van retraite gehoord, maar 
waarheen moet hij? Hij wil een huis, 
waar gebeden wordt als tliuis, hij wil 
een kruisbeeld zien hangen en zijn krant 
van thuis lezen. Hij wil onder jongens 
zijn, die niet zijn ideeën bes!]"leuren, die 
geen smet gooien op wat hem dierbaar is. 
Helaas, is Graad geplaatst in een kazer
ne waar men aan de bouw van een Mili
tair Tehuis nog niet toekwam. Graad zal 
zijn 4000 vrije diensturen op zijn eigen 
manier moeten doorbrengen, ergens in 
een plaats waar niet eens een katholieke 
kerk staat; daarvoor zou hij 12 kilometer 
moeten lopen. 
Graad is in dienst. En zijn Moeder heeft 
zorgen. Ze leest de onrust van zijn ge
zicht. Ze weet niets, Hij zal het nooit 
vertellen, maar hij strijdt. WIJ kunnen 
helpen. 
Als alle katholieken van Nederland lid 
zijn van Nationaal Katholiek Thuisfront, 
als allen samen doen waartoe enkelen niet 
in staat zijn ... ja, dan krijgt Graad wat 
bij zo zeer nodig h�eft. Help ons! Wie 
Graad, of hoe hij heet, helpt om de mili
taire dienst, die hij voor de gemeenschap 
vervult, lichter te maken, die doet· een 
'menslievend en christelijk werk. Die 
redt de jeugd voor de Kerk, en God 
voor onze maatschappij. 150.000 jonge
mannen zijn ons toch wel tien cent in 
de maand waard. 
Daarom allen, die er nog niet toe kwa
men lid te worden...... zeg geen neen, 
maar geeft U op aan Nationaal Katho
liek Thuisfront, Postbus 4, Den Haag. 
Giro 520.000. 

De Luitenant-Kolonel, 
toegev. Hoofdlegeraalmoezenier 
J. B. VAN CROONENBURG. 

• Missie Thuisfront

f 4,20 opgehaald voor de Witte Paters 
op de bruiloft van B. van de Langen
berg en Si. Snellaars te Lennisheuvel. 

,Opgehaald voor de Boxtelse Missienaai
kring op een bruiloft in Vlijmen door 
Mevr. v. Dijk f 8,50. 

U kunt er beslist 

niet buiten! 

Nu îs hef lijd om een fll!s 
vruchtenlimonadesiroop in 
'1uis te nemen. Wat V 

dáár een plezier van be
leeft! Echie vruchtenlimo

nade valt bij iedereen in 
de smaak en "t is een wijze 

huisvrouw. die een fles hr; 

de frnnd heeft. 

De Gruyter biedt de keuze 
uit sinaasappel en {ram

bozen-bessen, van / 1.50 
per fles. als U het aller

beste wilt hebben. Maar er 

is ooh Grenadine en sinaas
appel van slechts / l.fO.

Beide soorten worden met 

een cassabon voor 10 °,{, 
lwrting verkoch f. 
De Gruvler maakt her V 

dus wèl voordelig! 
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De mislukte apenjacht 
Gisteren Robbie weer ontmoet. 
Z'n ge�icht stond zo moge!iik nog strak
ker dan anders, en hij scheen nogal on
rustig. De onafscheidelijk kromme pijp, 
waarvan hij altijd zo smakelijk schijnt te 
genieten, kwam deze keer niet te voor
schijn. Hii had iets grommigs over zich. 
Nu heeft Robbie niet precies het vrien
delijkste gezicht, tenminste als men hem 
zo terloops ontmoet, doch in J;(ezelschap 
valt hij aardig mee. 
Robbie is een type. Zwarte haren krul
len 'm in z'n nek en onder zijn kale 
s.çhedel sieren. J;.en borstelig stel wenk-

1 

brauwen het rimpelig voorfront.
En stel U maar 'ns voor; als zo'n man
,,een gezicht trekt''.
Al heel gauw kwamen we achter de oor
zaak. 
Robbie was op de apenjacht geweest en 
had drie prachtexemplaren gevangen. 
Echt leuke beesten, zoals hij uitlegde. 
Evenwel, niet tevreden over de buit, zon 
hii om nog enige variëteiten te bemachti
gen en hoorde plotseling een bekende 
roep. Maar niet van apen. Het was een 
papegaai, die Robbie aanriep met het be
kende "koppiekrauwen". 
Da's een andere kans, dacht Robbie, en 
meteen greep ie ...... mis ..... . 
Hij grijnsde naar het beest, dat veilig op 
een dikke bo.omtak zelf zijn kopje 
krauwde. 
En la.ten nou die apen, zo vertelde Rob
bie, een deuntje beginnen te fluiten om 
de mislukking van de vangst. 
Wij vonden het zielig voor onze vriend 
Robbie, temeer omdat we vermoedden 
waarom hii op de apen- en papegaaien
jacht was gegaan. Toch wisten we het 
ergste nog niet, want tot slot kreeg de 
jacht een nóg onfortuinlijker verloop. 
Toen hij bijna thuis was waren zijl) 
apen ...... foetsie!! 
Te begrijpen dat Robbie een eigenaar
dige trek over zijn gezicht had en hii 
zijn borstelige wenkbrauwen hoog op
trok. Wat aan te vangen? Waarmee de 
mensen nu te vermaken? Daar brak hij 
zich de kop over, de teleurgestelde 
Robbie. 
Maar wis en zeker, over een week of 
drie heeft hij het gevonden, dan treffen 
we hem op de B. K. 

SPORT-NIEUWS 
R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Boxtel 1 speelde vorige week Zaterdag
avond een oefenwedstrijd tegen de Bos
sche 2e klasser Wilhelmina 1. 
De roodwitters speelden, het warme weer 
ten spijt, een geestdriftig partijtje voet
bal, waar de gasten een meer afgewogen 
spelletje tegenover stelden. Hoe voor
treffelijk Wilhelmina e_chter ook combi
neerde, bij de afwerking der aanvallen 
misten de Bosschenaren de nodige stoot
kracht. Boxtel toonde zich slagvaardiger 
en lanceerde menig gevaarlijke aanval, 
waaruit twee maal een doelpunt geboren 
werd. Voor de rust was het v. Weert, 
die een uitsJ:ekende aanval over links 
bekroonde met een voltreffer en na de 
rust was het v. d. Plas, die een solo-ren 
besloot met een beheerste goal. Wilhel
mina slaagde er niet in de eer te redden, 
zodat het einde kwam met een 2-0 
overwinning voor Boxtel. 
Het w;is een prettige en leerzame wed
strijd, die ook het publiek in vele op0 

zichten heeft bekoord, want men zag: 
goed voetbal, evenwichtige partijen en 
zelfs spanning, als gunstige uitzondering 
op de meeste vriendschappelijke wed
strijden. 

KRINGSPORTDAC TE BOXTEL. 
De afdelingen van Boxtel van de R.K.

Boerinnenbond en de R.K. Jonge Boeren 
,,Kring Tilburg", hebben tot taak gekre
gen 'n kringsportdag te organiseren. De 
voorbereidingen voor z'n groots opge
zet sportfestijn zijn al voor 'n groot ge
deelte door bovengenoemde verenigin
gen getroffen. Op 20 Juli a.s. zullen er 
volgens opgaven 21 afdelingen van jon
ge boerinnen en 15 afdelingen van jonge 
boeren elkander in Boxtel kunnen meten, 
na<1_r hun kunnen op gebied van gym
nastiek, athletiek, volksdans en vrije 
oefeningen. 
Het zal 'n mooie kleurenpracht worden, 
want elke afdeling heeft 'n andere kleur 
van costuum. 

Programma van de da�. 
Om 12 uur zullen alle deelneemsters en 
deelnemers, dit zijn er pl.m. 750, in 
défilé vertrekken vanaf het klooster der 
Zusters Ursulinen naar het O.D.C.-ter
rein, dat voor deze gelegenheid welwil
lend ter beschikking werd gçsteld. Om 
half 1 beginnen de verplichte gym
nastiek oefeningen va.or de jury; tevens 
hoog en verspringen. Om 2.30 uur wordt 
'n H. Lof in de open lucht gecelebreerd, 
waaronder massale volkszang. Om 3 uur 
officiële opening door de heer burge
meester Drs. M. A. M. van Helvoort. 
Na deze officiële opening massademon
stratie der deelnemende verenigingen. 
Verder zal mef! nog te zien krijgen ge
mengde volksdans, pyramidebouw door 
jonge boéren, 100 en 1500 meter hard
lopen. Om ongeveer 6 uur zal de prijs
uitreiking geschieden. 

RIJVERENIGING ST. MARTINUS. 
Nieuwe successen! 
De Boxtelse Rijvereniging St. Martinus 
heeft in de afgelopen weken weer nieu
we lauweren aan haar vaandel kunnen 
hechten. 
Op twee sterk bezette concoursen wer
den opmerkelijke resultaten geboekt. 
Zondag 29 Juni j.l. werd in Esbeek met 
het achttal de 2e prijs behaald. P. v. d. 
Sloot behaalde er in het nummer "sprin
gen" (56 deelnemers) met de paarden 
Poppy en Jopie resp. de 3e en 9e prijs. 
Bij het "stoelrijden" behaalde P. v. d. 
Sloot de 3e en F. Dobbelsteen de 5e 
prijs. 
Op het j.l. Zondag te SchijnsJel gehouden 
Concours Hippique behaalde het achttal 
wederom de 2e prijs. P. v. d. Sloot be
haalde hier in het springnummer (37 
deeln.) met Jopie en Poppy resp. de 3e 
en 6e prijs. 
Bij het concours-onderdeel "open klasse 
eenspannen" landbouw-tuigpaarden" werd 
M. v. d. Sande met Freia als goede 2e
geklasseerd, terwijl P. v. d. Aker in het
nummer "individuele dressuur" beslag
legde op de 4e prijs.

Emigrati�::perikelen 
INDRUKKEN EN ONTMOETINGEN: 

AUSTRALIE. 

Gezien de 2rote interesse, die er bestaat 
voor emigratie in het algemeen, meen
den wij dat het interessant voor onze 
lezers zou zijn als we hen eniRe fr32'
menten uit een radio-toespraak van Mr. 
Ir. B. W. Haveman voorzetten. 
Mr. Ir. B. W. Hav_eman heeft tijdens 
zijn verblijf in Australië zeer veel emi
grant.en ontmoet en .gesproken. De in
drukken, die hij daarbij hedt 01)2'edaan 
:zijn o.i. belangriilc genoeg om ze in dit 
blad in verkorte vorm weer te geven. 
Zo weet hij ons bij de schildering van 
de Australische volksaard tt; vertellen, 
.dat de Australiër niet alleen bereid is 
de Nederlander van harte welkom te 
'heten, maar dat hij ook graag zijn vrije 
tijd opoffert om het de emigrant op 
daadwerkelijke wijze gemakkelijker te 
maken. ,,Gemakkelijker" wil echter niet 
zeggen "gemakkelijk", want uit deze 
bereidheid tot helpen moet men nu ook 
weer niet afleiden, dat de Nederlandse 
emigrant in een door de Australisclie be
volking gespreid bedje kan stappen. Dat 
is niet het geval; de Australiër is vrien
delijk en behulpzaam, maar verwacht 
tenslotte toch dat de emigrant de eigen 
boontjes zélf zal doppen. 
De gemiddelde t;migrant schijnt echter 
vooral in het begin al te veel op hulp 
van anderen te rekenen. Zo verhaalt de 
heer Haveman van een emigrant, die 3 
jaar geleden naar Australië gekomen was 
en als "sponsor" ( van regerin�swege er
kende agenten) optrad, het volgende: 
,,Hij had ervoor gezorgd <lilt bij aan
komst een huis ter beschikking stond 
en een eenvoudige meubilering aanwe
zig was. De nieuwkomers trokken erin 
en wensten na 2 dagen niet meer met 

hun sponsors te spreken. Deze ontdek
ten dat dit kwam omdat de vrouw van 
de nieuwgekomene vond dat het geen 
stijl was dat er bij haar sponsor wel en 
bij haar geen karpet op de grond lag ... 
- U moet niet denken dat ik hier een
uitzonderlijk geval schets."
Voorts weet de heer Haveman ons te
vertellen hoe ook nijd en afaunst een
ernstige belemmering kunnen zijn bij de
pogingen der emigranten om in het
nieuwe vaderland een goede toekomst
op te bouwen. Hii vertelt ons:
"Het viel mij bitter tegen in het dorp
op de Noordelijke oever van het eiland,
waar ongeveer een 100-tal Nederlandse
emigranten een goed bestaan vinden, te
moeten vernemen, dat hier doodgewone
nijd en onderlinge afgunst het leven van
alle emigranten vergallen.
De een gunt de ander de verdienste 
van een penny-per-qur-méér niet en 
gaat dan verdachtmakingen rondvertel
len. Midden in de bossen van West
Australië, op een zagerij van de staat 
met ongeveer 80 man personeel, ont· 
moette ik een achttal emigranten, die in 
2 groepen verdeeld niet meer met el
kaar spraken uit afgunst, omdat sommi
gen meer verdienen dan de anderen. -
U kan van mij aannemen, dat dit meer 
verdienen uitsluitend berust op hogere 
prestatie of grotere bekwaamheid." 
Dit is een van de meest onaangename 
aspecten van de emigratie, die de heer 
Haveman in Australië aantrof. Predi
kanten en R.K. Geestelijken, vechten 
dan ook dag aan dag en Zondag op 
Zondag tegen deze onderlinge afgunst. 
Het is werkeliik Aoodzakelijk dat onze
emigranten g�steliik getraind worden 
om voldoende kracht te bezitten in het 
niêuwe land niet aanstonds in dat kwaad 

* Onze eerste sterren plukken we van
daag aan het Essche firmament. Ster no.
1 laat haar licht (in heel bescheiden mate
overigens) reeds schijnen over het pas
toorsfeest, dat daar in October gevierd
wordt. Dan is Pastoor Hackfoort n.l.
12½ jaar zielenherder van de Essche St.
Willibrordusparochie. En ofschoon de
Pastoor alleen een kerkelijke viering
voorstaat, is er in Esch een comité
samengesteld, dat de parochianen zal be
wegen bii te dragen voor een geschenk
ten behoeve van de kerk: paramenten!
* Ster no. 2 staat pal boven de Essche
wegen, die volgens de belofte van B. en
W. een degelijke verbetering zullen krij
gen. Als belangrijkste noemen we U de
Rundsdijk, die niet alleen verbreed zal
worden, maar die· aan weerszijden ook
nog verrijkt zal worden met een ver
hard fietspad. * Ster no. 3 staat als een
schijnwerper gericht op "Sancta Moni
ca", het huis van de Zusters Missiona
rissen van 0. L. Vrouw van Afrika, de
z.g. ,,Witte Zusters". Daar nemen de
bouwsteigers met de dag een hogere
vlucht, totdat er een gloednieuwe rech
tervleugel onder vandaan zal komen.
Gezien de bedrijvigheid, die er bij Sanc
ta Monica hee_rst, mogen we dat moment
binnen niet al te lange tijd verwachten.
* Van de Witte Zusters in Esch gaat
het naar de Witte Paters in • Boxtel.
Daar is men de7er dagen begonnen om
de missie-acties in oude vorm nieuw
leve11 in te blazen. Eên uitgebreide staf
zelatricen gaat nu proberen de missie
busjes beter gevuld en het voortreffe
lijke blad "Afrika" in nog groter kring
gelezen te krijgen. Dit om de missio
neringsgedachte van de Lavigerie-paters
ruimere bekendheid te geven en om de
middelen te vergaren die nodig zijn om
deze gedachte te verwezenlijken. Helpt
U mee? Ja, dank U * Voor Boxtel heeft
de rechtsaffaire Kalksheuvel iets van
doen met dobbelen tegen twaalf ogen.
De lange lijdensweg is weer een statie
langer geworden. Straks zal men zich
opnieuw tegen de zwartgetoogde, on
kreukb're heren van recht en rechtvaar
digheid moeten verantwoorden. En de
kosten dezes ...... enfin ...... het verdedi
gen van de eer telt ook mee!* Velen 
hebben vorige week verbaasd toegezien 
hoe Boxtel Vooruit voor de tocht van 
Z. Em. Kard. Tisserant door Boxtel voor
de dag kwam met een prachtige open
landauer, van het type dat zoetjes aan
museumstuk gaat worden. Eer!iikheids
halve moet vermeld worden, dat Boxtel
zelf een. dergelijk voertuig niet meer rijk
is, doch dat men het heeft weten te
vinden bij de Haarense Rijvereniging.
* Terloops moeten we U er tenslotte nog
op wijzen, dat het in deze warme dagen
aanbev�ing verdient zuinig om te sprin
gen met leidingwater. Denkt er steeds
aan, dat ook Uw buurman graaii: dezelf-
de druk op het water heeft als U ..... . 
* Wijsheid van de week: ,,Er is in dit
leven geen enkele daad, die niet het
begin is van een zó !s!nge keten van ge
volgen, dat geen menselijk vooruitzicht
in staat is het einde ervan tè ontdekken."

(Thomas of Malmesbury). 
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Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 13 JULI 

Dokter G. C. Wentholt 

Stationstraat 8 5 Telefoo11 379 

te vervallen. 
Wat de geestelijke verzorging aangaat 
zegt de heer Haverman verder: 
.,Ik ben ook zeer onder de indruk ge
komen van de zwar� eisen, die door 
de erriigratie gelegd worden op de schou
ders van degenen, die als geestelijken 
zich t.b.v. emigranten naar Australië 
begeven, om daar deel uit te maken 
van de kerk waartQe zij behoren of 
zich aangetrokken voelen, 01)1 van daar
uit de Nederlandse emigranten achter• 
grond en ondergrond te geven. De emi
granten, al te zeer gericht om binnen 
hun foutief tijdschema tot welslagen te 
komen, vergeten vaak het allerbelang
rijkste en kloppen in vele gevallen al te 
laat aan de deur van hen bii wie zij 
ziç:h in de eerste plaats hadden moeten 
melden, n.l. bij de geesteli.ike_n van de 
kerk waartoe zij behoren, om het even 
of dit een Nederlander is dan wel een 
Australiër." 
Na de verschillende arbeidsmogelijkhe
den en huisvestingsmoeiHjkheden (die U 
waarschijnlijk voldoende bekend zijn) 
te hebben besproken, beëindigde de 
heer Havemans zijn causerie "Indruk
ken en ontmoetingen" aldus: 
"Tenslott� deze raad: Als U emiJlratie 
naar Australië overweegt, bereid U goed 
voor met behulp van de maatscliappe
lijke organisaties die hier te lande zich 
daarmede be:ziJl'houden, bezin U erop 
of U en Uw vrouw geschikt zijn voor 
emi2ratie en het overwinnen van de 
daaraan verbonden moeilijkheden en 
de harde werkelijk!hei<} van een � 
in een nieuw land en een illieuwe om
gev�. Maar a!s U ertoe besluit naar 
Australië te emigl'ereJ!., weet dat Uw 
karakter en l!w doorz�rmogen 
beslissend zijn voor Uw welslagen. 
Voor doorzetters en mensen die hun 
eigen boontjes kunrien doppen biedt 
Australië een goede �komst. 

.. 



VOOR DE RECHTER. 
DRIEKUS WON DE KOUDE 
OORLOG. 

,.Bent U Hendrikus . . .  " begon de rech
ter met het vaststellen van de identi
teit van de verdachte, zoals dat secuur 
in de Wet staat. Dove Driekus kinikte 
hem bliiriioedig toe en nestelde zich be
haaglijk in het verdachtenbankie, alsof 
hij achter de stamtafel achtc;r ziin dage
liiks klaartie met suiker zat. 

kus. Opgewekt hadden de bruiloft.l(an
gers het jonge paar 's avonds laat naar 
de nieuwe woning gebracht. Maar ze 
konden er niet in. Dove Driekus had 
de deur op slot, het bellen hoorde hij 
evenmin als de kreten van de bruilofts
gangers en tenslotte was men maar weer 
afgedropen. De bruidegom bracht de 
eerste huweliiksnacht door op twee stoe
len in het schoonvaderliik huis. 

naar Dove Driekus. ,.Ik zal er eens over 
denken", beloofde die. En drie dagen 
lang zwegen de beide radio's en de 
duitse herder. Doch toen kwàm het be
slissende offensief. Op de ochtend van 
de vierde dag toeterden de luidsprekers 
hun programma's harder dan ooit te
voren. De duitse herder zong weer zijn 
door merg en been dringend sentimen
teel lied. En de deur van de w.c. was 
met een hangslot afgesloten. 

Te koop: beste biggen. C. Vis
sers, Vorst 21a, Boxtel. 

PENSION 
Komt binnenkort vrij ruime, 
i?eheel vrije, modern gemeubi
leerde ZITKAMER, centraal 
verwarmd, en lits-jumeaux 
SLAAPKAMER, liefst voor 2 
heren. Tevens ZIT-SLAAP
KAMER voor 1 persoon. Prijs 
nader overeen te komen. 
Brieven onder no. 15. bureau 

.,De verdachte is een beetje hardho
rend", verduideliikte de deurwaarder. 
De rechter cl.eed er een schepie op. 
Driekus knikt� nog eens. ,,'n Beetje 
doof", zei hii op ziiri rechteroor wii
zend. Toen moest de deurwaarder als 
luidspreker dienst goen. Ja, hii was 
Driekus, maar hii hnd die getuige niet 
�slagen of geschopt. Dat was niet zo. 
De getuige was een zielig man, wie de 
zenuwen en de zorgen de ogen uitpuil
den. ,,Met deze persoon is niet te le
'l:'.en" stelde hij vast, ,,'t Is een nogal 
lastige buurman, geloof ik?" meende 
de rechter. 

"Maar dat was pas het begin meneer 
de rechter!" zei de man, wiens ogen 
steeds verder begonnen uit te· puilen. 
De volgende dag kwam de zaak in or
de. Na wat goede diensten van een po
litieman kregen de iongelui de sleutel. 
Maar nog waren de wittebrÓodsweken 
niet ten einde of Dove Driekus schafte 
zich een radiotoestel aan. Zelf kon hii 
er toch niet van horen, dus - stemde hij 
's morgens vroeg het apparaat op een 
of andere zender af en ging rustig ver
der ziin gang . .,Het was geen leven me
neer". Maar ook dit was een aanloop. 
Dove Driekus zat er warmpjes bij. Hij 
kon best nog een radio betalen, vond 
hii. Dus zette hii in de voorkamer nog 
een toestel neer. Maar dat was op een 
andere zender afgestemd. Twee radio
programma's dreunden in h_et vervolg 
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat 
door het huis. Enkele weken later be
dacht Driekus plotseling dat hij eigen
Hik een dierenvriend was. Hii schafte 
zich een hond aan, een jonge duitse 
herder. Maar de hond was niet muzi
kaal. De hele dag jankte het dier met 
de beide radiotoestellen mee, bliikbaar 
zonder ooit keelpijn te krijgen. 

"Het was maar een lolletje, maar de 
sleutel ben ik kwijt", lachte Driekus. 
De smid moest er aan te pas komen. 
En toen die de deur open deed ont
plofte er zo'n klein booby-trap, als som
mige paedagogen voor onze ieugd heb
ben gemaakt. 

van dit blad. 

Voor 

BRILLEN 
F. P. v. Langen 

Stationstraat 62 
Ziekenfondsleden ontvangen 

nog steeds korting. 

Dit nu had de rechter niet moeten zeg
gen. Het zou de duur van de zitting 
aanmerkelijk hebben bekort als deze 
vraag achterwege was gebleven. 

De vrouw van de bleke getuige was die 
dag niet _meer te bewegen om naar dit 
noodzakelijke aard te gaan. 's Avonds 
bleek ze naar haar moeder te zijn ver
trokken. ,,Ik kom niet terug ook" had 
ze gezegd. Sinds die dag bracht de ge
tuige de nacilten weer door in het 
schoonouderlijk huis, ··op twee stoelen. 
Op zijn linkerbeen had hii een schram. 
,,Daar heeft hii me getrapt" zei hii. 
Het werd vrijspraak, want er waren 
geen getuigen bij geweest. ,,Maar we 
zullen je nog wel kriigen, mannetie" 
dreigde de officier. ,,Ik heb er anders 
ook heel wat voor over gehad" zei de 
verdachte, die dit wel verstond, ,.want 
ik ben helemaal niet zo erg doof". 

Lourdes met Parijs 
f 225.-

W�nt de zenuwachtige getuige, eenmaal 
op gang gebracht, kwam niet meer tot 
stilstand. ,.Lastige buurman?" riep hij 
schril lachend. ,,Lastige buurman? Dit 
is ... dit is ... dit is de koude oorlog in 
eigen persoon !" 

Willy H. Heitling. 
Reisbureau Peeters 

Aanmelding sluit 12 Juli. 

W. M. v. Moorsel
,.Matig U een beetje in uw uitdrukkin
gen", verzocht de rechter. Maar het was 
al te laat. De getuige schilderde, hoe hij 
op een zonnige vooriaai:sdag in h_et ge
pavoiseerde huweliiksbootie was g_estapt. 
Blii met de twee kamers, die hem waren 
toegewezen in het huis van Dove Drie-

Geef bij verhuizing 
uw nieuwe adres op Kruidenierszaak 

RAAPHOF 1 

VERLOOFD: 
NELLY v. ROOY 

en 
LEO JACOB 

Boxtel, Fellenoord 7 
Nijmegen. Bredestraat 7 
17 Juli 1952. 

ONDERTROUWD: 
RIET TIELEN 

GIJSBERT STAATS 

Boxtel Juli 1952.St. M.-Gestel 
Plechtige Huwelijksinzegening 
op Donderdag 31 Juli a.s. om 
10 uur in de Parochiekerk van 
,,St. Petrus" te Box.tel. 

A. WILLEMS

en
M. HUYBERTS

danken, mede namens weder-
zijdse familie, hartelijk voor de 
belangstelling ondervonden bij 
hun huwelijk. 
Boxtel, Fellenoord 3. 

Langs deze weg betuigen 
wij onze oprechte dank aan 
allen, die op enigerlei wijze 
hun deelneming betoonden 
in ons grote verlies van 
onze Man en Vader. 

Wed. P. v.d. Nosterum-
v. d. Steen 

en Kinderen 

Langs deze weg betuig ik 
mijn hartelijke dank aan de 
Eerw. Dominé, Ned. Herv. 
Kerkbestuur, familie, Dr. v. 
Groeningen, buurtbewo-
ners, politie en vrienden, 

• voor de vele bewijzen van
belangstelling ondervonden 
bii ziekte en overljjden van 
onze lieve Echtgenote en 
Moeder. 

Joh. v. d. Eerden-Heek 
Hansje 

v. Hornstraat 20.

- Woord-adyertenties kunnen
,elke week tot en met W oens-
.dag opgegeven worden aan de
.Administratie van Brabants
·Centrum, Molenstr. 19, Boxtel.

Wat is U bekend omtrent de
·z.g.n. Bedrijfspensioenfondsen?
Volledige inlichtingen hierom-
trent worden gaarne verstrekt
�:loor A. Schellekens, Mijlstraat
36, Boxtel.

Nu was het genoeg, vond de ionge echt
genoot. Ziin vrouw ·kwam alleen nog 
maar thuis om te slapen. Daar zou nu 
eens verandering in komen. Hij ging 

Gevraagd: graanmaaiers. Mun- Te k.Qop: een toom biggen. 
se! 11, Boxtel. K. van Breugel, Vrilkhoven 

D 69, Liempde. 
Te koop: twee tomen zware 
biggen. Dobbelsteen, Ton
geren 15. 

Te koop: een toom beste big
gen G. Y. M. Schoones, 
Esch A 55. 

Te koop: een toom biggen en 
15 weken drachtig varken. 
Tevens gevraagd een wasfor
nuis met koperen binnenketel, 
130-150 liter. M. v. Rulo,
Gemondseweg 5. 

Biggen te koop. Wed. Dan- Te koop: een 14 weken dra
kers, Schijndelsedijk _9. gend varken, keuze uit 2. H. 

Schellen, Mijlstraat 55. 
Te koop: een goed spelende 
Philipsradio en prima lucht
buks. M. Scheutjens, Huisven
nen 6, Boxtel. 

Gevraagd per 1 Aug. wegens 
huwe!iik der tegenwoordige, 
een R. K. Keukenmeisje en 
Tweede Meisje, klein gezin. 
Henket, ,,Den Eikenhorst'', 
Esch, Tel. 202 (K 4197). 

Te huur of te koop: alleen
staand huis met schuur, erf en 
tuin, gelegen te Boxtel, dicht 
bii station en bus. Brieven on
der no. 100 Bur. van dit blad. 

Altiid marktkoopjes. Speciaal 
Vrijdag kaas en vleeswaren. 
Let op Kaaskeizer ! 

Biggen te koop: P. v. Oor
schot, Casteren B 23, Liempde. 

Gevraagd: enige nette meisjes, 
leeftiid 14-16 jaar, om te 
worden opgeleid in ons leder
waren-atelier. Leder- en Le
derwarenfabriek A. J. M. van 
Elk, Burgakker 16, Boxtel. 

Districts-Inspectrice Spaarkas
sen onder Staatscontröle 
vraagt voor Boxtel en omstre
ken, beschaafde agentesse, 
boven 25 jaar, pl.m. 2 dagen 
per week,· flinke biiverdienste. 
Brieven onder No. S. 5600 aan 
Advertentiebureau "De Atlas", 
Postbus 207, 's-Hertogenbosch. 

Te koop: een toom beste big
Heb beneden duplex-woning, gen N. L.· W. van de Pasch, 
wil ruilen met grotere woning. Langenberg 11. 
Brieven nr. 55, Molenstr. 19. 

Te overname: 13 delen van 
Katholieke Encyclopaedie. Sta
tionstraat 15. 

Te koop:. El.ectrische koe leef 
2 X 1.80X0.90 meter; 1 snij
machine; 1 electr. gehaktmo
len; 1 granieten blad, lang 4 
meter, breed 0.70 m, dik 7 cm, 
hangwerk. J. Strijbosch, Breu-
kelsestraat 82, Boxtel. 

Te k0op: gekruiste Islanders, 
3 maanden-oud. G. v. d. Vor
stenbosch, v. Merheimstraat 5. 

Te koop:-.een toom biggen, ge
kruist ras. J. v. d. Heijden, 
,,Knuistenkoepel". 

Meisje gevraagd voor halve 
dagen. v. Doorn, Raaphof 7. 

Morellenkersen, zwarte- en 
rode bessen, oogstappels. Alles 
aan veilingspriis. Jan van Dijk, 
Koppel 15-

Te koop: een toom beste big
gen. H. Schellekens, Beek B % 
Gemonde. 

Gevraagd per 1 Augustus, 
2e Meisie. Voor dag en nacht. 
Adres bevragen Molenstr. 19. 

Wegens huweliik gevraagd 
tegen 15 Aug. of iets later, 
flink R. K. Meisie, ·liefst voor 
d.e.n. Mevr. Teppema, Claris
senstraat 6.

Te koop: 3 dragende varkens, 
2e worp,· een guste zeug en 
een zeug met 5 biggen. A. 
Vugs, A 107, Esch. 

Notaris P. Mertens te Boxtel 

zal aldaar voor de Fam. M. v. d. Meijden, in het café van de 
Heer H. v. d. Meijden, Nieuwstraat 33, voor INZET op 
DINSDAG 15 JULI 1952 en voor TOEWIJZING op 
DINSDAG 22 Juli 1952, telkens nam. 5 uur, 

' PUBLIEK VERKOPEN: 
ONDER BOXTEL 

Enige koop: bestaande uit: 

aan onze administratie 
Molenstraat 19. 

te koop gevraagd. 
Brieven onder nr. 71, 
Molenstraat 19. 

De Boxtelse R. K. Slagersvereniging 
MAAKT BEKEND: 

dat a.s. MAANDAG 14 JULI alle slagers
winkels in Boxtel 

GESLOTEN zullen zijn. 
• Eenieder wordt verzocht voor die dag het benodigde 
vlees in voorraad te nemen. 

Bekendmaking Vacantie 
R.K. Bakkersvereniging . ,,St. Nicolaas"
13 t/rn 19 Jull 

A. v. d. Mcijdcn.

20 t/m· 26 Jull 

H. v. Dijk.
Goossens.
J. Melis.

3 t/m 9 Aug. 

A. Hcercn.
S. J. Ghijssens.
W. v. d. Laar.

17 t/m 23 Aug. 

J. v. d. Sande.
Fr. Hazenbcrg,
Fr. Ghijssens.

27 Jull ·t/m 2 Aug. P. v. Etten.
Jo v. Griensvcn . 31 Aug. t/m 6 Sept. 

J. v. Liempt M. Vcrsantvoort.
A. de Leijer, Baronicstr. C. Barten.

De weck vó6r _kermis zullen geen bakkerijen gesloten zijn. 
Voor verkoop van kruidenierswaren en chocolaterie mogen 
de winkels -geopend zijn. 
Beleefd verzoeken wij een beetje m e d e w e r k i ng van de 
Boxtelschc bevolking. 
Knip deze bekendmaking uit om misverstanden te voor• 
komen. HET BESTUUR. 

-Meisjes gevraagd
van 14 tot 17 jaar voor de afdeling 

pakkerij. Aanmelden dagelijks op kantoor. 

* 

H. Jos v. Susan te &. Co.

VAN GEEL's Metaalwarenfabriek - Boxtel 
vraagt voor directe indiensttreding 

JONGSTE BEDIENDE 
Leeftijd 16-18 jaar. Vereisten: Mulo,opleiding; 
Vlot kunnende typen. Uitsluitend schriftelijke 
sollicitaties. aan het kantoor•adres Prins Hendrik• 
straat 24. 

PEP Nederland N.V. 
Fellenoord 36, Boxtel 

vraagt voor spoedige In diensttreding 

Dinsdagmorgen, 15 Juli 
openen wij onze 

Aardappelen-, Groente
en Fruitzaak 

Ter kennismaking op de openingsdag voor 
elke koper een grote fles pruimen à 40 et. 

Beleefd aanbevelend 

J. V ■ Hel voort Kasteellaan 18

Seizoen-Opruiming 
Wij bieden U geen winkeldochters 
of extra gekochte 2e keus spullen 
maar 

PRIMA GOEDEREN 
tegen verlaagde prijzen. 

Op onze Confectie 15 °/o korting. 

Fa Wed. P. SPIERINGS 
BREUKELSESTRAAT 88 

TEKENAARS 11 
Heden aangekregen een FLINKE PARTIJ 

TEKENPAPIER 
formaat 50 x 65 cm. Verkoopsprijs 12 cent 
per vel. Bij 25 vel 10 cent per vel. 
Zolang de voorraad strekt. Profiteert hiervan. 
KANTOORBOEKHANDEL 
Baroniestraat 87 � BOXTEL � Telefoon 530

A. ROBBEN-ACKERMAN

DAMES, 
Laat Uw haar vakkundig verzorgen. 
Wij zijn op het gebied van perma= 
nenten specialisten en kunnen op alle 
gebied voorlichting geven. 
Bij ons krijgt U steeds de nieuwste 
coupes, zodat U met Uw tijd mee 
kunt gaan. 
Op Kapgebied hebben wij diploma's 
behaald in binnen= en buitenland. 
Bij ons een 

KRANS==PERMANENT f 6,==:s 
Dus voor Uw haar naar de vakman 
en haarspecialist. 
Voor prima coupe en afwerking 
staat de naam BULLEN S borg. 

MAISON BULLENS 
STATIONSTRAAT 20, BOXTEL • TEL. 557 

Lid Zuidelijke Academie voor Dameskappers. 

� 
Doe Uw voordeel: 

1 12 PRIMA WASKNIJPERS § 1§ van 24 voor 5 cent 

1 SI, bij elk pak RODO, het verbeterde 

1�: 
zelfwerkend wssmiddel 

à 46 et per pak 

1· Margarine, per pak vanaf 38 1 
1

Haring in tomatensaus, blik 39 

1Viooltjes, een voortreffelijk 
koekje, 250 gram 39 

1 

·----------..

1 
1 
1 

SCHOENEN• 
Wij ruimen een partij schoenen op 1 

Te koop : kalfkoe, aan telling 
15 Juli, keuze uit drie, uit wit 

A. Het hecht en sterk gebouwde, gunstig gelegen woonhuis
met Café en erf aan de nieuwe Rijkswe.l( en Nieuwstraat 33, 
(waarin vergunning voor de verkoop van sterke drank in het
klein), alsmede de gehele café-inventaris.

MAGAZIJNB EDIENDE 1 
aan halve prijzen. 

Verder op alle ZOMERSCHOENEN 
met open teen of hiel 10 % korting. 

1 
1 
1 
1 
1 

bedriif. J. van Appeldoorn, 
Liempde D 79. 

·Te koop: 11 are haver bij J.
:Schelle, Maastrichtsestraat 92.

Te koop-: toom beste biggen. 
J.u;. de Regt, Oirschotseweg 18 

B. Het woonhuis met erf aan de Nieuwstraat 35, verhuurd
aan de heer F. v. Dun 1 het geheel kad. bekend sectie K
nr. 1570 groot 4.62 aren.
Aanvaarding: het sub A omschrevene bij de betaling det 
koopsom, en het sub B omschrevene in het aenot det huur 
vanaf de te dag der w�k volgend op de betaling der koop
som. Lasten voor koper vanaf 1 Juli 1952. Betaling koopsom 
uiterlijk 22 October 1952.

R. K. HUISHOUDSCHOOL 
DUINENDAAL, BOXTEL. 

Maandag 14 Juli van 7 tot 8 uur 

nog gelegenheid tot het opgeven van leer
lingen voor de avondlessen in koken en naaien. 

1 
1 
1 

J. A. GEMEN 
Statlon■traat 14, a\xt•I Tel. 288 

Schoen-, Sporthandel en Pedicure. 

.. __________ .. 

Zaterdag 12 Juli om 9 uur begint onze 
Profiteert nu van de vele E X T RA
AANBIEDINGEN vermeld in onze huis 
aan huis bezorgde folder 99Penalties" 

- IN. DEN.·OOIEVAAR 
STATIONSTRAAT 43 BREUKELSESTRAAT 9 

-------:----------- -- ~ 
~xte\. 



wij PllATS# niet. wij 00-11 w�
Onze OPRUIMING begint a.s. Zaterdag 12 Juli v.m. 9 uur. 

IOXTEL 
M A N U F A C T U R E N- E N CONFE CTIEBEDR IJF

ZIET ONZE ETALAGE - ZIET ONZE ETALAGE

Inenting 
tegen Pokken 

Op Woens� 16 Juli a.s. desnamiddags van 3,30 tot 4 t111r,bestaat er gelegenheid tot kosteloze inenting tegen pokken,in het Ziekenhuis "Dtrinendaal" 14, alhier. De controle op deze inentingzal plaats hebben op W oens� '.23 Juli daaraanvolgende op hetzelfde uur en dezelfdeplaats. Dringend wordt verzocht beide keren de iqentingskaart, ofbij gebreke daarvan, hettrouwboekje mede te brer1J.?en.De Burgemeester van Boxtel,Drs. M. A. M. v. Helvoort.Boxte( 8 Juli 195'.2. 

Blijvende bijverdienste voorbestaand agentschap Levensverzekering te Boxtel en omgeving. 
GEVRAAGD 

net R.K. Persoon 
welke over enige vrije dagenper week kan beschikken.Aanstelling in vast dienstverband wordt in uitzicht gesteld.Borgstelling f 300, - vereist.Brieven onder nr. 4'.2'.2, Molenstraat 19. 
H. Bloedstichting
Allen, die nog iets te vorderenhebben van de H. Bloedstichting te Boxtel, gelieven daarvan opgave te doen vóórWoensdag 16 Juli a.s. bij dePenningmeester Pieter Tielen,Stationstraat '.28, Boxtel. 
Reeds ingediende: rekeningens.v.pl. niet herhalen. 

Voor: Zilvium
en 

ZilmetaGERO 
Ca■settes e..- Geschenken 

F. P. v. Langen 
Stationstraat 62

EXTRA AANBIEDINGEN 

van 'TANKER 
Deze week: 

200 gram OLYMPIA-WIEL
TJES, een heerlijk fris 
snoepje 38 et. 
250 gram RUMST AAPJES 
een fijn Paté-staafje 

van 89 voor 75 et. 
Een grote fles 
PRIMA LIMONADESIROOP 

van 95 voor 89 et. 

IJS 
1/s liter 15 et. 
1 / 2 liter 35 et.

Kees de Jong�v. Kempen 
Végé-kruidenier, Boxtel 

MORELLEN 
45 et. per kilo.

F r u i t k w e k e r ij
Kaart B 89, GEMONDETel. K fl0S,339 

Met Uw pijnlijke ,oeten NAAR
Jo ,. 6rlnsY&n-v. Summeren 

MARKT 16 ldlso� ledlpl. Yoetnrzorgster
Ook ••n hul• te entbleden 

Telefoon No. 820. 

Ga■t U met vacantle of maakt U 'n fietstocht 
dan eerst een flesje 
BRILLANTINE

of pot of tube
HAARCRÊME

Dan ziet U er verzorgd ult. 

PARFUMERIE
Bert v.d. Braak
B■ronl••tr■■t 73 • Tel. 460 

PRIMA
KLEIAARDAPPELEN 
per 25 kllo à 14 et. per kllo,

Te bestellen bij: 
M.H.v.Eeuwijk

Aardappel-CentraleNleuwatraat 190 c 

WEEKRE_CLAME-AANBIEDING ! '""o-PR_U_ I_M_IN_G_ ;" Vrijdag en Zaterdag . • 1 Gelderse gekookte worst f 1,40 p. 500 gr. 1 Gekookte Ham f 0,48 per 100 gr. Zeer aantrekkelijke koopjes 1 Rundvlees vanaf f 2,00 per 500 gr. 
t f. t t· h 

•· 

Fa J L• 1
egen an as 1sc e pryzen. 

1 an van 1evenoogen 
Fellenoord 2 Tel. 372 Boxtel Grote partij fabrieksopruiming 

1 Zie onze etalage. 1 
Zaterdag 12 Juli starten wij 

I BQVEND. EERT Imet een geweldige 

SEIZOEN-OPRUIMING I Schoenhandel naast Gemeentehuis. 1
Verkoop begirit, Zaterdag 9 uur':;Jwelke speciaal geldt voor de afdeling

COSTUUMS 
o.a.
• Zuiver wollen kamgaren costuums

van 159,• nu 69,-
• Kamgaren costuums, prima afwer-

king, van 129,- nu 65, .. 
• Een enorme keuze uit costuums in

diverse prijsklassen 79,-, 68,·, 57,-,
49,-, 39,50 en 29,75 

• Reeds voor f 49,75 heeft U een
schitterende combinatie: 
sportcolberts à 2 7 ,- en kamgaren
pantalons à 22,75 (en hoger) 

dÛult= en fl'Wl� 

A. F. JANSEN & Zn. 
MARKT 59 DEN BOSCH 

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

OOK IN DE VACANTIE 
10% VOORDEEL !

Thui• en op rei■ .... koop bij 
de Spar! U kunt er1O0/ovo9r
deel hebben ! Juist op de 
dingen die U dagelllk• nodig 
heeft! 

Enkele van de 150 Spar-aan
biedingen met 1 OO/o voordeel 
In Sparzegels: 

Limonade•slroop 
per llea van 0,8 llter f 1,20 

11 U 11 0, 75 u f 1 ,40
Appelmoea per bllk f 0,85
Chocoladereep
extra fijn, molk ol puur f 0,20
Beschuit per rel f 0,29
■eaaenaap per llea f 0,55

KOPEN BIJ DE SPAR
SPAREN BIJ DE KOOP.

pa P. v. d. VELDEN
BOXTEL 

GROOTSTE VOORRAAD 

in de 

Betere Stoffen 
nu 

tegen extra lage prijzen. 
Aangewezen adres in B E D D E N sinds 1895.

__ ,_ ___ _ 

Makelaars- en Algemeen 
Assurantie kantoor 

Tevens Adviesbureau
Bosscbeweg 12, Boxtel

B eödlgd Makelaar en Taxa•teur in onroerende  e nroerende goederen sinds 1928.

HAK #U 
�e knoop doorl 
lle weeldebelasdng vennin• 
• derd ... de prijzen der Philips
1 • cadi�apparatenomlaag -� 15°/ 0 

op de prijzen voor de PhilipSi
(O.anlçkleur-tt>estellen'> circa 
.f 300.- -op ·de prij.zen mot
f . 

l!.e Philips televisie-app,araten,! 
1 NU ree3s een Philips radio
'coestel voor f 136.-. Hàk nu
j; 

1-de knoop door, koop nu een
1 , ��adio met Klankkle,�� • �

1 · �-

-�---

VAN BOXTEL 
Clarissenstraat 3, BOXTEL, Tel. 479 
VMghterstr. 36-38, OEN BOSCH, Tel, 8805

Zaterdag 12 Juli a.s. begint onze 
halfjaarlijkse 

Opruiming 
Koopjes in 

Overhemden, Hoeden, 
Dassen, enz. enz. 

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

DEKENS DEKENS DEKENS DEKENS 

Slechts twee weken 
DEKEN chemisch reinigen 

(incl. kaarden) nu f 1, 10
elke volgende f 0,90 

EIND HOVEN - TEL. 2973

DEN DRIES REINIGT EN VERFT
UW KLEDING 

# Zwitsersehe �- ASSI 

WA SSEN STOMEN VERVEN
Depot Boxtel: Fa. Y, d, VELDEN, Stationstraat 11 OP MAANDAG GEBRACHT.· ZA TERDAG TERUG.

Tel het maar 
• 

op uw vinger 

ALBERTHEUN 
maakt U het f even 

stu�ken goedkoper! 

GROOT PAK van 200 GRAM 19 
/ Huishoudzeep

ZWAAR. DUBBEL STUK 19 
T 0Hees DE LUXE 19 100 GRAM

f '■ f HEERLIJK 3 90 ta $ KOEKJE 
LICHT in gewicht 250 GRAM 

Macaroni 
250· gram. • • •. • 2 2 
Biscuits 
200gram ..... 29 !:
r

a::: �o��t��s. 2 9
Zomer Drups 
150.gram ..... 25 
Llmonadeairaop

89 grote..ffes,,Nl\ai •• 

Appelmoes .,,Goud• 74 
relneti.n groot blik v.af. 

Cervelaatworst
ce.28pl•lk•np..J00gr. 49 
Haring lnlomaf■,uec,1 79lnhoud400gr•mperl,lllc 

Profiteer van onze reclame 
Deze week weer braadvlees voor f 2,- p. pond
Daarbij hebben wij voor U een speciale aan
bieding in vleeswaren tegen ongekend lage prijs ..
Slagerij 1BAAIJENS-FRUNT 

BARONIESTRAAT 99 

Steeds 
't nieuwste 
en 
't beste 
op 
uurwerk• 
gebied. 

Uurwerken 
met volle garantie. 

BRILLEN 
met Zieken/ ondskorting. 

FaA. v. Vlerken,Boxtel
Juwelier • Opticiè"n "' Horloger 

L 
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Nieuws van de "Arbeidsmarkt" 
KW ART AALOVERZICHT. 

Door het Gewestelijk Arbeidsbureau 
Boxtel werd ons een overzicht verstrekt 
van het aantal inschrijvinge_n, plaatsin
gen en nieuwe aanvragen in de diverse 
beroepen over het tweede kwartaal van 
dit jaar. 
Wij zullen in dit artikel de "stand van 
zaken" beknopt weergeven. 

Voor de Bouwnijverheid telde men: 142 
inschrijvingen, 63 plaatsingen en 60 
nieuwe aanvragen. 
Voor de Houtbewerkingsbedrijven no
teerde men: 21 inschrijvingen, 3 plaat
singen en 3 nieuwe aanvragen. 
Van de Leder- en lederwarenindustrie 
staan enkel 16 inschrijvingen vermeld. 
Bij de Textielindustrie ziet men: 40 in
schrijvingen, 11 plaatsingen en 18 nieu
we aanvragen. 
Voor de Voedi.ngs- en Genotmiddelenbe
drijven is het saldo: 6 inschrijvingen, 1 
plaatsing en 4 nieuwe aanv_ra_gen. 
Betreffende de Landbouw zijn enkel 12 
inschrijvingen te noemen. 
Voor Handel en Kantoor geeft het over
zicht aan: 4 inschrijvingen, 2 plaatsin
gen en 3 nieuwe aanvragen. 
Verkeer en Transport staat geboekt met 
2 inschrijvingen, 1 plaatsing en 2 nieuwe 
aanvragen. 
Voor de Mijnen konden 6 plaatsingen 
bewerkstelligd worden ( 4 België en 2 
Nederland). 
Van de zijde der Losse Arbeiders waren 
er 40 inschriLvingen, 10 plaatsingen en 
12 nieuwe aanvragen te vermelden. 
Tenslotte geven de Overige Beroepen 
(samengevat) het volgende cijfer: 12 in
schrijvingen, 5 plaatsingen en 4 nieuwe 
aanvragen. 
In totaal telde men in het tweede kwar
taal dus 312 inschrijvingen, 108 plaat
singen en 116 nieuwe aanvragen. 

WERKGELEGENHEID. 

Naar de Directeur van het Arbeidsbu
reau, de heer Puyenbroek, ons mede
deelde bestaat er voor landbouw-arbeids
krachten momenteel magnifieke gele
genheid in Limburg en Luxe_mburg em
plooi te vinden, in bepaalde gevallen 
zelfs met vooruitzichten voor een zelf-. 
standige bedrijfsvoecing. 
Voor ongeschoolde arbeiders is nog 
werkgelegenheid in de m_�taalindustrie 
te Eindhoven en de zinkwitfabrieken te 
Budel. Voor nadere inlichtingen wende 
men zic_h tot het Arbeidsbureau op het 
gemeen_tehuis, alhier. 

VOORLICHTING. 

Doordat aan het Gewestelijk Arbeidsbu
r·eau 's Hertogenbosch een beroeps-

keuze afdeling is verbonden, welke af
deling uitstekend georiënteerd is wat be
treft werkgelegenheid en toekomstmoge
lijkheden in de verschillende beroepen 
en bedrijven, is het mogelij_k geworden, 
dat jongelui die dezer dagen de school 
gaan verlaten, in alle opzichten nuttig 
worden voorgelicht. De heer Puyen
broek is gaarne bereid de ouders - i.c. 
de kinderen - in deze de helpende 
hand te bieden. 
Men wende zich voor eventuele ver
dere inlichtingen tot hem. 

EMIGRATIE. 

Tot en met de maand April hebben wij 
onze lezers op de hoogte gehouden van 
de emigratie, zoals die in onze plaats 
verloopt. Thans kunnen wij hen mede
delen, dat ook in de maanden Mei en 
Juni weer verschillende ingezetenen van 
Boxtel een "nieuw vaderland" hebben 
gekozen. 
Naar Canada emigreerd�n: J. v. d. Bra;ik 
en gezin, Maastrichtsestraat 31 - C. 
Bergman en gezin, Breukelsestraat 138 
- ]. v. Oirschot, Eindhovenseweg 45.
Naar Australië emigreerde: J. G. van
Roosmalen, Julianastraat 29. 
Naar Nieuw Zeeland emigreerden: J. v.
Berkel, Stationstraat 71 - P. Janssens, 
Hal 27. 
Naar Zuid Afrika emigreerde: H. Vor
stenbo�ch met gezin, Jan van Brabant
straat 21. 
Aanme_lding voor emigratie naar Canada 
in 1953 is wederom mogelijk. Doch 
eventuële gegadigden worden in eigen
belang dringend aangeraden zich zo 
spoedig mogelijk aan te melden, aange
zien men bij de aanmelding volgnum
mers krijgt toegewezen, waarnaar het
vertrek straks zal worden geregeld. 
Spoedige aanmelding is momenteel trou
wens steeds gewenst, naar welk land 
men ook wenst te vertrekken. Men kan 
zich opgeven bij het Arbeidsbureau, 
waar men ook nadere informaties kan 
inwinnen. 

R.K. Uitleenbibliotheek 
Boxtel 

AANWINSTEN 

1. Daphne du Maurier: Generaal des 
Konings. 

Een boeiende historische roman. Het 
gebeuren speelt zich af tegen de 
achtergrond van het 17de eeuwse 
Cornwall, dat uiteengescheurd wordt 
door de burgerstrijd tussen de Roya
listen en de aanhangers van Cromwell. 

2. Rico Bulthuis: De klokkenmaker van 
Budapest (avontuurlijke roman). 

3. Harry Vencken: Rover-Bisschop. 
In deze missieroman geeft de schrij
ver rondom een historische kern een
kleurrijk beeld van het bekeringswerk 
in Afrika door de Kerk. 

4. Roger Buliard: !nuk. 
De Franse missionaris Roger Buliard 
heeft twaalf jaar eenzaam en verlaten 
geleefd tussen de Eskimo's van 
Noord-Canada. Dit avontuur, vol, 

moed en zelfverloochening beschrijft 
hij in een waarheidsgetrouw verslag. • 
Het is een sociografie en ps_ychologie 
van het land en volk der Eskimo's 
geworden. 

Algemeen Nieuws 
DE TENTOONSTELLING 
,,HET GOUDEN UUR". 
Gratis inschrijfformulieren 
verkrijgbaar. Gratis deelname. 
Enige tijd geleden reeds heeft men het 
een en ander kunnen vernemen over de 
grote tentoonstelling van vrije tijdsbeste
ding, die begin September in de Til
burgse K.A.B.-zalen wordt gehouden. 
Talloze inzendingen uit geheel Midden
Brabant worden hier verwacht; werkstuk
ken, die de mensen in hun eigen vrije tijd 

hebben vervaardigd; verzamelingen op 
alle mogelijke terreinen, die men heeft 
aangelegd; vogels; vissen; sport, kortom 
van alles waarmee men zijn vrije tijd 
kan doorbrengen. 
Deze Tentoonstelling, die onder de titel 
"Het Gouden Uur" komt, staat onder 
auspiciën van de K.A.B. Dit wil echter 
geenszins zeggen, dat hier alleen leden 
van de K.A.B. mogen inzenden. 
Het werkcomité, dat met opzet gekozen 
is uit alle mogelijke standen van de 
maatschappij, nodigt iedereen, die kan 
meedoen, uit om deel te nemen. 
Niemand mene, dat zijn werk te beschei
den is. Hebt U iets, vraagt dan onmid
dellijk een insçhrijfformulier aan bij het 
secretariaat van "Het Gouden Uur", 
Tuinstraat 66, Tilburg. U krijgt deze 
gratis toegezonden. In dit formulier kunt 
U Uw eventuele inzendingen noemen 
en omschrijven en het te verzekeren be
drag 4angeven. Men overdrijve dit be
drag echter niet. 
Dit inschrijfformulier kunt U ingevuld 
weer gratis, zonder postzegel, opsturen 
naar het secretariaat. 
Korte tijd daarna zal de Tentoonstel
lingscommissie Uw inzending aan huis 
komen bezichtigen. 
Het inzenden zelf evenals het vervoer 
zal eveneens gratis zijn. 

Avonturen van BIM 

DE WAS VAN BIM EN BAM. 

Bim en Bam zijn uitgenodigd op een 
groot en deftig feest bij de koning der 
dieren. Onze vrienden willen er netjes 
uitzien en besluiten hun kleren een goe
de beurt te laten geven. Mevrouw Vos 

heeft een kleine wasserij en daar bren
gen ze hun blousjes naar toe. Zij stopt 
ze in haar wastobbe en boent ze stevig 
schoon. Dan wringt de grote slang de 
kleren uit en daarna helpen de ooie
vaars Mevrouw Vos om de kleren te 
drogen. Elk koppel ooievaars neemt een 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

6e Zondag na Pinksteren. 
13 Juli 1952. 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
Om half 7 gel. H. Mis voor Hendrica v. 
d. Oever-v. d. Sande v.w. het ·H. Bloed;
Om kwart voor 8 gel. H. Mis voor Cor
nelis v. Rumund; z. a. gel. H. Mis voor 
Bernardus Marsman; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Christl v. d. Horst v.w. de 
Buurt; om 9 uur <>el. H. Mis voor Hen
ricus Boerdonk v.w. de Buurt; de Hoog
mis wordt opgedragen voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn v. d. parochie. 

Vandaag gaat de 1e schaal voor de kerk 
ter bestrijding van de onkosten van het 
verlichte torenurenwerk. De 2e schaal 
voor de bizondere noden. Beide collectes 
worden ten ze_!!rste aanbevolen. 

Vandaag, Zondag 13 Juli zal een Pater 
Dominicaan in alle H. Missen de grote 
belangen van de St. Vincentiusvereni
ging aanbevelen, waarna in de loop van 
de week de jaarlijkse collecte huis aan 
huis zal worden gehouden. 
De zelatricen van de Voortplanting van 

en BAM 

blouse in de snavels en vliegt ermee op 
en neer, totdat de blouses droog zijn. 
Bim en Bam kunnen ze direct aantrek
ken en onze vrienden zien er zó keurig 
uit dat het lijkt alsof ze nieuwe kleren 
aan hebben. 

====================== 
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het Geloof worden verzocht de contribu
tie van het tweede halfjaar op te halen 
e!_l af te dragen hij de Hoofdzelatrice. 
De parochianen worden er aan herin
nerd, dat in de loop van deze maand 
het kerkegeld zal worden opgehaald. 
Deze collecte vraagt 10 et. van elke 
parochiaan boven de plechtige H. Com
munie en helpt voorzien in het onder
houd van onze mooie kerk. 
Het is vandaag geen Mariagarde. 
Vanavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Gelegenheid om te biechten: Zaterdag 
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
Het Ziekentriduum voor Boxtel, Esch, 
Liempde en Gemonde zal plaats vinden 
op 22, 23 en 24 Juli a.s. 
In verband hiermede zullen de dames 
van de ziekenactie in de loop van deze 
week haar rondgang houden, ter be
strijding van de onkosten. Wij bevelen 
deze actie ten zeerste aan. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Hendrina v. d. Loo-v. Oir
schot; om half 8 gel. jrgt. v9or Hendri
cus v. Weert; z. a. gel. H. Mis voor 
overleden familie Bekkers- Kemps; om 
half 9 gez. mndst. voor Theresia Doren
bosch-Meyer. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor een overleden moeder; om 
half 8 gel. H. Mis voor overleden fami
lie v. Erp-Driessen; z. a. gel. H. Mis 
voor Maria v. d. Heijden-Verhoeven 
v.w. de l5inderen; om half 9 gel. mndst. 
voor Johanna Grilis-Schoormans; om
half 10 gez. Huwelijksmis. . 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Cornelia Johanna Oliemeu
len-Bovendeert; z. a. gel. mndst. voor 
Amoldus v. Kol; H. Hartaltaar gel. 
mndst. voor Antonius v. d. Langenberg; 

. H. Hartaltaar gel. mndst. v_oor Anna 
Maria Layendecker-Beening; om half 8 
gef. gel. jrgt. voor Maria v. Gerwen; om· 
half 9 gez. mndst. voor Arnoldus v. Kol. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gel.
H. Mis voor Adriana v. Rumund-Kete
laars; om half 8 gef. gel. irgt. voor Hen
dricus van Osch; z. a. gel. H. Mis voor 
i:_>etrus Smits; om half 9 gel. _H. Mis voor 
Henriette Witteveen-Schöne; voor Hen
ricus v. Boerdonk v.w. Sociëteit "de 
Burgerkring" om half 10 gez. Huwelijks
mis; om kwart over 10 gez. Huwelijks
mis. Vanavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Antonius v. d. Langenberg v.w.
broer en ;zuster; om half 8 gef. gel. jrgt. 
voor Lamberdina v. Gerwen; om half 9 
gel. mndst. vpor Reinier Beijk; z. a .. gel. 
H. Mis voor Hendrica van de Ven-v. d.
Ven. Vanavond om 8 uur H. Familie. 
ZATERDAG,-om kwart voÓr 7 gel. jrgt. 
voor Johannes v. d. Heuvel; z.a. gel. 
mndst .. voor Cornelis v. Rumund; H. 
Hartaltaar gel. Mndst. voor Dorothea 
Siemerink den Doop; om half 8 gel. 
mndst. voor Cornelia Sannen ten 
Hacken; om half 9 gel. mndst. voor Pe-

tronella Voets-Karssemakers; z. a. gel. 
H. Mis v.oor Francina van de Laar-van 
Liempd. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvc!,ngen: Gijsbertus Jaco
bus Staats, geb. te Hillegom en won. te 
Eersel en Maria Anna Tielen, geb. en 
won. in deze parochie. Cornelis Johan
nes Henskens, geb. te Beek-Ubbergen 
en won. te Budel (Dorpplein) en Odilia 
Johanna Andr�a Kampers, geb. en won. 
te Bakel, waarvan heden de tste afkon
diging geschiedt. 
Johannes Marinus Adrianus van Lies
hout, geb. en won. te Oss (0. L. Vr.) en 
Josephina Adril!cna van der Heijden, geb. 
par. H. Theresia en won. in deze pa
rochie. Cornelius Petrus van Alphen, 
geb. te Oosterhout en wori. in deze pa
rochie en Maria Johanna Pulles, geb. en 
won. te Drunen, waarvan heden de 2de 
afkondiging geschiedt. 
Antonius Hellings, geb. en won. te 
Schijndel (Boschweg) en Johannes Elisa
beth Pennings, geb. par. H. Hart en won. 
in deze parochie. Petrus Wilhelmus 
Beekmans, geb. te St. Oedenrode en won. 
in deze parochie en Josephina Francisca 
Derkinderen, geb. te St. Mich.-Gestel en 
won. te Schijndel (Boschweg). Wilhelmus 
Josephus Hobbelen, geb. en won. in deze 
parochie en Hendrica Johanna Robben, 
geb. par H. l::Iart en won in deze pa
rochie. Dionysius Louisa Karel van 
Dijck, geb. en won. te Mechelen (B) en 
Maartje Rietdijk, geb. te IJmuiden en 
w9n. in deze parochie, waarvan heden 
de 3de afkondiging geschiedt. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

6e Zondag na Pinksteren. 
13 Juli 1952. 

Vandaag gaat de eerste schaal ten bate 
van het Doofstommeninstituut te St. Mi

. chielsgestel en de Blindeninrichting te 
Grave. De tweede schaal gaat 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 jongens in de 
Burcht-kapel. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. 
Woensda2 - is het de feestdag van 0. 
L. Vrouw van de berg Karmel. 
Zaterda2 - is het de feestdag van de
H. Vincentius à Paulo. 
De zelatricen van dé Broederschappen 
van het H. Hart en van St. Willibrord 
worden verzocht de jaarlijkse bijdrage te 
gaan ophalen. 
ZONDAG: In de kerk: 6 uur gel. d. 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochianen; 7 uur 1. d. voor 
Adrianus v. d. Nostrum v. w. de buurt; 
8 uur 1. d. voor Cornelia Goossens-Bek
kers v.w. de Broederschap van het H. 
Hart; kwart over 9 1. d. voor Adriana v. 
d. Snepscheut v.w. d� buurt; half 11 
Hoogmis voor Johanna v. d. Laak-Per
sons v.w. de buurt. 

In de Burcht-kapel: kwart over 7 1. d. tot 
bijzondere intentie; half 9 1. d. voor 
Emerentia v. d. Broek-v. d. Langenberg 
v.w. de buurt; kwart voor 10 1. j. voor 
overleden echtgenoot en zoon (v. R.) 
MAANDAG: 7 uur 1. j. voor Riet v. 
Nunen; kwart voor 8 1. mndst. voor Jo
hanna Steenbakkers-Corsten; zijaltaar 
1. d. voor Maria Sars-v. Eijndhoven; half
9 gez. jrgt. voor Jacobus Henricus v. 
Buul-Anthoni. 
DINSDAG: 7 uur 1. mndst. voor Johan
na Swinkels-Nouwens; kwart voor 8 1. 

• mndst. voor Henricus v. Meersbergen
v. d. Schoot; zijaltaar 1. d. voor Anna 
Maria Reijnen-Albers te Wanroij over!.; 
half 9 1. d. voor Henricus Boerdonk. 
WOENSDAG: 7 uur gef. gez. jrgt. voor 
Adriaan Verhoeven; kwart voor 8 1. 
mndst. voor Cornelia v. d. Sande-Cou
wenberg; zijaltaar 1. d. voor Henricus v. 
Meersbergen v.w. de kleinkinderen; half 
9 1. mndst. voor Emerentia v.-d. Broek
v. d. La.ngenberg. 
In de Burcht: half 8 1. d. voor Helena 
Bekers-v. d. Steen. 
DONDERDAG: 7 uur. 1. mndst. voor 
Cornelia Goossens-Bekkers; kwart voor 
8 1. d. uit dankbaarhe.içl; zijaltaar 1. d. 
voor Johannes de Koning en Anna v. 
Brunschot z.e.; half 9 1. mndst. voor 
Nicolaas v. d. Horst-Libregs. 
VRIJDAG: 7 uur 1. mndst. voor Adrianus 
v. d. Nostrum; kwart voor 8 1. d. voor 
Henricus Mandos en Barbara Hazen
berg z.e.; zijaJtaar 1. d. voor Johannes 
Scheffers; half 9 1. d. voor Jans Steen
bakkers-Corsten. 
ZATERDAG: 7 uur gef. 1. ;. voor Willi
brordus v. d. Linden; kwart voor 8 1. i. 
voor Theodorus Timmermans; zijaltaar 1. 
d. voor Willem Matthijssen; half 9 1. d.
voor Anna Maria Doevendans-v. Grins
ven.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

6e Zondag na Pinksteren. 
13 Juli 1952. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur H. Mis voor 
Josephus de Wert te Best overleden. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus 
v. d. Sande en Maria de hsvr" 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Nicolasina 
Toelen. 
WOENSDAG half 8 jrgt voor Maria 
Eykemans. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen
ricus Eykemans. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Lambertus 
Eykemans. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
v. Langen en Joanna de hsvr. 

Deze week zullen j(eschieden:

Maandag H. Mis voor Hubertus v. Osch. 
Dinsdag mndst, voor Elisabeth Verhagen. 
Woensdag mndst. voor Albertus v. d. 
Linden. Donderdag mndst. voor Maria 
v. d. Langenberg. Vrijdag mndst. voor 
Wilhelmina v. d. Aa. Zaterdag mndst. 
voor Theodorus v. d. Velden. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

ZONDAG t 3 Juli, 6e Zonda2 na Pink
steren: om 7 uur voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; om 
half 9 H. Mis voor Maria de Punder
Huige; om 10 uur de hoogmis tot 
zekere intentie. 
De eerste schaal gaat voor het Doof
stommeninstituut te St. Michiélsgestel en 
de Blindeninrichting te Grave. 
De tweede schaal gaat voor de Bijzon
dere Noden. 
Na de hoogmis vergadering ·van Vin-
centius in Orion. • 

Om half 3 het Lof, waarna gezongen 
wordt lied nr. 53. 
MAANDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Maria Nooten. 
Van na de H. Mis tot 10 uur houdt 
het kerkbestuur zitting in de pastorie 
tot het innen van de kerkbankenpacht. 
DINSDAG: om kwart voor 8 gel. H. 
Mis tot zekere intentie. 
WOENSDAG 16 Juli, de feestda2 van 
O.L. Vrouw van de Ber2 Carmel: om 
kw_i\rt voor 8 jrgt. voor Adrianus Brands, 

-Gerarda Walraven de hsvr. en Jan de 
zoon. 
DONDERDAG: om kwart voor 8 H. 
Mis voor de leden van de godvrnchtige 
vereniging ter ere van de H. Theresia. 
VRIJDAG: om kwart yoor 8 het mndst. 
v@or Berta van der Schoot-Spijkerboer. 
ZATERDAG: om kwart voor 8 H. Mis
tot zekere intentie. 

Gelegenheid tot biechten: 
Dagelijks voor de HH. Missen en Zater
dagmiddag van 6 tot 7 uur. 
Katechisrnuslessen deze week op school: 
Klas B: les 61. 
Klas C: de vragen 532 en 533. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

6e Zondag na Pinksteren. 
13 Juli 1952. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. mndst. voor Adriana 
Adr. v. d. Sande; 10 uur z. j. voor de 
Zeer Eerw. Heer Hendr. v. d. Velden; 
3 uur Lof, daarna Kindsheid-optocht. 
In alle H. Missen de te schaal voor het 
doofstommen Instituut te St. Michiels
Gestel en het Blindeninstituut te Grave. 
MAANDAG: 7 uur z. j. voor Maria 
Frans v. d. San de; half 8 1. mndst. voor 
Hub. v. Aarle; 8 uur 1. mndst. voor Ar
nolda Frans Kreyveld. 
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Theodora v. 
d. Velden; half 8 1. mndst. voor Jos. v.
d. Velden; 8 uur 1. mindst voor Willem 
v. d. Velden. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Joh. v. Gerwen; half 8 z. Mis tot bijz. 
intentie; 8 uur 1. mndst. voor Andries 
Arts. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Anna Mart. v. d. Ven; half 8 z. i. voor 
Lamb. Bakx; 8 uur 1. mndst. voor Mari
nus Thomassen. 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Hendr. 

v. Gestel; half 8 1. mis tot bijz. intentie; 
8 uur 1. mndst. voor Maria Ger. Spik
mans. 
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor Ni
colasina Pijnen burg; half 8 1. mndst. voor 
Hendr. Putmans; 8 uur 1. mndst voor 
Helena Joh. v. Houtum. 
ZONDAG: half 7 1. j. voor Petrus Kup
pens; 8 uur 1. m. tot wel�. der par.; 
to uur z. j. voor Wilhelmina Wilh. Bakx. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 

Maandag 7 uur 1. m. voor Theo v. Hal. 
Dinsdag 7 uur 1. m. voor Adr. v. Has
tenberg. Woensdag 7 uur 1. m. voor Cor 
Saris. Donderdag 7 uur 1. m. voor Hub. 
v. Aarle v.w. de familie. Vrijdag 7 uur 
1. m. voor Martha Henr. v. Houtum als 
overleden lid proc. van Hakendover. Za
terdag 7 uur 1. m. VO :r de levende leden
Proc. Bergen op Zoom naar Sittard. 
Zondag 7 uur 1. m. voor Theod. v. d.
Boer.
Gedoopt: Wilhelmina Adriana Maria en 
Anna Francisca Maria, twe�ling van Ma
rinus Bakx-Verhagen. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

6e Zondag na Pinksteren. 
13 Juli 1952. 

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 Bijz. Noden 
Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Elisabeth 
Batens; half 9 H. Mis voor Mevr. Mar
tina van Esch-v. Munster; 10 uur Hoog
mis voor de P<!rochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Maria 
Spooren v.w. Br. H. Antonius, Waalwijk. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Johan
nes Versleyen . 
WOENSDAG: half 8 voor Johannes 
Versleyen, Theodora Willems en Hen
rica Jans hsvr. 
DONDERDAG: half 8 voor Franciscus 

' van Uden en Johanna Versleyen hsvr. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor de Fa
milie van Exsel. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Adria
nus van der Meyden. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEi. 

Zondag 13 Juli. Zesde 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 Hans
Janssens. 
DINSDAG: om half 8 voor Doctor 
Theodorus Strengers. 
WOENSDAG: om 7 uur tot intentie van
de Voortplanting des Geloofs; om half 8 
jaargetijde voor Lambertus van Berckel 
en Antonia van Boxtel. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

De. H. Vader sprak 
echte vrede 

over de 

Al verschillende jaren wordt van achter 
het ijzeren gordijn over vredes-actie ge
sproken, terwijl alle daden van die zijde 
in lijnrechte tegenspraak daarmee zijn. 
Een maand geleden ongeveer werd in 
Barcelona het 35e Eucharistische Con
·gres gesloten. Bij de sluiting sprak Paus
Pius XII over de radio in het Spaans
het congres toe. Zijn onderwerp is voor
onze tijd zo voornaam, dat we de meest
voorname gedeelten eruit willen aan
halen.
Hii sprak n.l. over de vereisten en voor
waarden voor ware vrede.
.We hebben op deze plaats al meer ge
schreven, dat vrede niet te bereiken is
als landen en standen alleen maar met
egoïsme en achterdocht tegenover elkaar,
de zaken proberen aan te pakken.
De H. Vader herinnert eerst aan het
voorgaande congres, n.l. in 1938 in Buda
pest - de hoofdstad van Hongarije -
van welk congres hijzelf als pauselijk
legaat de opperste leiding had.
"Wie zou", zeide Paus, ,,toen wij in de
prille lente van 1938 in het zo schone
en tegelijk zo ·ongelukkige Budapest Ons 
woord richtten tot het 34e Internationaal
Eucharistisch Congres, hebben kunnen
denken, dat Wij op het volgende con
gres Onze stem vanaf deze Apostolische
Stoel zouden doen horen, en dat na 
een zo lange en smartelijke onderbre
king? De lucht was toen vol donkere
wolken; en de woorden die daar gespro
ken werden, waren reeds wel in staat om
te doen bevroeden, hoe gelukkig de
wereld zou zii.n., indien men de verma
ningen had willen aannemen, welke de
Opvolger van Petrus deed horen ten
gunste van de vrede.
Maar die stem werd niet gehoord. Met
geweld ontlaadde zich een vernietigend
onweer. En heden ontwelt opnieuw aan
alle kelen dezelfde angstkreet van toen:
Vre.de!
Hoeveel spreekt men heden niet van
vrede, en dat op zo verschillende wijzen.
Voor sommigen is dat slechts een uiter
Hike formule van enkele woorden, inge
geven door gelegenheidspolitiek en
voortdurend weerlegd door hun daden
en .werken, die zo geheel in strijd zijn
met al wat zij zeggen. Zo niet voor ons.
Voor ons is er slechts een ware vrede
mogelijk, de vrede van Hem, Wiens
naam is "Vorst van vrede", en Wiens
rijk niet in aardse vreugden bestaat,
maar in de overwinning van de recht
vaardigheid en van de vrede, een vrede,
die uit de broederschap en de liefde als
een onontkoombare eis wordt afgeleid,
die ontspringt aan het diepst van ons
christen zijn en die de onmisbare voor
waarde is voor de andere waarden, wel
ke groter zijn en tot een hogere orde
behoren.
Wij spreken voor U van verre, maar het
is voor Ons, alsof Wij bij u zijn en alsof 

Onze geest zich verheugt in de aan
schouwing' van uw congres. Want rond 
de Eucharistie spreekt alles van vrede: 
het broederlijk Liefdemaal, de daaraan 
voorafgaande vredeskus, tot zelfs het 
symbool van de vele tarwekorrels. Vrede 
betekent eenheid; waar haar dan te zoe
ken tenzij in dit Sacrament der kerke
lijke eenheid? De vrede is ook de vrucht 
van de liefde; waar zal men haar dan 
vinden tenzij in dit sacrament van liefde, 
dat de liefde verzinnebeeldt en uitwerkt? 
En wa11_neer - zoals wij weten - de vij
;mden van de vrede de hoogmoed, de 
hebzucht en in het algemeen de ongere
gelde hartstochten zijn, welk beter ge
neesmiddel kunnen wij dan veriangen 
dan dit hemels medicijn, dat de genade 
doet toenemen en de deugden doet 
groeien, dat ons tegen de zonde behoedt, 
dat ons geestelijk leven volmaakt, en dat, 
door de liefde in de ziel te vermeerde
ren, de hartstochten bedwingt? 
Na dieper ingegaan t� zijn op het con
gres zelf, sprak de H. Vader: 
"Wij wensen het congres ten voorbeeld 
te stellen aan de gehele wereld, opdat 
deze zou begrijpen bij het zien der wer
kelijke eenheid van hart en ziel van zo
veel naties, zoveel rassen, zoveel ritus
sen. waar zich de bron bevindt van de 
ware individuele, familiale, sociale en 
internationalé vrede. Wij hopen dat gij
zelf, van deze geest ontvlamd en bezield, 
van hier zult heengaan als brandende 
fakkels, die een zo heilig vuur over de 
hele wereld zullen verbreiden. Wij ver
trouwen, dat zoveel gebeden, zoveel of
fers en zoveel verlangens niet vruchte
loos zullen zijn. Wij wensen al uw stem
men, al uw hartewensen, al uw zielsver
langens te verenigen tot een kreet om 
vrede, welke door de hele wereld zal 
wor:.den gehoord." 
Alvorens zijn zegen te geven bad de 
Paus nog het volgende gebed voor: 
"Jezus, verborgen onder de zwakke 
sacramentele sluiers, Goddelijk Hart 
voortdurend geofferd voor de vrede van 
de wereld, aü.r:hocr toch eindelijk de 
vurige gebeden van Uw Kerk, die bij 
monde van Uw onwaardige plaatsbekle
der, U voor de wereld het vuur van de 
liefde vraagt, opdat dit in de wereld de 
eendracht en de eenheid moge ontsteken 
en opdat bij de gloed daarvan op onze 
barre en toosteloze aarde de blanke lelie 
van de vrede bloeie. 
Dat Uw woorden van vrede en de liefde, 
die Uw hart altijd doet overvloeien, de 
leiders van de naties moge bezielen, op
dat zij de volken, die Gij aan hen hebt 
toevertrouwd, weten te leiden langs de 
wegen van de ware broederschap, de 
onmisbare grondslag van alle geluk en 
alle vooruitgang." 
Hieraan behoeven wij niets meer toe te 
v_oegen. 

Th. v. H. 

Zondag 20 Juli a.s. de dag 
Handboogschutters 

van de 

Beste Handboogschutters 
- van Nederland
op Boxtel's Markt
AANV ANC DER WEDSTRIJDEN
OM TWEE UUR.

Nog slechts enkele dai;ien en de pijlen,
afgeschoten door Nederlands beste
handboogschutters, zullen op onze Box
telse Markt het luchtruim doorklieven,
zoekend naar wat wij, outsiders, de roos
en wat zij, mannen van het "vak" witte
roos of "witte muis" noemen.
Dank zij de medewerking van vele in
gezetenen kan het Organiserend Comité
de schutters een prettig onthaal berei
den.
Reeds in enige artikelen hebben wij de
belangrijkheid van dit voor Boxtel
unieke evenement besproken.
Wij willen thans dan ook volstaan met
de vermelding van de op 20 Juli aan
staande komende gebeurtenissen, echter
niet dan na een woord van dank te
hebben uitgesproken aan allen, die het
voor het Comité mogelijk hebben ge
maakt zonder teveel zorgen van mate
riële aard dit evenement te organiseren.
Het Organiserend Comité zelve wensen
wij van harte succes toe bij de uitvoe
ring van de vele voorbereidende werk
zaamheden.
Moge het evenement begunstigd worden
door een gulle zomerzon en moge voor
het Hoofdbestuur van de Ned. Bond
van Handboogschutterijen, Districts-be
stuur en ge schutters zelve deze grote
dag in Boxtel tot een onvergetelijke dag
worden.
En mogen wij ook, zonder chauvinistisch
te willen zijn, onze beide Boxtelse Hand
boogschutters de Heer H. de Koning,
Landskampioen 1950, en de heer Fr. v.
Liempt, veel "witte muizen" toewensen!

PROGRAMMA: 

11.15 uur: Bijeenkomst in Clublokaal 
l'Union, Café van de Heer 
Jos. v. d. Meijden, Spoor
straat 1. 

12.00 uur: Officiële ontvallf{st door het 
Gemeentebestuur van het 
Hoofdbestuur en Districts
bestuur van de Ned. Bond 
van Handbooiischutterijen en 
Organiserend Comité ten llf
meentehuize. 

12.45 uur: Koffietafel voor de schutters 
in het Clublokaal. 

13.45 uur: Afmars vanaf Clublokaal 
naar de Markt. 
De R.K. Cildenbondsharmo
nie zal het iiezelschap naar 
de Markt begeleiden. 

14.00 uur: Aanva� der wedstrijden. 
ca 18 uur: Uitreiking door de Edelacht

bare Heer Burge!Ileester van 
de door het Gemeentebestuur 
van Boxtel beschikbaar ge
stelde zilveren medaille aan 
de Landskampioen. 
Daarna afmars naar het 
Clublokaal. 

Het voor deze daa vastgestelde ooncert 
van de Fanfare St. Arnoldus, Lennis
heuvel, vindt geen doorgang. 
Van de nad.er vast te stellen datum zal 
t.z.t. mededeling worden gedaan.

Nogmaals wordt onder de aandacht van 
bezoekers van de wedstrijden gebracht, 
dat, alhoewel de Markt voor eenieder 
vrij toegankelijk is, men zich stipt be
hoort te houden aan de middels de ge
luidsinstallatie, zowel in het belang van 
ieders persoonlijke veiligheid als in het 
belang van een vlot verloop der wed
strijden, te_ geven voorschriften. 

Plaatselijk 
GEMEENTERAADSVERGADERING. 
Hedenavond, Vrijdag 18 Juli, zal de 
Raad der Gemeente Boxtel in openbare 
vergadering bijeenkomen. De agenda, 
die liefst 28 punten telt, vermeldt o.a. 
diverse voorstellen betreffende onder
wiisvoorzieningen, grondtransacties en 
wegenverbeteringen. Met name noemen 
we: 
Een voorstel tot aankoop van enige per
celen in het blok "Selissenwal", welke 
aankoop door B. en W. urgent geacht 
wordt voor realisering van het bouw
programma. 
Voorts een voorstel tot voorlopige goed
keuring van een onteigeningsplan "Se
lissenwal". Dit voorstel strekt tot in
leiding der procedure volgens de ont
eigeningswet om een rechtsgrond te ver
krijgen, teneinde de in het blok Selis
senwal gelegen gronden, die ter uitvoe
ring van het uitbreidingsplan nodig zijn, 
zo nodig te kunnen onteigenen. 
Dan een voorstel tot verkooo van wo
ningen (van het complex v"àn 20 op 
Kalksheuvel en in de Jan van Brabant
straat) aan een 6-tal gegadigden. 
Tenslotte een voorstel tot partiële wijzi
ging van het uitbreidingsplan in verband 
met de voorgenomen bouw van een af
val waterzuiveringsinstallatie laJngs de 
Dommel. 
De vergadering vangt aan om 7 uur ten 
gemeentehuize. 

R.K. GILDENBONDS-HARMONIE 
CONCERTEERT OP WOENSDAG 
23 JULI OP DE MARKT. 
O.a. Uitvoeri� Concoursnummers Bree.
Woensdag 23 Juli eerstkomende con
certeert de met de Eerste Prijs op het 
Internationaal Muziekconcours te Bree 
onderscheiden R.K. Gildenbonds-Harmo
nie, op de kiosk op de Markt. Aanvang 
acht urn;:,. 

Uitgevoerd worden: 
1 .. Florentiner-Mars J. Fucik 
2. Fête aux Flambeaux. G. Wettge
3. Slavische Rhapsodie C. Friedemann
4. Heinzelmännchens Wachtparade.

Kurt Noack 
Pauze. 

5. Scènes Alsaciennes. J. Massenet
4 delen. (Verplicht nummer van het
Concours in Bree).

6. Finlandia. Jean Sibelius 
(Gekozen nummer concours Bree). 

7. Finale.
De vele ingezetenen, die zeer zeker 
mede als huldebetoon aan de Harmonie 
dit concert zullen bezoeken, krijgen hier
mede nog eens de gelegenheid de in 
Bree uitgevoerde muziek te beluisteren. 

AANRIJDING. 
Maandagmiddag had op de Eindhoven
seweg een ernstige aanrijding plaats. 

, Toen de 81-jarige H. van Erp uit Klein
derliempde, ter hoogte van Kruideniers
handel v. d. Sloot, per fiets plotseling 
de weg overstak, werd hii gegrepen door 
een uit de richting Eindhoven komende 
luxe auto. Gelukkig wist de chauffeur 
door uit alle macht te remmen het erg
ste nog te voorkomen. 
Met een beenbreuk en een hoofdwonde 
moest v. E. - na eerste medische hulp 
oaj:vangen te hebben van de juist pas
serende dokter Kluytmans - naar het 
ziekenhuis te 's-Hertogenbosch worden 
overgebracht. 
Zijn toestand is bevredigend. 

-o-

Bovenomschreven aanrijding blijkt ach
teraf de inleiding te zijn geweest van een 
hele serie (verkeers) ongevallen. In een 
tijdsbestek van enkele dagen gebeurden 
in de Stationstraat, de Rechterstraat en 
op de Rijksweg een viiftal ongelukken 
(aanri(?ingen, botsingen en valpartijen), 
waarb11 de betrokkenen gelukkig óf met 
de schrik vrij kwamen óf min�er ernstig 
letsel opliepen. 
Al met al een week, waarin diverse on
aangename voorvallen weer kracht heb
ben biigezet aan het waarschuwingssein 
om in het verkeer de grootste voorzich
tigheid in acht te nemen, tot voordeel 
van zich zelf en anderen! 

BESTUREN VAN VERENIGINGEN 
DENKT AAN DE MAAND-ACENDAi 
De gegevens voor de maand-agenda van 
�e Streek-V.V.V. moeten uiterlijk Maan
<iag 21 Juli eersekomende schrifteHjk 
worden ingediend bii de Voorzitter van 
,,Boxtel Vooruit", Clarissenstraat 22. 
Me11 gelieve op te geven: datum en aard 
van de uitvoering, aanvangsuur en plaats 
benevens alle verder van belang zijnde 
gegevens. 
In de nieuwe maand-agenda worden op
genomen alle in de gemeente Boxtel te 
geven uitvoeringen, plaatsvindende in de 
maand Augustus. 
Vertrouwd wordt, dat deze maand eens 
geen enkele vereniging, die bii deze 
maand-agenda belang heeft, verstek zal 
laten gaan! 

MISSIE-THUISFRONT. 
Opgehaald op het huwelijksfeest van A. 
v. Oers-Hoenselaar voor de Missie van
Pater van Roosn1alen, Z. W. Afr. f 4,52.

Ziekentriduum 1952 
Het is reeds bekend, dat het tweede zie
ken-Triduum voor Boxtel, Esch, Liempde 
en Gemonde a.s. week gehouden wordt 
op Duinendaal. 
Hier volgt het programma en enige bij
zonderheden voor die dagen. 
1ste en 2de dag 22 en 23 Juli: 
9.15 Plechtige H. Mis met assistentie 

en Predicatie. 
10.- Ontbijt. 
11.30 Handoplegging. 
12.30 Diner. 
3.- Plechtig Lof met predicatie. 

Ziekenzegening. 

3e dag 24 Juli: 
9. 15 Plechtige Hoogmis met assistentie

en predicatie. 
10. 15 Ontbijt.
11.30 Maria-Hulde met Rozenhoedje.
13.- Diner.
2.30 Intermezzo door Schoolkinderen.

15.30 Plechtig Lof met predikatie
Ziekenzegening. 

16.30 Brabantse koffietafel. 
17.30 Naar huis. 

MEDEDELINGEN VAN DE 
R.K. VOLKSMUZIEKSCHOOL. 
Evenals het vorige jaar zal ook nu weer 
een "test" gehouden worden. De kinde
ren die daarvoor worckn opgegeven zul
le11. gepolst worden naar muzikaal ge
hoor, rhythmisch gevoel en ambitie en 
aanleg, voor een of ander instrument. 
Deze test zal worden afgenomen door 
de Directeur en Leraren van de Volks
muziekschool alsmede door dhr. F. Wil
mont, musicus uit Waalwijk, _en wel op 
Maandag 28 Juli a.s. om half 5 in De 
Ark. Aan dit onderzoek zijn geen kosten 
verbonden. Opgave vóór 27 Juli bij de 
Directeur, Dufourstraat 26, Tel. 535. 

-o-

Voor de zangklas-diploma's slaagden op 
de St. Jozephschool, Duinendaal de vol
gende leerlingen. 
Zangklas van de Eerw. Zuster Rosula, 
diploma A: Mar. v. d. Brand, Anal. Cops, 
Tonny v. Eykeren, Tini v. Pelt, Ans v. d. 
Velden. 
Zangklas van Mei. K. Dupont, diploma 
A: M. v. d. Hoornen, F. Cijfers, T. v. 
Elten, M. v. Esch, E. Groos, A. v. Hal, 
Tr. v. d. Langenberg. V. Ninaber van 
Eyben, A. Pijnenburg, A. Tausch, E. de 
Visser, J. Waals. 
Zangklas van de Eerw. Zuster Rosula, 
diploma B: Anny Bergmans, Riki Berg
mans, Janny Donhuizen, Cecilia Jansen, 
Mar. v. d. Lee, Corry v. Oers, Beb. Spo
ren.berg, Joke v. d. Vorst, Gerda Witte
veen. 
Zangklas van de Eerw. Zuster Rosula, 
diploma C: Pita de Laat, Treesje v. d. 
Sloot, Anny Spijkers, Diny v. d. Vorst, 
Cecile Witteveen. 
De zangklassen van de St. Franciscus
school zullen vóór Kerstmis de verschil
lende examens doen. 
lende examens doet. 

TOELATINGSEXAMEN R.K.H.B.S. 
TE BOXTEL. 
Geslaagd: 
Emile van Asperen, Martien de Barban
son, Bert van Esch, Arnold Franssen, 
René van Haeften, Guust Hamers, Kees 
van Hamond, Antoon van Hees, Karel 
van Gorp, Paul Grol, Wout Merckx, 
Jozef Muurlink, Hendrik van Oorschot, 
Jo van Ruremonde, Koos Teppema, 
Tonny van Uden, Hans Verhoeven, 
Wim Vos en Hans Zondag. 

KERKKOOR UIT GOUDA 
HIELD JAARFEEST IN BOXTEL. 
Zaterdagavond arriveerde het zangkoor 
der parochie v.an pastoor Are. v. d. Hoe
ven O.F.M. uit Gouda om zijn jaarfeest 
gedeeltelijk in Boxtel te vieren. 
Direct na aankomst werd de St. Petrus
kerk bezichtigd, waarbij op het koor een 
korte repetitie gehouden werd. 
Daarna trok het gezelschap, waarvan 
bovengenoemde pastoor zelf deel uit 
maakte, naar Hotel Theuwkens, waar 
een kaart- en kegelwedstrijd werd gehou
den en de avond verder in een zeer pret
tige stemming doorgebracht. 
Zondag zong het koor de Hoogmis in de 
St. Petruskerk. 
Na afloop van de Hoogmis werd een 
tocht gemaakt naar Vught, Kaatsheuvel 
en Loon op Zand. Om half zes waren 
de gasten weer in Boxtel terug om de 
dag te besluiten met een diner in Hotel 
Theuwkens. 
De Boxtelse gastvrijheid werd in tafel
speeches geprezen, evenals de heer Van 
de Krabben, die de trip van het gezel
schap door Midden Brabant mede had 
georganiseerd. 
Het was een prettig gezelschap, dat zich 
heel vlot aanpaste aan de Brabantse ge
moedelijkheid. 

COMITE 
HERWONNEN LEVENSKRACHT. 
Op 5 en 6 Juli heeft H. L. weer haar 
jaarlijkse speldjesdag gehoud!;n1 waar
v.an . de opbrengst is geweest J 284,59. 
Het Comité dankt uit naam van alle pa
tiënten de Boxtelse ingezetenen hartelijk 
voor haar milde bijdragen en hoopt bij 
een volgende actie van Herwonnen Le
venskracht weer op aller steun en mede
werking te kunnen rekenen. 

Voor de 3de dag worden de deelnemen
de zieken 's morgens tussen 8 en 9 ge
haald. De huisgenoten willen er wel voor 
zorgen dat de zieken tijdig klaar zijn, 
zodat de auto's niet behoeven te 
wachten. 
De Intenties voor het Triduµm zijn: 
1. Dat de devotie tot de H. Eucharistie

moge toenemen.
2. De vervolgden in Hongarije en an

dere landen te sterken en de ver
volgers te bekeren.

3. Dat het aantal kloosterroepingen
moge toenemen.

De predicaties worden gehouden door de 
leider van het Zieken-Triduum, de Wel
Eerw. Pater B. van Amelsvoort W.P. 
De eerste twee dagen worden gehouden 
bij de Eerw Zusters op Duinendaal. De 
derde dag bij goed weer in het Processie
park. Familieleden en belangstellenden 
mogen deze plechtigheden dan bijwonen. 
(Er zijn stoelen in 't Park geplaatst). 
Niemand wordt echter bij de zieken toe
gelaten. 

GESLAAGD. 
Aan de Middelbare Technische School 
te 's-Hertogenbosch werd het eind
diploma o.a. behaald door onze plaats
genoten H. Boons (Burgerlijke Bouw
kunde); A. Clement en J. Pechtold 
(Weg- en Waterbouwkunde); J. Rietdijk 
(Werktuigbouwkunde) en A. van Nis
telrooy (Electro-techniek). 

-o-

De volgende leerlingen van de Mulo zijn 
geslaagd voor Mulo A: 
M. Bakx, H. v. Boxtel, H. v. d. Brand,
P. Eltink, F. Florie, A. Hagemans, J. Ha
zenberg, A. Wagenaars, allen te Boxtel.
J. v. d. l'v!eulengraaf, Liempde. J. v. Oir
schot, Gemonde.

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER. 
Maandag 21 Juli van 8.30-10.30 uur. 
Donderdag 24 Juli van 10-12 uur. 

Burgerlijke Stand 
der Gemeente Boxtel 
van 8 tot en met 14 Juli 1952. 
GEBOREN: Adriana H. J. dochter van 
G. M. v. d. Meijden en Th. C. Konings,
Stationsplein 11 - Guurtruida M. doch
ter van M. M. v. Beurden en C. A.
Oudejans, van Ranststraat 24 - Clemen
tine A. M. dochter van Fr. P. Leerma
kers en Fl. A. M. Hurks, Baroniestraat
53 - Gertruda 0. dochter van A. C. van
Hal en Th. G. Jansen, Roond 13 -
Elisabeth H. A. dochter van A. C.
Schuurmans en P. E. Harten, Kapel
weg 25.
ONDERTROUWD: John Me Cann
Hughes en Maria W. Chr. Schulpen -
Hendrikus C. J. van der Lee en Martina
C. van Heesch - Josephus H. J. Cloudt
en Antonia M. J. Meuwissen.
GEHUWD: Antonius Hellings en Jo
hanna E. Pennings.

Gemonde 
HOOG BEZOEK. 
Op Stapelen verbleef vorige week en
kele dagen Mgr. Maloef, aartsbisschop 
van Baalbek. Op uitnodiging van Pater 
Ferdinand, Overste van, procure Stape
len, bracht Z. H. Exc. een kort bezoek 
aan de jongens- en meisjesschool. De 
jeugd van Gemonde keek wel op toen 
ze daar in de klaslokalen plotseling een 
aartsbisschop zag van de Oosterse ritus. 
In de kapel der Eerw. Zusters J.M.J. 
droeg de hoge gast 's morgens de H. Mis 
op. Vrijdagmorgen bracht de aartsbis
schop een bezoek aan de Z. E. Heer 
Pastoor en onderhield zich ruim een 
kwartier met hem. Daarna volgde een 
kort bezoek aan de heer en mevr. Stad
houders. Pater Fr. Wiinhoven en Pater 
Garcia v. d. Berk, beiden van het Apos
tolaat der Hereniging, vergezelden 
Monseigneur. 

CONTACT-AVOND. 
Zaal Verbrugge was Maandagavond ge
heel gevuld met ouders en belangstellen
den. Bij gelegenheid van het 25-jarig 
jubileum van de Eerw. Zuster Norber
tine der Zusters J.M.J. hadden enkele 
zusters samen met de dames Clercx en 
Benne, onderwijzeressen van de R. K. 
Meisjesschool, een feestprogramma in 
elkaar gezet bestaande uit zang, dans en 
voQrdracht. Deze ontspanning, bedoeld 
als een contactavond tussen onderwij
zend personeel en ouders, slaagde vol
komen. Wat hier de meisjes presteerden 
dwong de bewondering af van iedereen. 
Klas voor klas traden de meisjes op en 
telkens kregen dankbare toeschouwers 
iets te zien, dat na afloop op een dave
rend applaus onthaald werd. 
Onder de aanwezigen bevonden zich de 
Z. E. Heer pastoor, de Eerw. Moeder 
Overste, de Zusters en het onderwijzend 
personeel, van beide scholen. 
In een kort dankwoord wees pater Fer
dinand op het nut van een zo mooie 
contactavond. Hij was zeker de tolk van 
allen toen hij de organisatoren van deze 
avond dankte voor deze twee uren heer
lijke ontspanning. 



Na 16 jaar ..... 

.Eerste prijs voor de "Bonds:::harmonie" 
in Bree! 

"Wij" tegen de Harmonie van 
de Metro van Parijs ! 

Zondagmiddag één uur op de Markt: 
Blinkende moziekinstromente�, schitte
rend in de zomerzon, fleuriae uniformen 
van de leden van de R.K. Gildenbonds
harmonie, vrouwen en mannen, meisjes 
en jongens in Zondaa�e jurken en pak
ken, drie arote bossen ..... 
'n Druk heen en weer lopende Voorzit
ter van het Bestuur van de werkende 
l�en, met de Secretaris %)Vare pakken
formulieren sjouwend, vanwege dié
goeie Benelux 1
Ruim l uur, alles "verpakt", vertreksein
door het optrekken van de luxe wagen
van de Voorzitter van het Hoofdbestuur.
La�am zet dan al het rollend mate
riaal zich in beweging. We zijn gestart,
we zijn "op concours". Het is zover, na
16 volle jaren voor het eerst weer onder
het vlijmscherpe mes van de conoours
jury.
De chauffeurs voeren ons in één ruk 
naar...... Eindhoven. Daar· mogen we, 
dat hoort er nu eenmaal bij, wachten 
voor de gesloten spoorwegovergang. 
En daarna maar weer verder, over de 
nieuwe weg naar Maarheeze, naar Budel
grens. De Nederlandse douane is bemin
nelijk. De Belgische douaniers, al even 
vriendelijk, lijken ons te zeggen: ,,d'n 
export is goe hier". Verder weer naar 
Hamont en dan, langs allerlei, tot bezoek 
nodiaende kermissen, naar Bree! 

WIJ ZIJN IN BREE 1 
'n Commissaris van de feestvierende ver
eniging (,,Muziekmaatschappij" natuur
lijk) staat ons op te wachten. Door hem 
worden we gezamenlijk "opgebracht" 
naar "ons" café, waar hij ons namens 
de "Kon. Harmonie De Verenigde 
Vrienden" bedient, terwijl de Harmonie 
gaat inblazen en stemmen.- Na een op
onthoud van ongeveer een uurtje weer 
de bussen in, naar het concoursterrein. 

OP HET CONCOURS-TERREIN. 
Eerst wat verkennen. Maar... 'n drukte, 
zo erg, dat er geen zitplaats nabij de mu
ziektent te krijgen was. Dan maar staan 
en wat rondlopen. Of even gaan zitten 
in de consumptietent met de naam "In 
den lekkerbek". 
·Uniformen van allerlei aard, mooie en
·aartslelijke. Wij mochten er zijn! Prach
tige uniformen ook van de Harmonie
Tuindorp ,Amsterdam-Noord en van de
Harmonie St. Caecilia uit Eijsden, één
van onze "concurrenten". Mooie unifor
men met hagelwitte petten van de man
nen van de Harmonie du Personnel du
Metrouolifain ·de Paris, een corps van
100 man met een clique van 40 man, ook
van de Superieure afdeling. 'n Materiaal
als die mannen van de ondergrondse van
Parijs meebrachten. Helemaal niet aardig
meer!
Die van Parijs waren zeer benieuwd naar
ons optreden in. de Superieure afdeling.
Dat bleken ze trouwens allemaal. Wij
dadelijk al wat trots, want al werden we
dan ook niet direct gevreesd, ze voelden,
-dat we "zwar� jongens" zouden zijn.

,,ONS UUR". 
Intussen begon "ons uur" te naderen. 
We zochten de Directeur. Die zat op 
een der banken voor het podium ogen
schijnlijk rustig naar de muziek te luiste
ren. Hij moet gedach_t hebben: ,,Ze heb
b�n hun uiterste best gedaan m'n man
nen, ze halen het wel." 
Plotseling scheurde het door de lucht, 
rauw en onaandoenlijk: ,,De leden van 
de R.K. Gildenbondsharmonie uit Box
tel, Superieure afdeliflll, worden verzocht 
zich onmiddellijk aan de zijde van de
micro naar het podium te begeven " 
Daar klonk het belletje van de jury 
reeds, daar kwam "Finlandia" van Jean 
Sibelius, en hoe 1 

"Organisatie van 
Bejaarden" opgericht 

Zorg op velerlei gebied. 

Op initiatief van de plaatselij� K.A.B. 
is in Boxtel de "Organisatie van Be-
• jaarden" opgericht.
Een 40-tal ,;oudere" mannen, die wegens
hun gevorderde leeftijd of wegens pen
sionnering geen deel meer hebben aan
-het productie-proces, waren j.l. Woens
dagmiddag in het Verenigingsgebouw
bijeen om de grondslag te leggen voor
deze nieuwe organisatie.
Zij werden verwelkomd door de heer
A. Valks, voorzitter van de K.A.B. afd.
Boxtel, die er nadrukkelijk op wees, dat
het niet de bedoeling was om een ver
eniging van ouden van dagen in het
leven te roepen, doch een organisatie op
te richten van oudere mannen, die om
·een· of andere reden niet meer kunnen
meewerken aan het productie-proces,
doch waaronder er nog vele schuilen,
die energie genoeg op kunnen brengen
om in georganiseerd verband de be
langen van het bejaarde deel van ons
volk te · behartigen.
·Met klem attendeerde hij erop dat in 
·deze volkomen zelfstandige "Organisa
tie van Bejaarden" plaats is voor perso
nen uit álle geledingen van de maat
•schappij.
Over doel en wezen van de vereniging 
wijdde vervolgens de heer v. d. Kamp 
- een "insider" op dit gebied - ver-
-der uit.
In details werd gesproken over de na
te streven verbeteringen en voorzienin
gen op godsdienstig-zedelijk of sociaal
economisch gebied of op het voor be-

Wij met een zekere blik, kwasi-lichtelijk
onverschillill, naar de zeer vele toehoor
ders kijkend. Maar het juichte bij ons 
van binnen. Roerloos en met arote aan
dacht en aespannenheid stond het pu
bliek te luisteren. En toen de laatste 
tonen van dit macht!R sympl).o!lfsch ae
dicht van Sibelius wegstierven, barstte 
een welgemeend luid applaus los van vele 
honderden muziekliefhebbers, die met 
dit applaus zeer zeker naast hun grote 
waarderiflll voor dit telkens weer aan
grijpende werk van de Finse oomponist 
ook hun lof wilden tonen voor de bril
lante uitvoering door onze harmonie. 
We veerden op, we waren aerust. 
De uitvoering van het verplichte num
mer, het door alle deelnemers in de Su
perieure afdeling als "verschrikkelijk 
zwaar" betitelde werk van Jules Masse
net, kan ons niet b�n tot eniae be
spieaeling, om de eenvoudiae reden, dat 
we dat niet zouden durven. We hebben 
er niet het "verstaqd" voor. Maar dit 
begrip hadden we wel: De uitvoering 
was �. naar onze menina zeer goed. 

MARTELENDE SPANNING. 
We waren "uitaeblazen". De Directeur 
bemoedigend toegesproken, de mannen 
zoveel we konden een hart onder de 
riem gestoken en dan ... luisteren naar de 
Harmonie St. Pancratius uit Kerkrade, 
de Harmonie, die vorig jaar het gewel
dige internationale concours aldaar orga
niseerde. Eerlijk gezegd: We waren wat 
geschrokken toen we deze Harmonie ge
hoord hadden. Het was subliem. Onze 
moed zakte weer wat. Bij de volgende 
Harmonie leefde die weer wat op, bij de 
daarop volgende zakte die moed ons 
wéér in d� schoenen." En maar wa_chten, 
en maar drentelen, en maar discussiëren! 
Links van ons dachten ze ons zeker 'n 
eerste prijs toe. Rechts van ons zei men 
dat het er om zou houden. En achter ons 
bleek men van mening te zijn, dat de 
"stemming" niet goed was. Vóór ons 
oordeelde men tenslotte zelfs dat we ge
rust naar huis konden gaan...... En al 
maar door draaiden die meningen om 
ons heen. Bijna vier uur duurde die 
marteling. Eindelijk was onze "intelli
gence service" aan de weet gekomen, dat 
na to minuten de uitslag bekend zou 
worden gemaakt. En dat bleek warempel 
waar te zijn. 
Door de luidsprekers schalden de voor 
vele verenigingen verlossende medede
lingen. Wij hoorden niets. Spanning tot 
barstens toe. We moesten het weten en 
renden met nog enige mensen op de 
micro-tent toe� Wat bleek? De uitslag 
was wel bekend gemaakt, maar de micro
foon was op <!at moment afge�loten ge
weest. 
Eindelijk, daar klonk het verlossende 
woord: ,,Superieure afdeling: R.K. Gil
denbondsharmonie, Boxtel, Nederland, 
eerste prijs met 287½ punt." 
Weg was de spanning. Handen werden 
gedrukt, twee, drie, vier maal soms de 
zelfde handen. 
Ter� naar Boxtel, linea recta. Geen 
grensincidenten, aeen kennissen onder
wea, terug naar de Markt van ons aoeie 
ouwe Boxtel. Tegen enen aangekomen 
en ontvangen op de Markt door vele 
familieleden. Een bouquet rode anjers 
voor de directeur, van Mevrouw van 
Vlerken. We waren allemaal rood als die 
anjers, puur van aandoening. Ze hebben 
toen 2Cblazen de mannen, di�p in de 
nacht, dat de plafonds er van trilden. 
We heb,ben de Directeur en Mevrouw 
Janssen zien glunderen, we hebben de 
Voorzitters van het Hoofdbestuur en 
Bestuur van de werkende leden met hun 
medebestuurders en de mannen en hirn 
vrouwen of meiskes horen juichen, 
want we hebben d'n eerste prijs ge
wonnen, hiep hiep hoera, b)ep hiep 
hoera! 
Proficiat 111 

jaarden zo omvangrijke terrein van de 
vrije tijdsbesteding. 
Zo W<!rd o.a. een balletje opgeworpen 
over de klasse-indeling, de Noodwet 
Ouderdomsvoorzrening, de huisvesting 
en de ontspanning. Sprekende over de 
huishoudelijke bijzonderheden deelde 
spreker tenslotte mee, dat de contribu
tie 25 cent per maand bedraagt (20 
cent voor lien, die nog bij een organi
satie zijn aangesloten). 
De heer v. d. Kamp vond bij de aan
wezigen aandachtig gehoor en toen men 
na afloop van de spreekbeurt gelegen
heid tot vragen stellen kreeg, werd het 
chapiter (dat de bejaarden na aan het 
hart scheen te liggen) op geanimeerde 
wijze "doorgepraat". 
Staande de vergadering gaven zich 32 
personen op als lid van de "Organisatie 
voor Bejaarden". 
In het voorlopige bestuur (dat straks 
nog aangevuld zal worden met 1 K.A.B.
afgevaardigde) werden gekozen: A. 
Smits (voorz.), H. Kampert (secr.-pen
ningm.), J. de Kort en A. Theulings 
(leden). Onder dit bestuur hoopt de 
·nieuwe organisatie spoedig van start te
gaan.
Niet1we le:len kunnen zich opgeven bij
de heer Kampert, Molenstraat 53.

Zondagsdienst der Artsen 

uitsluitend voor apoedgevallen. 

ZONDAG 20 JULI 

Dokter Margry 

ClarlHenatraat 20 Telefoon 212 

Het abonnement op Brabants 
Centrum kan per week betaald 
worden met 13 et. 
Wie zich wil abonneren kan 
hiervan opgave doen bij de 
administratie Molenstraat 19. 

SPORT-NIEUWS 
A.S. ZONDAG KRINGSPORTDAG 
R.K. JONGE BOERENSTAND EN 
R.K. BOERINNENBOND. 

De dag waarop de door de Afd. Boxtel 
georganiseerde sportdag van Kring Til
burg der R.K.J,B. en R.K.B.B. zal plaats 
vinden, staat voor de deur. 
A.s. Zondag 20 Juli zullen tientallen af
delingen in Boxtel elkaars krachten op 
sportgebied beproeven. De R.K.J,B. 
neemt met 15 afdelingen aan de wed
strijden deel en de R. K. B. B komt liefst 
met 21 afdelingen uit. 
Voor dit sportfestijn - te houden op 
het O.D.C.-sportterrein - is in het kort 
het volgende programma samengesteld: 
12.00 uur Mars naar het terrein. 
12.40 uur Oefeningen voor de jury. 
2.30 uur Plechtig Openlucht Lof. 
3.00 uur Officiële opening door Bur

gemeester Drs. M. A. M. v. 
Helvoort. 
Daarna: wedstrijden. 

Zo zal men a.s. Zondag orestaties op 
velerlei gebied kunnen bewonderen. Een 
greep uit het programma: Massademon
straties, volksdansen, oyramidenbouw, 
athletiekoefeningen ..... . 
Het belooft een gang naar het ODC
sportterrein waard te worden! 

R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 
Hiermee brengen wij de leden van ODC 
ter kennis, dat op Donderdagavond 
24 Juli a.s. in het clubhuis e_en vergade
ring wordt gehouden voor werkende 
leden, welke inmiddels een uitnodiging 
hiervoor hebben ontvangen. 
Als enigste punt staat op de agenda 
,,Verkiezing elftalcommissie", Candida
ten voor deze commissie, kunnen door 
alle leden schriftelijk worden ingediend 
bij het bestuur tot aan de dag der verga
dering. Een verklaring van de candidaat, 
dat hij een eventuele benoeming aan
vaardt, moet hierbij worden overgelegd·. 
Gezien d_e belangrijkheid van deze ver
gadering, worden alle werkende leden 
verwacht. 

-o-

A.s. Zaterdag om 6 uur Veteranen-wed
strijd O.D.C.-O.S.S., waarin de beken
de 2e klasser Fok Sannen meespeelt.

-o-

Om half 5 zal O.D.C. 2 een vriendschap
pelijke wedstrijd spelen tegen Bata 2 in 
Best. Vertrek per fiets om 3 uur vanaf 
het Station. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Algemene ledenvergadering. 
Nu in het gesloten seizoen de voetbal
schoenen aan de wilgen hangen en de 
speelvelden verlaten zijn, is het de tijd 
om de "huishoudelijke" belang_en van de 
vereniging in een algemene bijeenkomst 
en een gezamenlijke bespreking te gaan 
beha,l'.figen. 
Het bestuur belegt op Zaterdag 19 Juli 
a.s. dan ook een algemene ledenverga
dering, waarop diverse belangrijke
agenda-punten dienen te worden afge
handeld. Zo zal op deze (morgen te
houden) vergadering de nieuwe straf
commissie geïnstalleerd worden, zal de
bestuursverkiezing aan de orde gesteld
worden, en zal ook de elftalcommissie
opnieuw geformeerd worden.
Mogen de aanhangers van de roodwitte 
kleuren ook bij deze gele�nheid van 
hun clubliefde blijk geven, en wel 
door in groten getale op deze bijeen
komst aanwezig te zijn. Speciaal de 
seniorenspelers worden dringend ver
zocht op deze vergadering niet verstek te 
)�ten gaan. De vergadering wordt ge
houden in het café van de heer v. d. 
Meyden in de Nieuwstraat, aanvang 
half 8. 

Dwaas gezegd, 
verstandig bedoeld 
Het kan Rinuske niks schelen al zou het 
altijd Zondag zijn en kermis in de week. 
Dat lijkt nu zo maar dwaas, want zo'n 
vlieger gaat niet op. 
Alles op zijn tijd! 
De "zesdaagse" moet gehouden worden, 
wat wil zeggen: Rinuske, en met hem 
iedereen, moet week-in week-uit in het 
gareel om de boterham te verdienen. 
Het zou er aardig toegaan in de wereld 
als er nooit gewerkt werd! 
Dat weet Rinuske drommels goed, maar, 
zo zegt hij, ik bedoel er mee dat ik het 
leven liefst niet zo heel zwaar wil opne
men. Iets anders betekent die "praat'' 
niet! 
Daar kan iedereen het mee eens zijn. 
'ne Mens moet werken voor z'ne kost, 
'ewel op tijd komt 'm een verzetje toe 
ter afwisseling en opfrissing. 
De Zaterdagmiddag is daartoe 'ne scho
ne gelegenheid en, na aan de plichten 
voldaan te hebben, de Zondag evenzo. 
En een enkele keer in 't jaar is er bo
vendien voor iedereen 'n extra "afwisse
ling" in de gewone afwisseling! 
We bedoelen de kermis! 
???????? 
Kermis .... .. horen we de een en de 
ander monkelen. 
We weten er alles van. Er zijn mensen 
genoeg, die niets om kermis geven. Het 
is te begrijpen, want de ene kermis is de 
andere niet! Zeker niet als de "spulle
kes" voor het vermaak er niet zijn. 
Over zo één kermis willen we het ook 
niet hebben. 
Met kermis moeten de mensen plezier 
kunnen hebben, en het jong volk lol. ..... 
Zo ·,n kermis krijgen we binn·enkort op 
Stapelen. Allemaal zijn ze er al voor in 
actie. Het gaat er reeds fors naar toe! 
Er wordt gesjouwd met zeilen en palen. 
tenten worden opgebouwd, verlichting 
aangelegd, ,,muziektoeters" gemonteerd 
en alles wat bij zulk een kermis behoort, 
want het is 'ne Breugheliaanse Kermis. 
Snapt U nou wat die grote B.K.'s bete
kenden, vorige week in het krantje? 
Breugheliaanse �ermis ..... . 
Daarheen moet Zaterdag 26 Juli en Zon
dag 27 Juli oud een jong uit Boxtel, 
Esch, Gemonde ep Liempde. 
Zien we elkaar onder het schoon ge
boomte van Stapelen? 

Ronde van Boxtel 
INSCHRIJVINGEN KOMEN IN 

GROTEN GETALE BINNEN. 
Materiaalprijzen ter waarde van 

bijna f 600, - . 
Al liggen er nog juist vier weken tussen 
de verschijningsdatum van dit blad en 
de dag van de Ronde, 15 A_ugustus, de 
voorbereidingswerkzaamheden zijn in 
volle gang. 
Al vóór het verschijnen van de "Aan
kondiging inschrijving renners" in het 
officiële orgaan. van de KNWU "Wie
lersport" waren 78 inschrijvingen, zowel 
van Amateurs als Nieuwelingen inge
komen bij het wedstrijdsecretariaat, 
waarvan de leiding berust bij de Heer 
H. v. Ov�rdijk, Breukelsestraat 66.
Zonder nog iets te willen verklappen, 
mogen we dit vaststellen: de Ronde van 
Boxtel 1952 zal een groots gebeuren op 
wielersportgebied vormen 1 
Een keurcollectie materiaal-prijzen kon, 
na een bijeenkomst met vele Boxtelse 
rijwielhandelaren, door het Comité 
worden aangekocht. Met inbegrip van 
reeds beschikbaar _gestelde premies heeft 
deze prijzen-collectie een waarde van 
bijna f 600,-. 
Het aantal inschrijvingen, de inschrijving 
sluit op 3 Augustus, is dermate groot, 
dat een selectie zal moeten worden toe
gepast. 
Overwogen zal nog worden, teneinde 
teleurstelling voor vele nieuwelingen te 
voorkomen, de nieuwelingen in twee 
klassen te doen starten. 
Zodra mogelijk zullen nadere bijzonder
heden over de Ronde worden verstrekt. 

Avonturen van BIM 

COWBOYS. 
Bim en Bam hebben ieder een cowboy
hoed gekregep_ en zij willen echte cow
boys zijn. Zij hebben een lasso gemaakt 
en gaan op we1t om te pro.beren iets te 
vangen. ,,Daar is de struisvogel" zegt 
Bim "let eens op!" Hij zwaait de lasso 
en werpt deze als een volleerde cowboy 

precies om de hals van de struisvogel. 
De arme struisvogel schrikt zo hevig, dat 
hij het op een lopen zet van jewelste. 
Als het dier omkijkt en zijn vreemde 
,,vracht" ziet, begint het nog steeds har
der te lopen. De struisvogel rent met 
zijn cowboys ver weg de woestijn in, tot
dat de lasso breekt en Bim en B.am op 

* Is het taboe met het nieuws? Ja?
Neen? Hoe het ook zij, deze eerste ster
zij U een teken, dat wij het vaste voor
nemen gemaakt hebben ons niet af te
laten schrikken door deze volzomerse
tijden, die ons telkenjare bij de weke
lijkse, terloopse nieuwsjacht slechts "bot''
dreigen op te leveren. * En zie daar is
reeds het nieuws van de natuur. Het
nieuws van laaiend zonnelicht en
zwaaiende sikkels in goudgeel koren, dat
door rappe handen tot garven gebonden
wordt. Het nieuws van goedheid, tevre
denheid en dankbaarheid! * En lezen
we geen brandend nieuws uit de letters
B.K.? Waren deze letteren in ons brein
aanvankelijk zo helder als koffiedik, 
thans wekken ze in onze geest visioenen 
op van Breugheliaanse feesten, zó klate
rend, zó groots, zó heerlijk, dat de Pa
ters Assumptionisten alle zeilen zullen 
moeten bijzetten om tot volle verwezen-

,-lijking ervan te geraken. Maar nu ook in 
hén de koortsachtige Breugheliaanse 
scheppingsgeest gevàren is, geloven we 
niettemin in die verwezenlijking. Tot 26 
Juli dan op Stapelen ...... * Hoe men 
in de ban van "nieuws" kan geraken, 
leerde men ons op het internationaal mu
ziekconcours te Bree. Enkele leden van 
onze bovenstebeste Boxtelse "Bonds", 
zouden na de opvoering in een van de 
naburige dorpen hun heeroom (pastoor) 
bezoeken. Onze vrinden waren echter 
zó belangstellend naar de uitslag, dat zij 
hun beloofde bezoek vergaten. Ook 
toen .een glanzende slee - opgecomman
deerd door Heerom - voor kwam schui
van, kon men onze "Bondslieden" er niet 
toe bewegen het bezoek te gaan afleg
gen. Toen na uren wachten eindelijk de 
uitslag bekend werd en de tocht naar 
Boxtel werd aanvaard, zat onze Pastoor 
nog steeds alleen aan de (met koffie, 
pistolékes en hespe) welvoorziene tafel, 
die het in aanlokkelijkheid ocharme had 
moeten afleggen tegen de te prijs van 
Bree! * Het is niet wegens de hitte 
doch wegens de drukte der zomermaan
den, dat Boxtel Vooruit heeft besloten 
voorlopig af te zien van het plan Boxtel 
een nieuw cultureel jasje aan te meteh. 
De plannen voor culturele coördinatie 
zullen een paar maanden op uitvoering 
moeten wachten. Doch bedenkt, waarde 
lezers, dat zij niet op een dood spoor, 
maar slechts op een zijspoor zijn ge
rangeerd! * Een veelgehoord� klacht is 
de volgende: Het komt zo niet vele dan 
toch herhaalde malen voor, dat sollici
tanten naar vrij gekomen betrekkingen 
of reflectanten op ter over11ame aange
boden huizen, gronden e.d. nimmer meer 
vernemen, dat van hun aanbod werd af
gezien. Terecht zeggen onze ontstemde 
zegslieden, dat stellers van dergelijke 
advertenties toch dienen te begrijpen, 
dat men enerzijds uit belangstelling, an
derzijds uit het oogpunt van mogelijke 
nieuwe pogingen, ten zeerste gesteld is 
op tijdig bericht, al of niet afwijzend. 
Men late daarom in den vervolge het 
antwoord niet meer achterwege! *
In het verleden heeft men onder de 
hoofdartikelen van Brabants Centrum 
immer een T. zien prijken. Deze onder
tekening wordt nu als volgt uitgebreid: 
Th. v. H. Zulks omdat velen achter de 
bewuste T. personen zochten, die niet de 
schrijver waren van de hoofdartikelen. 
Begrepen? * De wijsheid van de week: 
,,Wie altijd ontevreden is over anderen, 
lijdt gewoonlijk aan te grote tevreden
heid over zich zelve. (Sirius). 

R.K. Uitleenbibliotheek 
Bengt Danielsson: Kon-Tiki Eiland. 

· De lezers van Heyendahls Kon-Ttki
boek zullen wel belangstellen in dit
werk. Danielsson, de Zweedse deel
nemer aan de Kon-Tiki-expeditie
keert terug naar Raroia en leeft een
jaar temidden d�r inheemse bevol
king.
Prof. Dr. K. ilemet Kempers: Panèi
rama der Muziek.
Deze muziekgeschiedenis veronder
stelt slechts de meest elementaire
kennis van algemene muziekleer. Dit
overzicht plaatst de componisten in
hun cultuurhistorisch verband, is lees
baar ièschreven en daardoor ook
voor de jeugdige leëk te volgen.

en BAM 

de grond neerploffen. Zij moeten uren
lang do9r de duisternis de weg terug 
lopen voordat ze weer thuis zijn. En 
ocharm, die cowbowhoeden zijn ze 
kwijt.... Maar die hebben ze eigenlijk 
ook niet meer nodiî, want ze, zijn vast 
van plan nooit meer co:w.boy te spelen en 
struisvogels te vangen ! 

---
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Australië wordt moeilijker bereikbaar 
SUBSIDIE OP REISGELD WORDT GEDEELTELIJK OMGEZET 

IN VOORSCHOT. 

MEER GELD OP ZAK, MAAR 
GROTE(R) SCHULD. 

Het is zeer waarschijnlijk, dat in de 
naaste toekomst een nieuwe regeling 
van kracht wordt waarbij de Neder
landse emigrant, die vertrekt met sub
sidie van Australische en Nederland
se zijde, een deel van het daarvoor 
uitgCRCven geld moet terugbetalen 
aan de Staat der Nederlanden. Daar 
komt teaenover te staan, dat het vrij
wel zeker is, dat de emigranten niet 
langer in Sydney aan wal zullen stap
pen met î 10, - op zak, maar met 
een bedrag, dat de landverhuizer wat 
meer mogelijkheid tot handelen geeft. 
Dit zijn de twee voornaamste aanbe
velingen, welke ir mr. B. V. Have
man, de Directeur van de Emigratie, 
na een bezoek van ruim zes weken 
aan Australië en Nieuw Zeeland uit
dit werelddeel heeft mee11ebracht. 

De Heer Haveman heeft een zo grondig 
mogelijk onderzoek naar de omstandig
heden ingesteld en tijdens de ontmoetin
gen welke Australische journalisten met 
hem hadden, kreeg men de indruk, dat 
hij een vrij realistische kijk op de ont
wikkeling van zaken heeft. 
Zo is bekend, dat in Canberra ook de 
veelbesproken kwestie van emigratie van 
aai-arische werkers ter tafel 11ekomen is. 
Zeer terecht werd daarbij van Neder
landse zijde naar voren 11ebracht, dat 
Australië zijn productie van landbouw
�wassen en veeteeltproducten wel met 
behulp van Nederlandse emigranten kan 
opvoeren, doch dat men onze mensen 
dan de kans moet geven om b.v. na twee 
jaren loondienst zelfstandig aan de slag 
te gaan. Dit is in Canada reeds gebrui
kelijk en wil men deze su�stie van 
Australische zijde niet accepteren, dan 
kunnen onze jonge boeren daar beter 
WC2blijven. 
De agrarische industrie in Australië is 
te zeer "big business", dan dat een 
straatarm emigrant kans krijgt om ooit 
voldoende kapitaal te vergaren, daaraan 
deel te nemen zonder hulp van over
heidswege. 

NIET MEER DEVIEZEN? 
Over de plannen aangaande het omzet
ten van een deel der subsidie in een 
.,voorschot" kan men op het eerste ge
zicht bepaald niet enthousiast zijn. Men • 
krijgt de indruk, dat wat met de ene 
hand wordt gegeven (het grotere bedrag 
aan landingsgeld) me.t de andere weer 
wordt teruggenomen. Klaarblijkelijk is 
men in Den Haag dus nog steeds niet 
bereid om werkelijk meer deviezen voor 
de emigratie naar Australië beschikbaar 
te stellen. 
Men dient niet over het hoofd te zien, 
dat een emigrant in d� eerste iaren van
zijn verblijf in de vreemde practisch
overal voor heeft te zorgen. Hij moet 
zijn bestaan weer van de izrond af aan 
opbouwen en maar weinig mensen, die 
dat nooit bij de hand heb�n gehad, 
kunnen zich voorstellen wat dit precies 
inhoudt. In Australië betekent het meest
al, dat men ook met eigen hand een 
huis moet bouwe_n, wil men althans niet 
ten slachtoffer vallen van de enorme
zwendel, welke er gaande is met be
trekking• tot het verhuren van woningen. 
Gezien de heersende tendens van eco
nomische neergang, welke tot gevolg 
heeft, dat het al niet meer zo gemakke
lijk is om maar naar willekeur een be
trekking te vinden en het in vele indu
strieën onmogelijk is om nog overuren 
te maken, zou het voor een emigrant 

Oudenovan:::dagen=tocbt 
BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR 
DE BOXTELSE OUDEN-VAN-DAGEN
AUTOBEZITIERS EN 
NERINGDOENDEN. 

Ouden-van-dagen-tocht vermoede
lijk eerste week Augustus. 
Boxtelse duiven vliegen voor Box
telse oudjes. - Koopt op 26 èn 
27 Juli een speldje. Koopt er 
meer! 

Na de Handboogkampioenschappen op 
20 Juli zal de aandacht van "Boxtel 
Vooruit" zich concentreren op de 
Ouden-van-dagen-dag 1952. Wanneer 
geen bijzondere tegenslagen roet in het 
eten gooien, zal de tocht dit jaar gehou
den worden op een nader te bepalen dag 
in de eerste week van Augustus, vermoe
delijk op 6 Augustus. 
Het meest belangrijke punt voor de orga
nisatie van deze Ouden-van-dagen-tocht 
is: hoe wordt deze tocht financieel mo
gelijk gemaakt? Wij schreven reeds eer
der over de gelukkige samenwerking wel
ke te dezen aanzien is tot stand gekomen 
tussen de Postduiven-vereniging "De 
Luchtpos_t" en "Boxtel Vooruit". 
We zullen over de uitwerking van het 
bestaande plan in ons blad van komende 
week een uitvoerige beschrijving geven. 
De leden van de "Luchtpost" zullen bin
nen enkele dagen een programma ont
vangen betreffende de voor de Ouden-• 
van-dagen-tocht te houden vluchten. 
De ten bate van de tocht te verkopen 
soeldjes worden gereed gemaakt. 
Deze vraag aan de ingezetenen: wie
stelt zich beschikbaar op 26 en 27 Juli 
of op een <kzer dagen speldjes te verko
pen voor dit sohone doel?
Opgaven izaarne aan Mej. Cor. van 
Hooff, Kruisstraat, alhier. 
Wie is bereid prijzen ter beschikking te
stellen voor <k deelnemers aan de wed
vluchten met duï_ven? 
Opgaven gaarne aan hetzelfde adres: 
Mej. Cor. van Hooff, Kruisstraat. 
De Boxtelse ouden-van-dagen worden 
tijdig op de hoogte gesteld van dag en 
uur waarqp :;z:ij zich kunnen aanmelden 
voor deelname aan de tocht. 

wel eens de nekslag kunnen betekenen, 
wanneer Jiij ook nog een schuld moest 
aflossen. 
D i t k a n  n i e t  ! Het zou er toe lei
den, dat de Nederlanders in Australië 
een verarmde groep gaan worden en de 
ellende· zou niet te overzien zijn. 

STEUN GEVRAAGD. 
Het is integendeel juist sterk aan te 
raden, dat van Nederlandse zijde iets 
gedaan wordt om de positie van de Ne
derlanders daar te verstevigen, door b.v. 
het verstrekken van bouwcredieten aan 
onze mensen te vergemakkelijken. 
Zonder dat dit Nederland direct geld 
behoeft te kosten kan in dat opzicht 
belangrijk werk voor de emigranten 
worden gedaan. 
De plannen, welke de heer Haveman 
in zijn actetas had, zullen Australië voor 
vele Nederlanders moeilijker bereikbaar 
maken. Het zou met name voor gezins
hoofden onverantwoordelijk worden om 
zich met zware schulden in dat land te 
vestigen. 

LAGERE LONEN? 
Er is in Australië thans ook een stro
ming, welke er op aandringt, om nieuw 
aangekomen immigranten gedurende 
enige tijd lagere lonen te geven, dan 
Äu;tralische arbeiders. Deze stem is met 
name te beluisteren in werkgeverskrin
gen, waar men van de gedachte uitgaat, 
dat mensen, die de Australische omstan
digheden - en ook dikwijls ç_le taal -
niet kennen, geen volwaardige arbeids
kracht vormen. Toen de kwestie in het 
parlement ter �prake kwam verwees de 
minister de heren naar het Hof van Ar
bitrage, doch deelde tevens mede, dat 
de kwestie inderdaad langdurig over
wogen was. 
Het is niet te verwachten, dat het Hof 
van Arbitrage iets van de immigranten
lonen zal afknabbelen, want de arbei
dersbeweging zou direct in verweer ko
men. Deze wil geen import van goed
kope krachten. Dit is ook een van de 
redenen, waarom men in dat wereld
deel geen Aziaten binnenlaat. 
Het voorstel zal dus wel van de baan 
gaan, doch het illustreert duidelijk dat 
voor de immigranten de room van de 
melk is. 

ZWENDEL. 
Ook de categorie "vrije emigranten", 
dus zij die uit eigen middelen de reis 
naar Australië maken, heeft de aan
dacht van de heer Haveman gehad. 
Voor deze had hij een waarschuwing 
in petto zich vooral te ov_ertuigen van 
echtheid van eventuele huisvestings- en 
werkgeversverklaringen, wanneer men 
de grote tocht gaat ondernemen. Tal
rijke mensen zijn het slachtoffer ge
worden van zwendelaars, die voor een 
zacht prijsje wel van dergelijke papieren 
konden leveren. Bij aankomst in het vijf
de werelddeel, bleek dan alles op losse 
schroeven te staan. Zowel Australiërs als 
Nederlanders hebben zich aan dergelijke 
practiiken -schuldig gemaakt. Men zij 
dus op zijn hoede. 
Het zal echter niet bij een officiële 
waarschuwing blijven. Te verwachten is, 
dat zodanige maatregelen worden ge
nomen, dat vrije emigratie stteds moei
lijker wordt. Australië heeft liever ge
subsidieerde mensen, omdat deze naar 
bepaalde werkobjecten kunnen wordeJl 
verwezen en Nederland ziet klaarblijke
lijk liever niet zijn beter gesitueerde 
burgers naar de vreemde trekken. 
Er zijn veranderingen op til. 

Automobielbezitters en neringdoenden 
zullen zo spoedig mogelijk in kennis 
worden gesteld van de dag waarop de 
tocht zal worden gehouden. 
Men leze nadere mededelingen in ons 
blad van komende week. 

Voor de Landbouwers 

Hebt U al pootizoed besteld voor de 
selectie voor het komende jaar? Zo niet, 
doe dit dan nog zo gauw mogelijk. Voor 
1 ha pootgoed eigen teelt hebt U 200 kg 
aangekocht pootgoed nodig, maat 35 /45. 
Dat op eigen bedrijf goed pootgoed ge
wonnen kan worden is dit jaar ook be
wezen op 'n paar bedrijven in Boxtel. 
In het aangekochte pootgoed zat 'n ho
ger percentage zieke planten dan in het 
eigen geteelde pootgoed. 

-o-

Voor degenen, die van plan zijn dit jaar 
nog pootgoed te winnen, wordt het hoog 
tijd, dat ze deze aardappelen rooien en 
in kistjes doen, welke dan voorlopig be
waard worden in de stal, ofwel dat ze 
het loof trekken", en de aardappelen 
rooien na de graanoogst, en in 'n smalle 
kuil bewaren. 

-o-

Landbouwers, neemt Uw uitslag van het 
grondongerzoek nog e�_ns ter hand en 
kijkt eens of U nog 'n bekalking moet 
izeven op het bouwland. Voor 'n bekal
king is_ het nu de beste tijd, dus in de 
stoppel. De grond is droog, en door de 
bewerking wordt deze goed door de 
bouwvoor vermengd. Degenen, die hun 
uitslag kwijt zijn, kunnen hiervan altijd 
nog 'n afschrift krijgen. 

-o-

De jongens van de· R.K.JB., die mee
doen aan de gewassenwedstrijd, mo�ten 
er voor zorgen dat bun veldjes vóór 23 
Juli gerooid of loof getrokken zijn, daar 
er anders punten voor afgetrokken 
worden. 

v. HAPEREN.

Geef bij verhuizing 
uw nieuwe adres op 
aan on:z:e administratie 

Molenstraat 19. 

Parochie-Agenda 
Zevende Zondag na Pinksteren, 
20 Juli 1952. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
De HH. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de hoogmis. 
Om half 7 gel. H. Mis voor Cornelis 
v. Rumund; om kwart voor 8 gel. H.
Mis voor Christl v. d. Horst; z.a. gel.
1-1. Mis voor Henricus Boerdonk v.w.
de Buurt; H. Hart-altaar gel. H. Mis
voor Theodora Siemerink-den Doop;
om 9 uur gel. H. Mis voor Theodorus
Siemerink-den Doop; om half 11 de
Hoogmis als gez. jrgt. voor Elisabeth
Leenders-van Kasteren.
Schaal. De te schaal gaat voor de kerk
ter bestrijding van de onkosten van het
verlichte torenurenwerk.
De 2e schaal voor de bizondere noden.
Beide collectes worden ten zeerste aan
bevolen.
Lof. Vanavond om 7 uur.
En Donderdagavond eveneens om 7 uur.
Biechten, Zaterdag 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. d. Loo-van Oir
schot; half 8 gel. H. Mis voor Adrianus
v. Schijndel; half 9 gel. rondst. voor
Johanna Toemen-van Asveldt; half 11 
gez. Huwelijksmis. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Pastoor Arnoud v. cl. Ven; 
half 8 gel. H. Mis voor Jan v. Deursen; 
z.a. gel. H. Mis voor Jan v. d. Ligt;
half 9 gel. H. Mis voor Dokter Petrus
Martinus Hoek.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Hendrica v. Dijk-!3euke
nex; half 8 gel. H. Mis voor Johannes
Strik; z.a. gel. irgt. voor Franciscus v.
d. Velden; half 9 gel. H. Mis voor The
resia Dorenbosch-Meyer v.w. haar vrien
dinnen.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef.
gez, jrgt. voor Philibertus Bosch; half 8
gef. gel. jrgt. voor Johanna Maria Ca
tharina Bosch; half 9 gel. H. Mis voor
Adriana Prick-van Son.
VRIJDAG, feestdag van de Apostel Ja
cobus en van de H. Christoffel: om kw.
voor 7 gel. mndst. voor Johannes Hob
belen; half 8 gef. gel. jrgt. voor Jan v.
Lieshout; half 9 gez. mndst. voor Adria
na van Gestel.
ZATERDAG, feestdag v. d. H. Anna:
om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor Cor
nelia Bosch; half 8 gel. jrgt. voor Maria
Anna v. Rooy-v. d. Velden; half 9 gel.
H. Mis voor Adriana v. Rumund-Kete
laars; half 10 gez. Huwelijksmis.
Het H. Sacrament van het Huwelijk
wensen te ontvangen: Joost Willem
Striegel geb. en won. te Hendrik-Ido
Ambacht en Wilhelmina van Kessel geb.
te Oisterwijk (H. Joannes) en won. in
deze parochie; Gijsbertus Jacobus Staats
geb. te Hillegom en won. te Eersel en
Maria Anna Tielen geb. en won. in deze
parochie; Johannes Antonius Leenders
weduwnaar van Elisabeth van Kasteren
geb. te Geldrop en won. in deze par.
en Anna Joachim Elisabeth Schaffer, we
duwe van Petrus Hendricus van Liempd,
geboren te Boxtel en won. te Vught (H.
Maria); Cornelis Johannes Henskens
geb. te Beek-UbbergeR en won. te Budel
(Dorplein) en Odilia Johanna Andrea
Kampers geb. en won. te Bakel, waarvan
heden de 2de afkondiging geschiedt.
Johannes Marinus Adrianus van Lies
ho1,1t geb. en won. te Oss (0. L. Vr.) en
Josephina Adriana van der Heijden geb.
par. H. Theresia en won. in deze par.;
Cornelius Petrus van Alphen geb. te 
Oosterhout en won. in deze parochie
en Maria Johanna Pullis geb. en won.
te Drunen; Petrus Wilhelmus Beekmans
geb. te St. Oedenrode en won. in deze
parochie en Josephina Francisca Der
kinderen geb. te St. Michiels-Gestel en
won. te Schijndel (Boschweg), 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
versschaal" voor de kerk; 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 het behoud van de 
vrede en voor onze parochianen in het 
buitenland. 
VRIJDAG is het de feestdag van de 
H. Apostel Jacobus.
Des avonds is het om 8 uur H. Familie 
voor de mannen in de Burcht-kapel en 
H. Familie voor Meisjes in de kapel
der Eerw. Zusters Ursulinen.
ZATERDAG is het de feestdag van de
H. Anna, de Moeder van de H. Maagd
Maria.
ZONDAG: In de Kerk:
6 uur l.d. tot bijzondere intentie; 7 uur
l.d. voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn van de parochianen; 8 uur l.d. v.
Adrianus v. d. Nostrum v.w. de buurt;
kwart over 9 l.d. voor Goverdina Anna
v. cl. Meulen-Eijkemans v.w. de Broe
derschap van het H. Hart; half 11
HOOGMIS voor Cornelià Goossens
Bekkers v.w. de Broederschap van het
H. Bloed.
In de Burcht-Kapel:
kwart over 7 l.d. voor overleden Vader;
half 9 Ld. voor Adriana v. d. Snep
scheut v.w. de buurt; kwart voor 10 Ld.
voor Adriana v. d. Laak-Persons v.w.
de buurt.
MAANDAG: 7 uur I. rondst. voor He
lena v. d. Voort-v. Gerwen; kwart voor
8 1.d. voor Henricus v. Meersbergen
(v.w. fam. v. Meers.bergen-v. Gulick);
zijaltaar Ld. voor Maria Sars-v. Eijnd
hoven; half 9 l.i. voor Albertus Knoops.
DINSDAG: 7 uur l.d. voor Johanna
Maria Geerts-Peijnenburg, Maria de
dochter en Johannes de zoon; kwart v.
8 l.d. voor Henricus v. d. Meijden; zij-

altaar l.d. voor overleden fam. Verhuist; 
half 9 1.d. v. Maria Nooten te 's-Bosch 
overleden. 
WOENSDAG: 7 uur I. mndst. voor Jo
hanna v. d. Laak-Persons; kwart voor 
8 l.i. voor Jan yan de Aa; J:ialf 9 Ld. 
voor Cornelis v. Laarhoven te Berkel 
overleden; half 10 pl. gez. Huwelijks
mis. 
Half 8: BURCHT-KAPEL Ld. voor 
Henricus v. Meersbergen. 
DONDERDAG: 7 uur gef. pl. gez. jrgt. 
voor Zeereerw. Heer Rector C. Rekkers; 
kwart voor 8 Ld. voor Joke v. Baast; 
zijaltaar l.d. voor Lies de Kort-v. d. 
Elst; half 9 l.d. voor Johannes Klerkx
Nooten. 
VRIJDAG: 7 \!Ur I. mndst. voor Adriana 
v. cl. Snepscheut; kwart voor 8 Ld. voor
Wilhelmus v. d. Langenberg en Adriana
de dochter; zijaltaar Ld. voor Cornelia
v. d. Sande-Couwenberg v.w. de klein
kinderen; half 9 gez. mndst. voor Go
verdina Anna v. d. Meulen-Eijkemans.
ZATERDAG: 7 uur Ld. voor Bernard
Verheijden par. St. Petrus overleden;
kwart voor 8 I.d. voor Gerardus Spik
mans en Maria Hendriks z.e.; half 9
Ld. voor Jean Smeets en echtgenote;
half 10 pl. gez. Huwelijksmis.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur voor Joannes 
Cornelus v. d. Oetelaar en Johanna Ma
ria de hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
Essens. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Gerdina v. 
d. Eerden.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Petrus v.
Breugel en Antonetta de hsvr.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Adria
nus v. Ruremonde.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Theodora
Rijken.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis
de Laat, Henrica de hsvr. en Marinus
Schellekens; 9 uur jrgt. voor Adriana
Sanders.
Zaterdag dag van Aanbidding. Het Al
lerheiligste zal zijn uitgesteld van 's mor
gens 6 tot 's avonds 7 uur.

Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst. voor Joannes v. Kaste
ren. Dinsdag mndst. voor Theodorus 
Rijken. Woensdag mndst. voor Wilhel
mus v. Kessel. Donderdag mndst. voor 
Henricus van Rijsingen. Vrijdag mndst. 
voor Adrianus v. d. Broek. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG 20 Juli, 7e Zondag na Pink
steren: om 7 uur H. Mis voor Elisabeth 
Batens te Esch overleden; om half 9 H. 
Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn van de parochie; om 10 uur de 
Hoogmis, als eerste jrgt. voor Johanna 
Kruyssen-van Erp. 
De eerste schaal gaat vandaag voor de 
eigen kerk, en de tweede voor de Bij
zondere Noden. 
Om half 3 het Lof, waarna gezongen 
wordt lied nr. 53. 
MAANDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
tot bijzondere intentie ter ere van de 
H. Theresia.
DINSDAG: om kwart voor 8 H. Mis
tot bijzondere intentie ter ere van de
H. Maagd Maria (V).
WOENSDAG: om kwart voor 8 H. Mis
uit dankbaarheid (L).
DONDERDAG: om kwart voor 8 H.
Mis voor de leden van de godvruchtige
vereniging ter ere van de H. Theresia.
VRIJDAG 25 Juli, feestdag van de H.
Apostel Jacobus: om kwart voor 8 H.
Mis voor Henricus Johannes Boerdonk.
ZATERDAG 26 Juli, feestdag van de H.
Anna: om kwart voor 8 H. Mis voor
Theodorus Baayens, Adrian_a Baayens v.
der Velden en Lambertus 4e zoon.

Gelegenheid tot biechten: 
Dagelijks voor de HH. Missen en Zater
dagmiddag van 6 tot 7 uur. 
Katechismuslessen deze week op school: 
Klas B: de vragen 5 39, 540 en 541. 

Voor de Missie : 
Bij de bruiloft Hoeze-Schalkx werd voor 
de Missie f 5,74 gecollecteer!!. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG: half 7 I. j. voor Petrus Kup
pens; 8 uur 1. m. tot welzijn der pa
richje; 10 uur z. j. voor Wilhelmina 
Bakx; 3 uur Lof, daarna meisjes-congre
gatie. 
MAANDAG: 7 uur z. j. voor Gerardus 
Philippus Tinne broek; half 8 1. mndst. 
voor Arnolda Frans Kreyveld; 8 uur I. j. 
voor Johanna Kuppens. 
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Gerardina 
Ger. Philippus Tinnebroek; half 8 1. j. 
voor Wilhelmina Corn. Kuppens; 8 uur 
1. j. voor Petrus v. cl. Sande en Catha
rina de hsvr"
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Adr. Ma
thijssen; half 8 I. j. voor Marinus Kup
pens; 8 uur 1. j. voor Mart. v. Keme
nade en Barbara de hsvr.
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Wilhel
mina Adr. Mathijsen; half 8 1. mndst. tot
bijz. intentie; 8 uur I. j. voor Henri v.
Aarle en Corn. de zoon.
VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Christ. Quin
teJ); half 8 I. j. voor Jan Stoof; 8 uur
I. j. voor Wilh. Traa.
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Mart.
Bekkers; half 8 I. mndst. voor Martha
Henr. v. Houtum; 8 uur I. i. voor Elisa
beth Wilh. Traa.
ZONDAG: half 7 I. j. voor Joh. Braken
en Wilhelmina de hsvr.; 8 uur 1. j. voor
Corn. Kelders en Maria de d.; 10 uur de
hoogmis tot welzijn der parochie.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I. m. voor Antoon v. d. 
Velden. Dinsdag en Woensdag 7 uur I. 
m. voor Hubertus v. Aarle v.w. de fami
lie. Donderdag 7 uur I. m. voor Martha
Henr. v. Houtum als overleden lid H.
Cunera. Vrijdag 7 uur I. m voor Anna
Mart. v. d. Ven v.w. de kinderen. Zater
dag 7 uur 1. m. voor de levende leden
der proc. Bergen-op-Zoom naar Sittard.
Zondag 7 uur 1. m. voor Theod. v. d.
Boer.
Gedoopt: Johanna Wilhelmina Geer-

�(
B.K. dat is:

de B van barak 
de K van kapel 

Maar een barakkapel, 
Zeg, mag dat wel 7 

Daarom: 

B.K. 
Beurzen Klaar 
op de 

Breugliaanse Kermis 

Varia 
TOVERDOOS VOOR PILOTEN. 

Enige weken geleden werd in Neder• 
land bij een vliegtuigongeluk door de
piloten gebruik gemaakt van een nieuw
parachute-apparaat, dat hen bij dit eer
ste gebruik ook het leven redde. Dit
apparaat - .,toverdoos" geheten en niet 
groter dan een cigarettenpakje - opent 
niet alleen automatisch de parachutes 
van de piloten als zij hun vliegtuig moe
ten verlaten, maar maakt hen ook uit
hun zetels, waarmee zij uit het vliegtuiR 
worden geschoten, los. 
Dit is een belangrijke verbetering, aan
gezien door hoogte en snelheid, de
piloten niet altijd de tegenwoordigheid 
van geest bezaten om zich, terwijl 
zij door de ruimte vielen, uit hun zetels 
los te maken en de parachute te openen. 
De "to_ye.rdoos" denkt voor de vlieger, 
als hii op grote hoogte het vliegtuig ver
laat, foet deze het werk: zij bevrijdt 
hem u 't zijn stuurstoel en opent de para
chute voor hem op 13.000 voet. Indien 
hij beneden de 13.000 voet uit het toe
stel wordt geslingerd, stelt de doos het
openen van de parachute automatisch 
enkele se·conden uit, zodat hij ver ge
noeg van het vliegtuig verwijderd is. 

BETER GEZICHT MET 
ONDERWATER OOG 

Vorige week zijn proeven met een "ge
stroomlijnde onderwatercamera" welke 
vanaf H.M.S. Reclaim - het duikers
vaartuig van de Britse Marine - zijn ge
leid, voor de pers gedemonstreerd. Oor
spronkelijk bestond de camera uit haas
tig bijeengevoegde onderdelen van tele
visie-apparaten om de onderzeeër Affray 
48 vadem diep in het Kanaal op te spo
ren. Sindsdien hebben de televisie-ex
perts van een firma uit Cambridge en 
wetenschappelijke werkers van de Admi
raliteit het "onderwateroog" verder ont
wikkeld. Zij hebben medegedeeld dat zij
tevreden zijn over de gemaakte vooruit
gang. Onderwater-televisie wordt van 
groot belang geacht bij opsporingswerk
zaamheden en voor de oceanografie. De 
camera die op de Reclaim wordt gebruikt 
heeft eeIJ speciale ombouw welke het mo
gelijk maakt onder water van lenzen te 
verwisselen en de apparatuur in te
stellen. 

truda Gemma dochter van Petrus v. d. 
Velden-v. d. Langenberg. 
Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur 
algemene H. Communie der kinderen; de 
jongens komen biechten Donderdagmor
gen om 8 uur en 's middags om 1 uur, 
de meisjes Vrijdag op dezelfde uren. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat en voor onderhoud van de kerk. Na 
de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje; na het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
4de, 5de, 6de en 7de leerjaar komen 
biechten, Woensdag onder de H. Mis 
van half 8 zullen ze gezamenlijk co�
municeren. 
Vrijdag is :t de feestdag van de H. Ja
cobus, Apostel. 
Zaterdag feestdag van de H. Moeder 
Anna. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
het Diocesaan Jeugdwerk. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Maria 
Sriooren v.w. Br. 0. L. Vr. v. Lourdes; 
half 9 H. Mis voor Mevr. Martina van 
Esch-Munster; 10 uur Hoogmis voor de 
parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor de 
Familie van Exsel. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Laurens v. 
cl. Pas.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Anna
Maria van de Laar.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Johan
nes Gerardus Rutten.
VRIJDAG: half 8 mndst. voor Martinus
van der Pas.
ZATERDAG: half 8 rondst. voor Elisa
beth Batens.
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus
van Oers.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 20 Juli. Zevende Zondag na -
Pinksteren. Deze middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje. 
Donderdag om 8 uur Lof. 
Vrijdag: Feestdag va11 de H. Jacobus, 
Apostel. Om 8 uur Lof. 
Zaterdag: Feestdag der H. Moeder 
Anna. Om 8 uur Lof.
ZONDAG: om 10 uur H. Mis voor een
overledene. 
WOENSDAG: om half 8 voor Doctor 
Theodorus Strengers.
VRIJDAG: om 7 uur voor Càspar van 
den Aker.

; 



Ziet onze etalages 

Honderden 
.Vloerzeil 

VAN VRIJDAG 18 JULI AF: Ziet - onze etalages 

Coupons == Zomerstoff en Gordijnstoffen 

Cocos, alsmede vele restanten Confectie en 
tegen ongelooflijk 
lag e • • 

pr IJze n. IN DEN OOIEVAAR 
ONDERTROUWD: 
PIET VAN OOSTERHOUT 

en 
ANNY VAN TRIGT 

Plechtige Huwelijksinzegening 

Gevraagd per 1 Aug. wegens 
huwelijk der tegenwoordige, 
een R. K. Keukenmeisje en 
Tweede Meisje, klein gezin. 
Henket, ,.Den Eikenhorst", 
Esch, Tel. 202 (K 4197). 

Te koop : een concourswagen
tje (Terno'tje). J. van Wan
rooy B 60, Esch. 

Te koop: volop rijpe appels 
15 en 30 cent per kg. Jan v. 
Dijk, Koppel 18. 

1 
DEN DRIES :��R��N EN OVERHEMDEN 

OP MAANDAG GEBRACHT.· ZATERDAG TERUG. 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summere11 
MARKT15 

op Dinsdag 29 Juli a.s. om 
9.30 uur in de parochiekerk 
van het H. Hart te Boxtel 
Boxtel, Juli 1952. 
Receptie van 1.30-2.30 uur 

Parallelweg Noord 11 

Hierdoor betuigen wij onze 
oprechte dank voor de 
hartelijke deelneming bij 
het overlijden en begrafe-
nis van mijn geliefde man, 
vader en grootvader. 
Mevr. Wed. H. Boerdonk-

Spierings. 
Ad. Boerdonk. 

Hiermede betuigen wij 
onze hartelijke dank voor 
de deelneming ons betoond 
bij het overlijden van onze 
geliefde dochter 

SJAANTJE 

Fam. Snepscheut-
van Ierse! 

Gevraagd: enige nette meisjes, 
leeftijd 14-16 jaar, om te 
worden opgeleid in ons leder-
waren-atelier. Leder- en Le-

Mevrouw Kluytmans, Markt 
13, vraagt flinke Dienstbode, Goede 2e hands herenfiets te 
voor dag en nacht. koop gevraagd. Baroniestr. 63. 

Te koop: een prima benzine
motor, merk "Conord" 5 pk, 
pas gereviseerd. Tèchnisch on
derzoek toeg__estaan. Tevens 
een cirkelzaagmachine en een 
fornuiskachel, klein formaat. 
Alles in prima staat. Wed. H. 
v. Uden, Kleinderliempde 3.

Verloren: Zilveren Rozenkrans 
van Deken de Wijsstraat 4 
naar St. Petruskerk. Aanden
ken van Omo. Tegen goede 
beloning terug bezorgen De
ken de Wijsstraat 4, J. Ken
nen. 

Flinke beloning voor eerlijke 
vinder van portemonnaie met 
ruim 100 gulden. Verloren 
gaande vanaf C. de Jong tot 
Molenwijk. Bezorgen Molen
wijk t. 

Te koop: een toom biggen. 
A. v. Grinsven, Nergena 3.

Te koop bij _G. van Esch, Lui
sel 4, een 14 weken drachtig 
varken N.L. 

Appels te koop. Th. Swinkels, 
Roond 10. 

Te koop: een paar goede voet- A V Groen1·ngenbalschoenen (leeftijd 12-14 • • 
jaar). Molenstraat 55. Arts 

AFWEZIG 
18 Juli tot 5 Augustus 
Waarneming: 
A t/m H Dokter Margry 
I t/m P Dokter Kluytmans 
Q t/m Z Dokter Wentholt 

Mediscb Gedipl. Voetverzorgstar 
Ook aan huis te ontbieden 

Telefoon No. 820. 

-Prima 

Tabakspijpen 
o.a. het bekende merk 

BIG-BEN 
en andere 

Rokersbenodigdheden 
SIGARENMAGAZIJN 

BERT v. d. BRAAK 
Baroniestr. 73, Tel. 450 

Voor al uw Bindwerk 
Studieboeken, Kerkboeken" 

Leesboeken, Illustraties 
en Tijdschriften. 

B o e k b i n d e r ij
fa. W. F. v. Roosmalen & Zn. 

Julianastraat 29 en
Hugepothstraat 19. 

derwarenfabriek A. J. M. van 
Elk, Burgakker 16, Boxtel. 

Woord-advertenties kunnen 

H.H. Landbouwers! Neem dit 
jaar proef met de Stoppelknol 
,.Gelsia", halflang-e stomppun
tige blauwkop met zuiver an
dijvieblad. Deze soort geeft 
door de enorme bladontwikke
ling en grote knol �en enorme 
opbrengst. Het blad is goed 
bestand tegen vorst. De· glad
de knol heeft weinig aankle
vende grond en is gemakkelijk 
rooibaar. Zaai slechts ½ kilo 
oer ½ ha. Verkrijgbaar in ori
ginele verpakking van ½ kilo. 
Zaadhandel P. P. van Zogchel. 

Drogisterij De Haas 
is a.s. Maandag 
wegens huwelijk 

Bezoekt a.s. Zondag De Grote Kringsportdag 
elke week to·t en met Woens-
dag opgegeven worden aan de 

op het O.D.C.-sportterrein ... 
Administratie van Brabants 
Centrum, Molenstr. 19, Boxtel. 

Altijd marktkoopj es. Speciaal 

- -- -- ------

R.K. vertrouwd zakenman 
vraagt f 1000,- tegen 5 pro
cent. Aflossin!l onderling te 
regelen. Aanbieding onder No. 
75, Molenstraat 19. 

GESLOTEN 
R. K. B. B. 

R. K. J. B. 

BOXTEL 

Ruim 600 sportsters en sporters zullen in diverse 
nummers elkaar bekampen. 

Vrijdag kaas en 
Let op Kaaskeizer ! 

vleeswaren. 
Iets moois voor Uw 
vacantie-uitstapjes: � AANVANG 3 UUR. 

H.H. Landbouwers! Voor a.s. 
1-Ierfstui tzaai steeds in voor-
raad alle soorten gras- en kla-
verzaden. Deze zijn sterk in 
prijs gedaald. Verder: Spurrie, 
Lupinen, Serradella, Stoppel-
knollen o.m. de originele Jobé, 
Favoriet en de nieuwe soort 
,,Gelria". Zaadh_andel P. P. 
van Zogchel. 

Huis met tuin 
TE KOOP 

• 

Centrum Boxtel, nabij kerk 
en scholen. In prima staat. 
Vóór de winter te betrekken. 
Brieven onder nr. 18 Molen• 
straat 19. 

Te koop: een zeug N.L., 15 
weken drachtig, en 1000 
z.g.a.n. dakpannen, geglazuurd
M. van Ingen, Vorst 15.

Ik heb een zeer goed photo• 
toestel (merk Veneret) te 
koop. Gegadigden gelieven 
mijn adres te vragen op 
Molenstraat 19.

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

B EKE NDMAKING 

Wegens Vacantie van het personeel is onze 
Bakkerij in de week van 20 t/m 26 Juli 

GESLOTEN 

Fa. Lamb. van de Vliert 
Rechterstraat 13, Boxtel 

Profiteer van on.ze reclame 111 
1 ONS PRESKOP . . 30 CT. 
1 ONS GEBRADEN GEHAKT 30 CT. 
1 ONS LEVERKAAS . . 2B CT. 
1 ONS GEKOOKTE HAM 55 CT. 

Als extra reclame : 

1 pond Poulet voor f 1,40 

SI age rij B A A IJ E N S - F R U N T
BARONIESTRAAT 99 

Makelaars- en Algemeen 
Assurantie kantoor 

Tevens Adviesbureau 
Bosscheweg 12, Boxtel 

Beëdigd Makelaar en Taxa• 
teur in o n r o e r e n de e n  
roerende goederen 

sinds 1928. 
�----------,.__.._...,..,,__.....,, ______ ..,.._ ____ .,,__,�---;--.,_,,_�-------� 

l Kinderen, 1 H-�-ro�;p;ij;,�;;��-g Extra aanbiedingen
kijkteenseven! Kl;;:n., Kuiken- ,,'t A;�ER" 
Dit is het portret van een der drie en Vogelgaas, 
apen, die vorige week zijn ontvlucht. Glad- en Puntdraad 250 gr. Kattetongen
Heeft jullie pa daarvan niet verteld? Asfalt-Dakleer 

SpiJ"kers heerlijk van smaak en 
Luister nu dan maar eens I extra licht 
Die apen moeten gevangen worden 
en jullie moeten daarbij helpen. 
Als jullie ze hier of daar in de bomen 
ziet gymnastieën, gaat het dan aan 
Robbie vertellen. Daarmee doet gij 
Robbie een groot plezier. 
En hij zal je belonen .... 
Knip dit apenportretje alvast voor 
Robbie uit en bewaar het tot ge het 
portretje van de twee andere apen 
ook hebt . . . . Misschien komt dat 
vo4?ende week wel in de krant ..... 

Isolatoren met spijker 
en leertje 11 cent. Van 80 VOOr 65 et 

H. Hazenberg 200 gr. Hazelnootcaramels
Eindhovenseweg 43, Boxtel een overheerlijke caramel

met stukjes hazelnoot 

'n Advertentie in 
van 70 voor 55 et

Brabants Centrum c._ de_ Jong-,. Kempen
VEGE. KRUIDENIER 

heeft altijd succes. WEKELIJKS 

Vleeswaren-reclame 

Schoenfabriek Rooseni:de Bakker, 
Oisterwijk 

vraagt 

Jongens en Meisjes 
Leeftijd 15 tot 17 jaar. Aanmelden aan 

de fabriek. 

Een cadeau in Juwelier spleet 
wordt hel meest gewaardeerd! 

Kellum Pleet Voorname modellen 
en Degelijk 

Zil/a Pleet Zeer voordelig 

In Boxtel uitsluitend verkrijgbaar bij: 

F
A A. v. Vlerken, Boxtel 

Juwelier - Horloger - Opticiën Kruisstraat /0 

Profiteert U ook van onze 
WEEKRECLAME?? 

Vrijdag en Zaterdag : 

Gebraden gehakt f O, 70 p. 200 gr. 

Runderlappen vanaf f 1,90 p. 500 gr. 

fa Jan van Lievenoogen 
Fellenoord 2 Tel. 372 Boxtel 
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KATHOLIEK WEEKBLAD \IOOR BOXTEL FN OMGEVING 

De mislukking van Dr Drees 
belastingen met zich meebrengen, die de
rechten van persoonlijk eigendom zou
den verstikken of kunnen leiden tot een 
toestand, waarin de collectieve veiligheid 
nadelig zou kunnen worden voor de vei
ligheid van persoon en gezin. 

Ruim drie weken heeft dr. Drees ge
werkt aan de vorming van een nieuw 
ministerie, en dat nog voor niets; want 
in de loop van Dinsdag j.l. was hij ge
noodzaakt de Koningin in kennis te gaan 
stellen van zijn mislukking. 
Heel die drie weken lang hebben de gro
te dagbladen dag in dag uit geredeneerd 
én gefantaseerd over de mogelijkheden. 
Gewoonlijk gebeurt alles rondom de 
formatie zo stil, dat er maar weinig be
kend wordt. We hebben er daarom maar 
over gezwegen. 
De mislukkig van de kabinetsformatie is 
echter wel een aanleiding om e� nu even 
hij stil .t$! staan en U enig idee te geven 
van de situatie, vooral in verband met de 
reden van die mislukking. 
Dr. Drees probeerde - nadat de V.V.D. 

• van Mr. Oud zichzelf "buitenspel" had 
geplaatst - een kabinet te maken met 
de P. v. d. A., de K. V. P., de Christe
Hjk Historische Unie en de Anti-Revo
lutionairen. Wekenlang is beraadslaagd 
en overlegd over een program waaraan 
deze vier partijen hun steun konden 
geven. Toen dit eindelijk bereikt was, 
kwam de kwestie: hoe de zetels te ver
delen. 
Het is wel zeker, dat het heel wat 
scheelt wat voor soort minister aan het 
hoofd van een bepaald .departement 
staat, en het spreekt daarom vanzelf dat 
de verschillende partijen graag hun man
netje hebben zitten op een voorname 
ministerszetel, vooral op die zetels die 
het meest ingrijpen in het tegenwoordige 
leven, zoals de ministeries van sociale 
zaken, economische zaken en finantiën. 
Een van deze n.l. de zetel van sociale 
zaken, is de struikelblok geworden waar
over dr. Drees is gevallen; de A. R. 
eisten deze zetel op terwijl de P. v. d. A. 
hem niet wilde afstaan, en dit zelfs zo 
zwaar opnam dat dit menings- (of liever 
strevings-) verschil, reden genoeg was 
om de kabinetsvorming als mislukt te 
beschouwen. 
Dit gevecht om de ministerszetel van 
sociale zaken, geeft de situatie in ons 
land weer.zeer s·cherp aan. Heel ons hur-

. gerlijk leven draait tegenwoordig om 
onze sociale positie, zowel hii de enkele
ling als hij de groepen of standen. De 
hele ontwikkeling van ons burgerlijk 
leven in Nederland, hangt de laatste 
jaren af van het beleid in sociale zaken 
door de vorige ministeries gevoerd, en 
dan hangt het vanzelfsprekend het meest 
af van de man die daarin de lakens uit"
deelt. De Anti-Revolutionairen, die aan 
de laatste ministeries niet hebben mee
gedaan omdat zij geen samenwerking 
wensten met een sterk socialistisch ge
richt beleid, zijn nu bereid geweest met 
de P. v. d. A. samen te werken op voor
waarde dat de A. R. de zetel van sociale 
zaken zouden bezetten. Het is overdui
delijk dat zij wilden meeregeren op voor
waarde dat het nieuwe beleid minder 
socialistisch zou zijn. De A. R. weten 
maar al te goed dat tegeu.over de winst 
van de P. v. d. A .. hij de verkiezingen, 
een steeds sterker wordende afkeer van 
het socialistisch beleid leeft onder grote 
gedeelten van de andere partijen, vooral 
ook onder de katholieken. 
Het hardnekkig vasthouden van de 
P. v. d. A. aan de zetel van sociale 
zaken bewijst ook dat deze partij, kost 
wat kost, het sociale leven zo sterk mo
gelijk wil blijven beheersen, en gezien 
vanuit deze hoek kunnen wij er niet 
om treuren dat de kabinetsformatie van 
dr. Drees mislukt is. Verschillende grote 
persorganen vermoeden dat de P. v. d. 
A. zelfs in de oppositie wil ga;in, m.a.w. 
buiten de regering wil blijven; en als dat 
waar is, zal dat wel zijn omdat de A. R.
ook hij een nieuwe formatie de zetel van 
soçiale zaken zullen blijven opeisen, of 
minstens niet zullen dulden dat de 
P. v. d. A. dan weer deze zetel krijgt. 
Het is natuurlijk de grote vraag: wat we 
nu gaan krijgen. Zou de P.v.d.A. inder
daad in de oppositie blijven, dan is zeer
goed mogelijk dat een rechtsgericht kabi
net ontstaat, steunend op de 4 partijen: 
K.V.P., A.R., C.H.U. en V.V.D. Met 
achtereenvolgens 30, 12, 9 en 9 zetels in 
de 2e Kamer, zou een dergelijk kabinet 
nog steunen op een meerderheid van 60 
tegenover 40, en eigenlijk met een meer
derheid van 62 tegen 38, want de· twee 
WeJ_ter-mannen in de 2e Kamer zouden 
zeker steun verlenen aan een rechtsge- • 
richt kabinet. 
Zou dit doorgang vinden, dan zal wel 
onmiddellijk een lawine van ontevreden
heid van linkse zijde losbreken. Deze 
ontevredenheid zou dan wel voortkomen 
uit de vrees dat nu alle verworven "so
ciale zekerheden" gedoemd zouden zijn 
om weer langzamerhand verloren te 
g;ian. Ons dunkt echter dat deze vrees 
ongegrond is. De rechtsdenkenden zijn 
immers heus niet tegen sociale zekerheid 
voor alle bevolkingsgroepen, maar zelfs 
sterk ervoor! Het zou heus niet afgelo
pen zijn met de zogenaamde "Drees" -
uitkeringen, om de eenvoudige reden dat 
deze uitkeringen aan onze oude1 e men
sen helemaal geen persoonlijke toezeg
ging van Dr. Drees is, maar - we heb
ben er al meer op gewezen - van het 
kabinet Beel. Ook behoeven de arbeiders 
dan niet te vrezen voor hun sociale 
voorzieningen: hoogstens ZOl!. een rechts-

gerichte regering naar verbeterde veran
deringen uitzien in het belang van de 
arbeiders zelf, o.a. naar een regeling 
yoor een hetere verdienste voor de heter 
;teschoolde krachten, wier hogere ver
diensten thanJ; i:rrotendeels genivelleerd 
worden door de na-oorlog-se wetgeving. 
In dit \Terband willen we graag wijzen 
op de boodschap van de Paus j.l. Dins
dag gericht aan het sociale congres dat 
in Frankrijk, in de stad Dijon, wordt ge
houden. In die boodschap wijst de H. 
Vader op de noodzaak van persoonlijk 
he:z:it voor de lager betaalden, op de eis 
van een meer rechtvaardige verdeling 
der goederen, en verder: dat het aan
deel van ieder een groter aantal mensen 
in staat moet stellen de onafhankelijk
heid en veiligheid ( = bestaanszekerheid) 
te verkrijgen, door verschaffing van per
soonlijk bezit. 
De H. Vader zei nog meer hartige en 
behartenswaardige dingen, o.a. dat Hij 
de noodzaak erkent voor de openbare 
macht ( = regering) om de economische 
politiek te ordenen, maar dat dit te ge
beuren heeft "zonder onderdrukkende 
almacht te stellen in de plaats van wet
tige zelfbepaling van het persoonlijk ini
tiatief". Hij waarschuwde tegen staats
instellingen die werkelijk buitensporige 

De Paus sprak hier heel in het alge
meen, maar wat Hij zei, is buitengewoon 
toepasselijk op ons land. De gevaren 
waarop Hij wees zijn in ons land zeker 
aanwezig geweest in de laatste jaren, en 
een meer rechtsgerichte regering zou 
zeker dichter aansluiten hij de begin
selen welke de H. Vader hier gaf. 
Dit alles overwegend kunnen we werke
lijk niet treuren om de situatie die nu 
ontstaan is door de mislukking van dr. 
Drees. Wij zien zeker de P. v. d. A. 
liever in de regering dan er buiten, maar 
we zijn overtuigd dat �en rechts kabinet 
zonder P. v. d. A. verre te verkiezen is 
hoven een kabinet op brede basis waarin 
de P. v. d. A. de koers even sterk zou 
beïnvloeden als tot nu toe na de oorlog 
gebeurd is. Immers, al bracht het sociaal 
beleid van na de oorlog wat meer geld 
in de beurs van velen en maakte dit hun 
bestaan wat "zekerder- en veiliger", het 
zou langzamerhand onverbiddelijk voe
ren tot een volledige staatsafhankelijk
heid en een vastkluistering aan de een
maal bestaande toestand, wat een ramp 
zou zijn juist voor de minstbedeelden, 
n.l. voor de afhankefüken in loondienst. 

Th. v. H. 

Gemeenteraadsvergadering 

Van Selissenwal tot nieuw Boxt�I 
AFVALWATERZUIVERINGS

INSTALLATIE LANGS DOMMEL, 
BIJ 'T SCHIPKE. 

De vorige week VrijdapJ gehouden 
openbare szemeenteraadsverszadering 
handelde veelal over "urgente" on
derwewen, waarin de raadsleden 
uiteraard weinÏII aanlei.ding vonden 
om uitvoerige discussies op te zetten. 
De 28 punten tellende �nda werd 
dan ook op vlotte wijze - in een 
tijdsbestek van 2½ uur - afgewerkt. 

Nadat de huishoudelijke agendapunten 
de voorzittershamer wan:n_gepasseerd, 
gaf de Raad zijn goedkeuring aan een 
voorstel tot wijziging van de verorde
ning inzake de verpachting van kermis
staanplaatsen. Deze wijziging houdt in, 
dat de gemeente Boxtel zich aansluit hij 
de "Inlichtingendienst nalatige kermis
exploitanten", welke door de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten is opge
richt om een einde te maken aan de 
gelukkig nog niet veel voorkomende -
gevallen van hetalingsnalatigheden. 
Een volgend voorstel behelsde de vast
stelling van een regeling tot aanpassing 
van het schoolgeld voor het lager on
derwijs aan het schoolgeld voor het uit
gebreid lager onderwijs. Dit laatste zal 
nl. een verlaging ondergaan. 
Het voorstel tot het verlenen van mede
werking aan het verzoek van het bestuur 
der R.K. Meisjesschool te Gemonde om 
beschikbaarstelling van gelden voor de 
aanschaffing van leermiddelen voor het 
v.g.l.o. werd op voorstel van B. en W. 
aangehouden, omdat zich te elfder ure
onvoorziene moeilijkheden van interne 
aard hadden voorgedaan. 
Het verzoek van de St. Josephschool om 
financiële medewerking voor aanschaf
fing en revisie van schoolbanken werd 
daarentegen direct ingewilligd. 
Vervolgens werd besloten met de N.V. 
"Venrode" een geldlening (groot 
f 20.000,- rente 4% voor de duur van 
15 jaar) aan te gaan. Met de opbrengst 
van deze geldlening zal de gemeente 
weer enige verruiming in de woningbouw 
kunnen brengen, terwijl de N.V. ,,Ven
rode" zich tevens ontlast zal zien van 
een woonruimtevordering, die haar en
kele jaren geleden van gemeentewege 
werd opgelegd ten behoeve van School
arts Dr. Deelen. Bij het sluiten van de 
geldlening is nl. de voorwaarde gesteld 
dat deze woonruimtevordering wordt op

. geheven, welke voorwaarde de gemeente 
zal vervullen zodra de in de Vic. van 
Alphenlaan te houwen woning gereed is. 
Hierna werden door de Raad enkele 
machtigingsbesluiten genomen. Volgens 
het eerste werden B. en W. gemachtigd 
de nodige wijzigingen aan te brengen 
in het aflossingsschema van hij de Boe
renleenbank gesloten of te sluiten geld
leningen. Ingevolge het tweede zijn B. 
en W. gemachtigd, zodra de gelegen
heid zich voordoet, een geldlening aan 
te gaan met de N.V. Bank van Neder
landse Gemeenten. Bij de behandeling 
van deze voorstellen belichtte de voor
zitter in korte trekken de noodzakelijk
heid van geldleningen voor het uitvoe
ren_ van hoognodige kapitaalswerken als 
woningbouw en wegepverhetering. 
Voor doortrekking van de Ons Doel
straat tot de Breukelsestraat besloot de 
Raad de nod_i_ge grond aan te kopen 
van de heer K. Sterrenhurg. Weliswaar 
zal men met deze aankoop nog niet 
toezijn aan de mogeiijkheid van een 
doortrekking in 'n ideaal te noemen 
vorm, maar aangezien zulks tot in leng
te van jaren onmogelijk z;il blijven, acht
te de voorzitter het gewenst nu reeds te 
zorgen voÓr een zo ruim mogelijke uit-

weg op de Breukelsestraat. 
Tot een serie kleinere grondtransacties 
werd besloten voor de verbetering van 
Zandvliet, een straat die, met het oog 
op het nabij gelegen nieuwgebouwde ge
deelte, dringend om normalisatie vraagt. 
Hierna werden aan de Raad een twee
tal belangrijke voorstellen inzake het uit
breidingsplan "Selissenwal''- ter behan
deling voorael�. 
De voorzitter leidde deze voorstellen 
(a. grondaankoop, h. inleiding van ont
eigeni�procedure) in met er op te 
wijzen, dat de ervarins!' had geleerd, dat 
.,,geleidelijk houwen" onmogelijk was ge
worden. 
Hij voorzag erns�e moeilijkheden bij 
de verwezenlijki� van het uithreidiIIJ!S
plan (ook al strekte deze verwezenlijkil!R 
zich uit over een periode van een twin
tigtal jaren) als men daarbij niet de di
recte beschikking zou hebben ov_er de 
ig het bloc van het uithreidÏIIRsplan ge
legen gronden. 
Ook voor de betrokkenen was het z.i. 
van belang, dat een en ander tijdi.l? ge
regeld wordt, vooral met het 002 op een 
eventuë_!e mogelijkheid de gedupeerden 
- naar vermogen - met het toewijzen
van oompensatie2ronden in hun bedrijfs
moeilijkheden tegemoet te komen.
Het voorstel, strekkende tot inleidiru?
van een onteigeningsprocedure, moest
men volgens de voo,rzitter dan ook niet 
direct zien als een definitief besluit tot 
onteigening, doch veel meer als een aan
kondiging van het voornemen de ver
wezenlijking der �ekeurde) uitbrei
dingsplannen naar bepaalde normen en 
maatstaven te doen geschieden. 
Waar door sommige raadsleden gespro
k�.!1 _werd van een ultimatum (of om hen 
letterlijk te citeren: van een "stok ach
ter de deur"), zei de voorzitter, dat het 
nu eenmaal nodig was om een vaste ge
dragslijn op te stellen om het element 
,,handel" uit deze zaak te kunnen weren. 
Van de andere kant achtte hij het toch 
weer gewettigd de verwachting uit te 
spreken, dat voor de realisatie van dit 
plan straks toch géén onteigeningspro
cedure nodig zou zijn. In het verleden 
heeft Boxtel dergelijke transacties steeds 
in der minne weten te regelen en B. en 
W. rekenen op een handhaving dezer 
traditie! 
Intussen bleek men langs minnelijke weg
reeds tot 'n accoord te kunnen geraken
met de heer Van Moorsel, de heer vá·n 
Osch en de kinderen Lenders. Dit ac
coord, dat vervat lag in het voorstel
van B. en W. om tot aankoop van enige
percelen (grond en huizen) in het he
bedoelde bloc over te gaan, werd door 
de Raad zonder op- of aanmerkingen 
hekrachtigd. 
Bij de behandeling van het voorstel tot 
inleiding van de onteigeningsprocedure, 
werd door het lid P. v. d. Meyden aan
gedrongen op uitgebreid overleg met de 
betrokkenen en op een nauwgezet on
derzoek betreffende de toewijzing van 
mogelijke compensatiegronden. Het lid 
G. v. d. Meyden viel zijn naamgenoqt
in deze verzoeken hij, waarna heide le
den_ van voorzitterszijde de verzekering
kregen, dat hieraan in 't verleden reeds 
terdege gedacht is en dat het ook in de 
toekomst immer programmapunt no. 1
zal zijn, 
Daarop keurde de Raad het voorstel 
goed, zodat dezer dagen het onteige
' nin�plan voor belanghebbenden ter Ï!:1-
zage zal worden gelegd, waarna door 
hen ev. bezwaarschriften kunnen worden 
ingediend, welke bezwaarschriften zeer 
nauwlettend bezien en op hun juiste 
waarde getoetst zullen worden. Vervol
gens zal dan indien nodig, de definitieve 

vaststelling van het onteigeningsplan ge
schieden en zal dit aan de Kroon ter 
beslissing worden voorgelegd. 
Na aldus de eerste practisçhe stap ge
zet te hebben tot verwezenlijking van het 
uitbreidingsplan "S�lissenwal", beraad
den de leden van de Raad zich over het 
voorstel tot het terugkopen van een aan 
de heer A. A. M. v. d. Eerden verkocht 
perceel bouwgrond aan de Bosscheweg. 
Aangezien niet kon worden verwaçht, 
dat door koper binnenkort een woning 
zal wÓrden gebouwd, had de gemeente 
om terugleveijng verzocht. Hiertoe had 
de heer v. d. Eerden zich bereid ver
klaard mits de gemeente de door hem 
gemaakte transportkosten zou vergoe
den. 
Verschillende raadsleden laakten deze 
gang va_n zaken en verzochten B. en W. 
maatreg-elen te treffen om dergelijke 
moeilijkheden in de toekomst te ver
m_ij_den. De voorzitter antwoordde hier
op, dat hij dergelijke grondtransacties 
voortaan afdoende maatregelen getrof
fen zullen worden. 
Vervolgens werd aanvaard het voorstel 
tot intrekking van het raadsbesluit tot 
verkoop van grond aan de heer J. A. 
Ruys, die besloten had af te zien van 
de aankoop van het hem toegewezen 
bouwterrein aan de Vic. van Alphen
laan, omdat het hem niet mogelijk is in 
Boxtel een herbouwplicht te realiseren. 
Eveneens werd goedgekeurd het voor
stel om een perceel grond aan de Deken 
Spieringsstraat te verkopen aan de heer 
F. J. van der Eerden, die voornemens 
is aldaar een herbouwplicht te vervullen. 
Ook aan de N.V. PNEM werd grond 
toegewezen, en wel in de Prins Hen
drikstraat - niet ver van de Zwaanse 
Brug - om er een transformatorstation 
te houwen. 
Over het voorstel van B. en W. om de 
in een vorige vergadering vastgestelde 
verkoop van een woning Burgakker 20 
te herroepen, waren de meningen hij de 
raadsleden verdeeld. Volgens het onlangs 
genomen besluit zou deze WQ_ning naast 
de B.L.O.-school verkocht worden aan 
de gegadigde, de heer Jac. Driessen. Bij 
nader inzien oordeelden B. en W. echter 
dat het vo..9r de gemeente heter zou zijn 
als niet tot verkoop werd over�gaan. 
Daarvoor werden verschillende motieven 
aangevoerd. Om de voornaamste te noe
men: Met het oog op eventuële uitbrei
ding van de B.L.0.-school achtte men 
het gewenst dit huis en omliggend ter
rein in eigen bezit te houden. Daarnaast 
was tevens gebleken, dat het hoofd van 
de B.L.O. er prijs op stelde deze woning 
mettertijd te betrekken. En tenslotte was 
men ook nog van oordeel, dat verkoop 
ook niet aanbevelenswaardig was met 
het oog op het uitbreidingsplan Konijns
hol. Bii verwezenlijking hiervan zou 
deze woning straks nl. als een enclave in 
het omliggende gebied komen liggen. 
Verschillende raadsleden achtten deze 

,�argumenten niet steekhoudend. Men ont
zenuwde de bezwaren van B. en W. 
door er op te wijzen, dat een gedeelte 
van de tuinen - nodig hij een eventuele 
uitbreiding van de B.L.O.-school - bui
ten de verkoop gehouden zou kunnen 
worden. En de op prijs gestelde bewoning 
door het hoofd van de school noemde 
men lijnrecht in tegenspraak met een 
op de vorige vergadering afgegeven ver
klaring als zou deze de bewoning in het 
geheel niet ambiëren. De "voorgestelde" 
moeilijkheden bij verwezenlijking van 
het uitbreidingsplan Konijnshol tenslotte 
achtte men van weinig bezwaar, omdat 
de geplande nieuwe wegen daar toch 
nimmer een "verkeersader" zullen kun,_
nen worden, gezien de hinderlijk kleine 
uitwegen. En dat het een ontsierende 
enclave belooft te worden kon men toch 
moeilijk zien als een reden óm hët huis 
straks uit de weg te ruimen. Toen het 
voorstel in stemming werd gebracht gin
gen alleen de leden P. v. d. Meyden en 

Kurstjens met het voorstel . van B. en 
W. accoord, zodat de verkoop a.:in de 
heer Jac. Driessen gehandhaafd blijft, 
evenwel met inachtname van de onttrek
king van een strook grond, n_odig voor 
genoelllde ev. uitbreiding. Op aandrang 
van de heer v: d. Weyst zal deze wijzi
ging echter op de koopsom verhaald 
worden, ten gunste van de koper. 
Voor de bespreking van het voorstel 
een 9-tal woningen van het nieuw te
houwen complex op Kalksheuvel en in
de Jan van Brahantstraat te verkopen, 
werd de openbare vergadering enkele 
ogenblikken geschorst. Toen het voor
stel in de openbare vergadering ter be
slissing werd voorgelegd, verklaarden de 
raadsleden er zich echter unaniem vóór. 
Nadat door de Raad guns� beschikt 
was over het voorstel tot definitieve vast
stelÏIIR Vjln het hedra2 der Rijksvoor
schotten ten behoeve van de houw van 
20 woningen, werd voorgesteld in het 
uitbreidingsplan (partieel) de nodille wij
zigingen aan te brengen in verband met 
de houw van een "afvalwaterzuiverings
installatie" door het Waterschap "het 
Stroomgebied van de Dommel". Deze 
installatie zal uit stedehouwkundif;!' en 
hygiënisch oog-punt nl. niet op het hier
voor ln aanmerking komende terrein van 
het uitbreidingsplan gebouwd kunnen 
worden. 
Ofschoon dat voor de szemeente extra 
kosten wegens aanleg van toevoerl�din-
2en betekent, zal de installatie nu ge
bouwd worden lan,qs de Dommel op de 
terreinen achter Café P. Voets (Bossche
wesz), OllW!veer 100 meter van de ver
keerswesz verwijderd. Het li.l?t in de he
doelin,q 110$? dit jaar met de houw aan 
te vangen en er tn 1953 mee gere-5d te 
komen. 
In het hierop volgende voorstel werd de 
raadsleden voorgesteld de "Tijdelijke 
ziektekostenregeling voor het gemeen
tepersoneel" in overeenstemming te 
brengen met de regeling voor het rijks
personeel. Hiervoor werden de geldende 
maxima der vergoedingen gebracht van 
f 50,- op f 60,- per iaar. 
Vervolgens werd de gemeentereke;iing 
en de rekening van de takken van dienst 
over het jaar 1950 voor onderzoek aan
gehodèn. In de commissie van onderzoek 
werden benoemd: R. de Laat, G. v. d. 
Meyden, C. Oliemeulen, P. J. v. d. San
de en W. de Visser. 
Daarna werd achtereenvolgens beslo
ten de subsidie voor de bewaarscholen 
van f 10,- op f 15,- te brengen, op 
de begroting alsnog de nodige gelden 
uit te trekken voor aanleg van een rio
lering in de Grote Beemd en een ge
deelte van de Rechterstraat in verband 
met de houw van woningen en de R.K. 
I--i.B.S. aldaar, crediet beschikbaar te 
stellen voor het schoonmaken van de 
aanvoerleiding van het waterleidingbe
drijf, en tenslotte crediet te verlenen 
voor het verharden van de Doomakker
laan en voor het aanleggen en verhar
den van het res,{i:.tënde gedeelte van de 
Leenhoflaan. • : 
Bij de Mededelingen vernamen we daar
na nog, dat in Boxtel ten spoedigste 
nieuwe wegwiizers zullen worden aange
bracht (als. dit momenteel nog niet ge
schied is), alsmede dat de Officier van 
Justitie mr. Moons verklaard heeft van 
oordeel te zijn, dat de gemeenteveror
dening inzake het verbod van vleeswa
renverkoop in winkels die niet aan de 
daaraan te stellen eisen voldoen, niet 
bindend is voor andere dan vleeszaken. 
Bij • de rondvraag werd (op een desbe
treffende vra� van ·heJ lid v. d. Weyst) 
o.a. medegedeeld, dat de Schoolartsen
dienst m.i.v. September in �xtel verrijkt
zal wor$len met een dienst voor tand
verzorgina. 
De andere plaatsen uit het District Box
tel van de Schoolartsendienst hoopt 
men spoed41' daarna ook te kunnen in
schakelen. 

Geslaagd Ziekentriduum 
"Zij klommen op het dak en 
lieten de zieke neer voor de 
voeten van Jezus". 

Dit tafereel van naastenliefde kwam ons 
voor de geest toen wij Dinsdagmorgen 
de zieken zagen aanvoeren o_p Duinen
daal, waar zij gedurende drie dagen te 
gast zouden zijn om geestelijk opgefrist 
te worden. 
Het jaarlijkse triduum. 
Drie dagen lang ondervonden onze zie
ken de vertroosting van de Meester in 
het lijden, van Jezus, aan wiens voeten 
zij waren neergelegd. 
Waar konden zij heter zijn, de lijdenden, 
aan wie een onrustige wereld niets te 
bieden heett. Een wereld die hard is en 
zakelijk. Die denkt in productiecijfers en 
rekent op prestaties van materiele aard, 
wier wegen moeten verbreed worden om 
het jachtige leven ruimte te geven. 
Wat de zieken betekenen, telt voor de 
wereld niet mee, en waar kunnen zij 
dan heter komen rusten dan hij Hem, 
wiens Rijk niet van deze wereld is. 
Zij hebben dan ook genoten van Zijn 
vertroostende weldaden, waarvan de 
plechtige H. Mis iedere dajl de heerlijk
ste was. Weer opnieuw is in hen de over
tuiging verlevendigd van hun apostolaat 
voor de verbetering van de wereld. 
Heerlijk zijn de dagen geweest voor 
onze zieken ook in ander opzicht, omdat 

zij ook de weldaad der naastenliefde 
weer eens extra ondervonden. Immers, 
langs die brede wegen van het jachtige 
leven, in de materiële wirwar, ontmoet
ten zij toch de barmhartige Samaritaan, 
die wonden zuivert en verbindt en de 
zqrg van zijn lijdende evenmens op zich 
neemt. 
Deze schone figuur is met recht toepas
selijk op het ziekentriduum

J 
waarvoor 

velen samenwerkten om de deelnemers 
naast de geestelijke verkwikking ook het 
samenzijn te veraangenamen en zorgvol 
hij te staan. 
Het verblijf op Duinendaal is daardoor 
voor de zieken weer geweest als een ge
n�otvolle vacantie in een intieme om
geving. 
Dit jaar waren er 25 deelnemers aan het 
triduum en een zeventi!? zieken waren 
aanwezig op de sluitingsdag, die in het 
prÖcessiepark werd gehouden. 
Op deze dag, die evenals de twee eerste 
dagen aanving met een plechtige H. Mis 
met assistentie, werd na het ontbijt een 
bloemenhulde gebracht aan Maria. 
Na het diner kwamen de �choolkinderen 
de stemming nog eens extra opvrolijken. 
Een plechtig Lof met predicatie, waarna 
ziekenzegening, besloot het triduum. 
Het afscheid van elkaar werd daarna nog 
een uurtie szerekt aan de Brabantse 
kóffieta fel. 



Hoogtijdag voor handboogsport 
DODELIJK ONGEVAL. 

Plaatselijk Nieuws 

SAMENSTELLING LANDENTEAM. BOÈIENDE KAMP OM LANDSTITEL. Bij oefeningen te Breda van militairen BOXTEL VERTEGENWOORDIGD �----� der luchtmacht, waarvoor gebruik ge-IN NATIONALE PLOEG! l maakt wordt van 9 meter hoge kabel-,.Edelachtbare" schoten torens, tussen welke een kabel is ge-Op speciaal verzoek van het Hoofdbe- spannen waarlangs de militairen van de stuur van de Nederlandse Bond van Burgemeester Drs. M. A. M. van ene toren naar de andere moeten glijden, Handboogschutterijen heeft Boxtel zich van Helvoort kreeg Zondagmiddag,, - is Woensdag Eug. Bogaerts verongelukt.in de laatste weken - onder aanvoering evenals Boxtels oudste schutter Driek I Omtrent de juiste toedracht van het on-van Boxtel Vooruit en Schutterij l'Union v. d. Vreede, de taak opgedragen de l'[_e]yk kon men nog geen bijzonderheden - beijverd om DE handboogwedstrijden y.edstrijden met een eerste schot te geven. van het jaar de voorbereiding te geven, openen. Dat Boxtels eerste burger Eugène maakte de oefening langs de die voor een dergelijk sportevenement zijn onderhorigen echter niet in alle kabel met een kameraad en beiden zijn vereist is. Men is daar "grandioos" in dingen voorbeeldig weet voor te naar beneden gevallen. geslaagd, want het was - de vele moei- gaan, bleek uit het resultaat. De eer- Hij heeft waarschijnlijk de ruggewervel lijkheden, die aan de organisatie van l ste pijl zocht zijn weg, ver over "de gebroken en was op slag dood. zulk een gebeuren buiten de gesloten doelen" heen, ��ar het gei:nee�tehuis Zijn kameraad, die boven op hem viel, sfeer van "de doelen" kleven, in aan- en de tweede .?111 boorde zich m d�. ; � is ernstig inwendig gewond, doch was mer� genomen - j.l. Zondag in alle van het aanw11sbord boven de sch11f . � nog in leven. opzichten een mooie dag voor de hand- �J--,- _,.,_____.,__,,._,_,,•GESLAAGD. boogsport. En zowel Hoofd- en Dis-trictsbestuur als de schutters zelf getuig- van het landenteam en de aanwijzing van De volgende leerlingen van de R. K. den na afloop van deze wedstrijd op on- kampioen 1952. Voor het landenteam Meisjesschool voor U.L.O. ,,Duinendaal" omwonden wijze, dat ook Boxtel Vooruit waren reeds twéé selectiewedstrijden ge- behaalden dezer dagen het einddiploma: en het Organiserend Comité de roos, houden, terwiil voor de landstitel reeds Ria de Bresser, Ineke van Eten, Jans v. of beter de "witte muis" hadden weten één maal een zifting had plaat� gehad. d. Heijden, Dien v. d. Sloot en Mien v.te treffen. De beslissing zou dus vallen in Boxtel, d. Steen uit Boxtel; Arda v. Berkel en
de plaats met twee pretendenten in de Mien v. Schijndel uit Liempde, Marietje HARTELIJKE ONTVANGST. strijd, n.l. H. de Koning en F. v. Liempd Schellekens uit Gemonde. Truus v. As-van l'Union. Beide schutters stond de ten, Fr. Filippini en Truus Verberne uit Reeds Zondagmorgen, bij de ontvangst, werd de basis gelegd voor de hartelijkheid, waarmee deze wedstrijden een dag lang omgeven zoude_n blijven. 

De heer A. v. d. Meer, Voorzitter van Boxtel Vooruit, leidde de officiële ontvangst van Hoofdbestuur, Districtsbestuur en Organiserend Comité door de Burgemeester van Boxtel (ten gemeentehuize) in met een hartelijk welkomstwoord tot genoemde deputaties en een even hartelijk dankwoord tot al degenen, die hadden. m�egewerkt om dit treffen va_n het keurcorps der Nederlandse handboogsport te doen slagen. 
De Burgemeester, vergezeld van wethouders en gemeentesecretaris, zag het als een grote eer, dat deze wedstrijden in Boxtel gingen plaats vinden. Zulks speciaal omdat het hier zo'n edele tak van sport betrof, waarvan hij ter illustratie tal van geestige jeugdherinneringen wist te vertellen. De ontvangst, die de heren schutters in Boxtel bereid was, noemde hij geheel naar de aard van deze middelgrote landelijke plaats: ,,rustig en bescheiden, maar hartelijk en welgemeend". 
De heer J. B. Remmers, voorzitter van het Hoofdbestuur van de Bond van Ned. Handboogschutterijen, stelde de woor
den van de Burgemeester op hoge prijs, omdat daar achter schuil ging op de 
eerste plaats de loyale Zuidelijke geest (in welke geest de handboogsport bij uitnemendheid gedijt) en op de tweede plaats het begrip voor het wezen van deze tak van sport. ,,Sport in de zuivere zin -van het woord" noemde de heer Remmers de ontspanning met de goede, �. oude handboog, waarbij geen verdwaas<lL najagerij van capaciteiten te bespeuren is, doch alléén het genoegen van de bezigheid, die ter animering soms in een sportieve wedstrijdvorm gegoten wordt. 

zware taak te wachten een flinke achter- Heeze, Joke Melis en Nelly Kuypers stand in te lopen om nog in aanmerkitl,I? uit Helvoirt. TI1ea de Visser uit Veghel. te komen voor een plaats in het landen- Nelly Wijten en Toos Lambregts uit Es-team of voor deelname aan de beslissen- beek. Ins Heerkens uit Tilburg. Cootje de kamp tussen 6 schutters om het per- Fokken en Jans Klijn ·uit Amsterdam. soonlijke kampioenschap. H. de Konitl,I? -o-presteerde het om - na een matig begin Onze plaatsgenoten T. Vermeyden, W. - een zeer verdienstelijke wëdstrijd te Hazenberg en R. v. Geffen behaaldenschieten, zodat hij tot grote yoldoenÏtl,I? dezer dagen het Bedrijfsdiploma in de van zijn Boxtelse aanhangers nog juist Typografie. een plaatsje in de nationale ploeg veroverde: In de serie voor deelname aan de eindstrijd om het landskampioenschap schoot hij echter jammer genoeg te kort, zij het dan ook maar met het luttele ver
schil va1:1 1 punt. F. v. Liempd - koning 
van l'Union - had j.l. Zondag helaas 'n 
off-day zoals hij er weinig gekend zal 
hebben. Hij bleef ver beneden de mid
delmaat . . .. Waarschijnlijk heeft eigen 
omgevillj? en eigen publiek hem parten 
gespeeld! De overige uitslagen van deze boeiende kamp luidden: 
Landenteam: 1. Hendriks (Swalmen) 659 punten. 2. v. Leur (Swalmen) 653 p. 3. v. Gorp (Reyenmey) 651 p. 4. Lemmens(Be.ek) 649 p. 5. Hoeben (Geverink)649 p. 6. Ottenheim (Nunhem) 644 p. 7.Reinier (Eindhoven) 640 p. 8. Berger(Roggel) 640 p. 9. Reynen (Eindhoven)639 p. 10a v d. Wouw (Enschot) 639 p.11. Scheff ers (Weert) 638 p. 12. Laros(Stampergat) 630 p. 13. H. de Koning(Boxtel) 630 p. 14. G. Wouben (Krawinkel) 629 p. Reserves: 15. Somers(Veldhoven) 628 p. 16. Schoffeleers(Geverik) 625 p.
Pers. Kampioenschap: 1. Ottenhein 428plus 54 punten; 2. v. Heur (16 jaar!)429 plus 52 punten. 3. Th. Hendriks 425 plus 55 punten. 4. Berger. 5. Houben.6 . .  v Gorp.Na afloop van de wedstrijden werden

MEDEDELINGEN VAN DE 
R.K. VOLKSMUZIEKSCHOOL. Zoals men ook in een advertentie elders in dit blad kan lezen, wordt de reeds 
eerder aangekondigde "test" gehouden op DINSDAG 29 JULI a.s. om half 5 in De Ark, en niet zoals vorige week in dit blad werd medegedeeld, op Maandag 28 Juli a.s. Aan de betrokkenen- eventueel aan de ouders - zal een uitslag van deze test worden toegezonden. Aan dit onderzoek zijn geen kosten verbonden. Opgave vóór Zondag 27 Juli a.s. bij de 
Directeur, Dufourstraat 26. 
GESLAAGDEN R.K. HUISHOUD
SCHOOL "DUINENDAAL". 
Geslaagd voor primaire opleiding. 

DE WEDSTRIJDEN. de best geplaatste schutters van diverse 

D. v. Oosterhout, Boxtel (met lof); M.Welvaarts, Boxtel (met lof); C. de Laat,Liempde (met lof); G. de Koning, Boxtel (met lof); C. Beekmans, R. de Groot,C. v. Hal, A. v. Lieshout, J. Olieslagers,M. Olieslagers, M. Olieslagers, J. v. d.Sande, D. v .Son, J. v. d. Staak, M. Verhagen, H. Vorstenbosch, C. de Bie, M.Boley, M. Bergman, R. Peynenburg, B.v. d. Brandt, J. v. Hal, R. v. Heek, D.Leyten, M. Maas en C. Scheutjes (allenuit Boxtel); D. de Bie (Esch); J. v.Mens voort (Liempde; A. v. d. Eerden enM. Schellekens (Gemonde).
Geslaagd voor 2-jarige huishoudcursus: Toen ç\e schutters 's middags door de R.K Gildenbondsharmonie aan het clubhuis van l'Union waren afgehaald, stonddan eindelijk het grote treffen te gebeuren. Op de Markt - in "de doelen" herschapen - was een grote menigte belangstellenden samengestroomd en voor

deze aanzienlijke "supportersschare"werden door verschillende sprekers de woorden van 's morgens nog eens op puntige wijze beklonken. Bijna onmiddellijk daarna werd een aanvang genomenmet de wedstrijden voor de samenstelling

zijden hartelijk gefeliciteerd met het behaalde succes. De kampioen Ottenheim uit het Limburgse dorp Nunhem mocht van Boxtels Burgemeester een zilveren medaille in ontvangst nemen, terwijl aan de kranige 16 jarige v. Heur uit Swalmen als goede tweede (laatste pijl bracht beslissing!) door de burgemeester van Liempde ook een aandenken .werd uitgereikt. 
De overige prijzen werden de schutters tijdens een gezellig samenzijn in het clublokaal van l'Union uitgereikt. 

T. v. Hal, C. v. d. 1-leijden, J. v. Laarhoven, N. Michielsen, M. Peijnenburg(allen uit Boxtel); P. v .. d. Berk en R.v. Mensfoort (Liempde); R. Verhagenen M. v. d. Sande (Gemonde); R. Kuypers (St. Oedenrode).
Geslaagd voor dagcursus naaien 3e jaars: 
A. Brands, M. v. Beljouw, J. v. Hal, J.v. d. Meijden, R. v. d. Pasch, M. Spierings, T. Verhagen (al_len Boxtel); W. v.Mil, R. v. Boven, J. v. d. Pol en A. Bekkers (allen Gemonde); P. Rullen (Esch);
A. v. d. Langenberg (Liempde).

Kinderen, 
kijkt eens even! 

Jullie weten toch n<>st wel dat er drie 
apen waren ontvlucht, en dat wij het 
portretje van een der drie vo� 
week afdrukten in de krant? 
Hebben jullie dat portretje uitaeknipt 
en bewaard? Dan zijn jullie klaar 1 
Hiernaast zitten de twee andere apen 
te stoeien. Knfp ook. deze twee uit 
en brellfC ze Zaterdag of Zondaa naar Stapelen, naar de Breua-heliaanse Kermis. Daar wacht jullie een verrassing! Immers, ieder kind dat de drie apen daar bezorgt krijgt: ten eerste: gratis toe2a11R tot de Breug:heliaanse Kermis, ten tweede : gratis toeg� tot een l filmvoorstelling, ten derde: ... dat mogen wij niet verklappen, 't moet 'n verrassillfC blijven. Kinderen die het portretje van de eerste aap niet hebben uitgeknipt moeten maar eens informeren bij buren en kennissen of die mogelijk 

! het portretje n<>st bewaard hebben. Doet alle moeite om op de Breughe-� liaanse Kermis te komen, want jullie i zullen er plezier hebben. �---,---.r-,----,,.,._,,,.--,,•-.����...,.,,,_,..... GESLAAGDEN MELKCURSUS. Op Woensdag 9 Juli j.l. werd het examen van de melkcursus, georganiseerd door de Zuivelfabriek "De Hoop", afgenomen. Aan al de cursisten kon het diploma worden uitgereikt, n.l. aan de dames: Nelly v. d. Sande, Mart. v. Hal, Jo Dobbelsteen, Anna v. Ingen, Francisca v. d. Pasch, Marie v. Alphen en Pieta v. Hal; en aan de heren: H. v. Erp, Th. v. Alphen, Ant. v. Alphen, J. v. Alphen, J. v. d. Meijden, P. v. d. Pasch, W. Scl1eutjens, J. Spierings, Th. v. Hal en A. Vorstenbosch.
De lessen werden !legeven door de heren J. de Koning (theorie) en J. M. v. d. Sande (practijk). Voorwaar eenmooi Htcces; alle geslaagden dan ookvan harte proficiat!
STAMBOEKKEURING. Bij de onlangs gehouden inspectie voor het N.R.S., gehouden door de Heer Schraven, werden de volgende dieren in-geschreven: 
In het stamboek: Bertha I van G. Dolvoe-t; Corrie I van de Wed. C. v. d. Aker; Mientje van Chr. J. v. d. Meijden; Catrientje van J. L. van Erp1 Roosje II van M. Habraken, Jeanette van A. P. Peijnenburg; Liza en Bertha II van Adr. Schoenmakers; Marie van F. v. Boxtel en Paula II van M. Peijnenburg, allen te Boxtel. Dora II van M. Schoonens te Esch. Nellie I van J. Bakx; Nellie van L. van Abeel en; Annie II van H. v. d. Laar en Joke van M. v. d. Loo, allen te Liempde en Leentje 3 van Th. van Grio.sven te Gemond_e. In het Register: Betsie van M. van Oirschot; Lena van M. Schoenmakers; Jo 
en Jo II van F. van Laarhoven; Ida van 
A. J. van Erp en Toosje I van A. Dobbelsteen, allen te Boxtel. Truus I van W. Welvaarts en Nelly van H. van Kemenade te Liempde. Tenslotte Rikie vanL. Beekmans en Marietje van C. v. d.Leest te Gemonde.Belanghebbenden wordt er op gewezen,dat er tot 15 Aug. a.s. gelegenheid bestaat voor het opgeven van dieren voorde Najaarskeuring.

EIERLEVERING. Wegens omstandigheden is d�- levering van eieren aan het eierlokaal vervroegd. In plaa_!$ van op Maa.11dag 28 Juli moet nog deze week de levering geschieden en wel op Zaterdag 26 Juli voorlJ!iddag van 8 tot 12 uur. 
GEMONDE 

GESLAAGDEN MELKCURSUS Bij de dezer dagen gehouden "eindles" van de Melkcursus, georganiseerd door de Melkinrichting St. Jan uit 's Hertogenbosch, behaalden 15 deelnemers het 
Diploma Vakbekwaamheid, t.w._: De dames Truus Schoones (Esch) en Anna Olieslagers (Boxtel). De heren G. Rijken, Chr. Essens, J. Beekmans, J. v. Eindhoven, W. Groi;nendaal, J. v. d. Pol en J v. d. Velden (allen uit Gempnde); Am.Olieslagers, P. Beekman en H. Verhagen(Boxtel); Fr. Schoones, J. Schoones en J. Wagemans (Esch).

LIEMPDE R.K. JONGE BOERENSTAND. 
De R.K.JB., afd. Liempde, heeft het voornemen om op de Rundveefokdag, welke op 5 Aug. a.s. gehouden zal worden, een Veebeoordelingswedstrijd te organiseren. Ter voorbereiding zullen 2 practische lessen gegeven worden in 't beoordelen op Exterieur van Rundvee en wel door de heer -J. Bekkers uit Olland. Op Zaterdag 26 Juli a.s. 's avonds om half 8 zal de eerste practische les gegeven worden bij J. v. Giersbergen, A 16. Het bestuur verwacht dat vele jonge boeren van deze prachtige gelegenheid gebruik zullen maken! 
VERKEJ::R�NGELUK Op de zogenaamde Liempdsedijk werd 
Dinsda_g de weduwe Blummel uit Liempde, die fietsende de weg wilde overste-· ken door een motorrijd.

er aangereden. De verwondingen, die beiden hierdoor opliepen, waren niet van ernstige aard. 
De motorrijder had geen grote vaart en door de wijfeling van de aangeredene was de botsing niet zo hevig. Goed uitkijken alvorens de weg over te steken is ook gewenst op niet drukke verkeerswegen ! 

Kapelaan Verhagen 
naar Ca11ada 

dit alles ook de "gewone" maar tevens vele plichten van zijl} geestelijk ambt vervulde. Men zou superlatieven te kort komen om hem ten voeten uit te schilderen, doch zoals gezegd: genoeg! Enkel dit nog, meen niet, dat hij door dit "grote" werk het "persoonlijke" werk op de achtergrond heeft geschoven, want het is meerdere11 bekend, dat het juist dit grote werk was, dat hem talloze persoonlijke contacten bezorgde, die hij onderhield op een wijze, welke onze hoogachting voor hem nog meer doet stijgen. 
Boxtelse gemeenschap zet zich in voor haar ouden::van:::dagen 

GEVOELIG VERLIES VOOR BOXTEL 1 
Woensdag 30 Juli a.s. zal Kapelaan 
Verhagen van de St. Petrusparochie, 
alhier, met het emigrantenschip "Het 
Zuiderkruis" voor 6 maanden naar Ca
nada vertrekken. Of�choon men er zich al geruime tijd op heeft kunnen voorbereiden, zal het voor Boxtel ongetwijfeld toch een "pijnlijk" moment zijn als straks de valreep van m.s. ,,Het Zuiderkruis" wordt ingehaald
en het schip koers neemt naar het nieuwe levensdoel van deze sympathieke zielzorger.Kapelaan Verhagen heeft tijdens de ongeveer twee-jarige werkperiode in Boxte_! immers vele, zeer vele mensen "gewonnen".En hoe kan het anders bij een dergelijke persoonlijkheid, die de hoge opvattingVi:111 zijn roeping steeds op ideale wijzeheeft weten te koppelen aan zijn reusachtige werkzaamheid?Het is gewoonweg verbluffend te zienwat deze sterk levende priester in de luttele tijd van een paar jaar te Boxtel heeftgepresteerd aan zielzorg op "hoog"niveau. Is het echter wel nÖdig U datnog allemaal van alpha tot ommega tevertellen? U weet dat immers even goedof beter als wij en bovendien zouden weer deze mens (in wiens grote arsenaalgoe_de hoedanigheden ook de eenvoudvoorkomt) geen plezier mee doen. Naarzijn opvatting toch, is dat alles terug te brengen tot de normale verplichtingen;die hij zich als priester voelt opgelegd.Wij volstaan er dan ook mee U in hetkort eraan te herinneren hoe hij in Boxtel bijv. de Mater Amabilisschool, die prachtige levensschool voor jonge meisjes, tot stand bracht; hoe hij er het emigratieprobleem aan de orde stelde en prompt daarop ook voor een uitstekend functionnerend plaatselijk emigratiecomité zorgde; hoe hij na de R.K. Mid
denstand als adviseur gediend te hebben de R.K. Bo_erenbond in alle gel_edingen rijkelijk liet profiteren van zijn stuwkracht, van zijn adviezen, kortom vanzijn veelzijdige capaciteiten; hoe hij opbezielende wijze de H. Bloedfeesten org;i11iseerçle; hoe hii zowel de godsdienstige als de buitenkerkelijke meisjesverenigingen activeerde, en hoe hij naast

En thans gaat Kapelaan Verhagen Boxtel verlaten. Voor hoe lang? In elk geval voor 6 maanden. De beslissing over de vraag of hij daarna al of n iet in zijn oude functie zal terugkeren, ligt nog in han
den van de Bisschop. Eenieders vermoeden is echter, dat hij zich ook na dit half jaar zal moeten blijven wijden aan datgene, wat hij nu - onder bisschoppelijke goedkeuring - als ideaal heeft gekozen: 
emigratie-ziel zorg! Edoch zulks zónder de van vele zijden veronderstelde sensationele franje, want wij menen te weten, dat Kapelaan Verhagen door zijn studie in de emigratieproblemen een arbeidsveld ontdekt heeft, dat nog bijna geheel braak ligt en hoog nodig ontgonnen moet worde_n, voor welke ontginning hij gemeend heeft zich als "pionier" (met alle moeilijkheden van dien) beschikbaar te moeten stellen. Aan boord van m.s. ,,Het Zuiderkruis" zal hij als emigranten-aalmoezenier optreden en in Canada zal hij zoveel mogelijk de zich aldaar gevestigde Nederlandse families bezoeken. Daar zal hij als ,,emigratie-ambassadeur" dan tevens pogen om op het gebied van werkgelegenheid te bemiddelen voor onze nieuwe .landverhuizerscandidaten. De bedoeling is, dat hij na 6 maanden in Nederland terugkeert om verslag uit te brengen aan de Bisschop en nieuwe opdrachten in ontvangst te nemen. Wij wensen Kapelaan Verhagen een s;ioede reis en een vruchtbare arbeidsperiode in Canada toe! RODE KRUIS COLLECTE. De onlangs gehouden collecte, ten bate van het Nederlandse Rode Kruis, heeft in de gemeenten Boxtel en Liempde de som van f 1300,- opgebracht. Het bestuur van het Rode Kruis, afd. Boxtel en Liempd�, dankt d_e ingezetenen van deze plaatsen hartelijk voor hun milde bij
dragen 

Boxtelse duiven kampen, ten bate van de oudjes, om de 
door vele ingezetenen beschikbaar gestelde prijzen. A.s. ZATERDAG CONSTATERENDER QUIVEN OP DE MARKT.Zaterdag en Zondag eerstkomende staan in het teken van de Boxtelse Ouden-van dagen-dag 1952, afgezien vanzelfsprekend van de grote door de Paters Assumptionisten georganiseerqe Bruegeliaanse Kermis 1 Om het ene doel immers behoeven we het andere niet te verwaarlozen 1 

DE DUIVEN-WEDVLUCHTEN. 
Zaterdag 26 Juli vlucht met oude duiven 
(koppel-vlucht). In afwijking van het Vliegreglement is iedere deelnemer verplicht 1 doffer en 1 duif in te manden. Doffer en duif vormen samen serie 2. Is dit laatste U een raadsel? De Voorzitter van "De Luchtpost" zal hierover gaarne een explicatie geven, Zaterdagmiddag op de Markt. 
De doffers worc!_en gelost te Roosendaal, de duiven te Echt. Waarom juist deze twee plaatsen voor lossing werden gekozen? Om de volgende reden: in Roosendaal is Stationchef de Heer van den Heuvel, geruime tijd in Boxtel woonachtig geweest, terwijl aldaar eveneens bij de Spoorwegen werkzaam is de heer Kees Swinkels, Boxtelaar van geboorte. Te Echt is Stationchef de Heer Pietermans, pas kort geleden uit Boxtel vertrokken. 
Deze heren zullen zich op verzoek van "Boxtel Vooruit" zeker gaarne willen belasten met toezicht, opdat de duiven 
in beide gemeenten precies om drie uur des namiddags gelost worden om zich in snelle vlucht te begeven naar de gemeente, die ook deze heren zeker dierbaar zal zijn gebleven. Allen, die zich tussen drie en vijf uur op deze Zaterdagmiddag vrij kunnen maken, hebben· de gelegenheid te zien hoe van alle kanten, te voet of per fiets, 
de duivenhouders zullen aanstormen om de teruggekeerde duiven te constateren. 
De constateurs staan nl. opgesteld vóór de hoofdingang van het gemeentehuis. 

Zij, die op een afstand van 200 meter of minder van het gemeentehuis wonen, zijn verplicht zich te voet naar de constateurs te begeven. De overigen moeten 
de tocht per fiets maken. Voor de looptijd hok-gemeentehuis wordt 15 seconden per 100 meter vergoed, voor de fietstijd 10 sec. per 100 meter. 
leder Boxtelaar kent de Boxtelse "dui
vi:nmelkers". Als U ze Zaterdagmiddag 
tussen 3 en 5 uur met eigen ogen con
stateert, geeft ze dan de ruimte! 
De prijsuitreikitl,I? van deze wedvlucht 
vindt plaats na het aanslaan d_er klokke_11, 
Zaterdagavond ongeveer half tien. 

ALLE INGEZETENEN TOOIEN 

ZICH ZATERDAG EN ZONDAG 

MET HET 

"BOXTEL-VOORUIT"-SPELDJE 1 Op Zondag 27 Juli wedvlucht met jotl,l?e duiven op Aerschot (België). 
Deze wedvlucht vindt plaats in het ka
der van de door de Kring officieel vastgestelde wedvluchten, met dien verstande dat ten bate van de Ouden-vandagen een speciale poul-brief is vastgesteld. 
De prijsuitreiking voor deze vlucht vindt pl�ats op Zondag 3 Augustus, des namiddags 8 uur, eveneens in het Clublokaal, Café van de Heer Joh. van Run. Alle duiven worden Vrijdag, dus heden, tussen 7 en 9 uur n.m. ingemand in de grote schuur van de Heer Joh. van Run. N.B. De duivenhouders, die:_ niet aan de wedvlucht deelnemen, worden vriendelijk verzocht hun duiven tusse.n 3 en 5 uur vast te houden, opdat kan worden bepaald dat elke duif, die tussen genoemde uren Boxtel binnenvliegt, deelneemt aan de vlucht! 

SPONTANE MEDEWERKING. Wie een gebeuren als dit eens wil meemaken, is van harte welkom. Men houde zich dan echter aan de door het Bestuur van de "Luchtpost" te geven aanwijzitl,l?en, opdat het inmanden ongestoord kan geschieden. Wij treffen elkaar Zaterdagmiddag tussen drie en vijf uur op de Markt, of Vrijdag-avond reeds? Een door de Voorzitter van "Boxtel Vooruit" op de meest moderne wijze (afgezien van radio en televisie) aan Boxtelse winkeliers en andere bedrijven gerichte oproep om prijzen voor dê deelnemers aan de wedvluchten met duiven beschikbaar te stellen, werd op de meest spontane wijze beantwoord. Men bezichtige de vele en fraaie prijzen in de eta!age van de winkel van de Dames van Hooff, Kruisstraat, alhier. Mogen degenen op wie thans geen beroep werd gedaan, overtuigd zijn, dat "Boxtel Vooruit" hen in deze heus niet zal vergeten en gaarne ook nog op hen voor de Ouden-van-dagen een beroep zal doen. Vanaf deze plaats al reeds een woord van hartelijke dank namens alle Boxtelse Oudjes voor al hetgeen beschikbaar gesteld werd e1:1 voor al hetgeen men nog beschikbaar wil stellen. DE SP.l:LDJES-VERKOOP. Het is bekend, dat iedere Boxtelse inge�etene de Ouden-van-dagen-organisatie een zeer warm hart toedraagt. Het is ook een zeer mooi we.rk, de finanoieel minder-draagkrachtige oudjes, een prettige dag te bezorgen. Wij menen dag ook op deze plaats geen uitvoerig pleidooi behoeven te houden om toch zeker een of meer speldjes van "Boxtel Vooruit" voor dit schone doel te kopen. Daarom, kort maar krachtig: op U en 27 Juli geen illfCezetene van Boxtel zon
der "Boxtel Vooruit" speldje. Tenslotte: de definitieve datwn voor de tocht van dit jaar is nog niet vastaesteld. Vo�ende week wordt deu datwn, alsmede de datum en iie plaats voor aanmelding van de Ouden-van-dagen, medegedeeld. 

~-,.._,.__,_~ 
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Dé eerste zwarte Bisschop van Belgisch Afrika 
bezoekt Boxtel 

,, ,, 

IN HET PARK VAN STAPELEN 

Breugheliaanse. Kermis! 
',t, ' * . . . ,_', 

"" ·
,\ 

\ 
\ 

Heden Vrijdagavond zal Zijne Hoog
waardige Excellentie Monseigneur Aloys 
B�rumwaml, Apostolisch Vicaris van 
Nyundo, Ruanda, Midden Afrika, in 
Boxtel arriveren. 
Om 8 uur zal Z. Exc. op de Markt wor
den afgehaald. 

Il 
1 

1 

Zaterdagmorgen om half 8 zal Z. Hw. 
Exc. de H. Mis opdragen in de kerk van 
St. Petrus. 
Mgr. Bigirumwami is vergezeld van de 
Z. E. Pater R. Endriatis, Vicaris Gen. 
van Ruanda, en de zwarte priester 
Januari Mulenzie (rechts op de foto). 

Berkel-Enschot, Diessen, Udenhout, Haa
ren, Moergestel, Hilvarenbeek, Esbeek, 
Kaatsheuvel en Esch, 
Kogelstoten: 1. Jos. de Kort, Oisterwijk; 
2. C. Schoenmakers, Oisterwijk; 3. C. 
\/erhoeven, Udenhout; 4. \V, Schoen
makers, Oisterwijk; 5. J. Mutsaerts, Til
burg en 6. J. van Dijck en J. Huijben, 
Alphen. 
1500 meter: 1. H. Peijnenburg, Helvoirt, 
2. A. de Brouwer, Tilburg, 3. W. Rom
bouts, Diessen, 4. T, Gubbels, Helvoirt, 
5. J. Deenen, De Beerzen, 6. Horrevorts, 
Moergestel, 7. A. Wirken, Tilburg, 8. M, 
Dollevoet, Bqxtel, 9, J. Robben en 10, 
Jos. Robben, Berkel-Enschot. 
Pyramide: 1. Haaren 42¼ 2, Berkel-En
schot 42¼, 3. Helvoirt 42¼ en 4. 
Esch 41¾. 
Verplichte oefeningen: 1. Haaren, 90 
pnt., 2. Helvoirt, 80 pnt., 3. Boxtel 80 
pnt en 4. Esch 80 pnt. 

• Zaterdag
• Zondag
• Maandag
• Dinsdag

26 Juli, 
27 Juli, 
28 Juli� 
29 Juii� 

van naburige plaatsen gedeeld wordt. Tot 
straks dan achter een pot koel, schui
mend bier., ... . * In Lennisheuvel bele-
ven we kermis in de kleinste uitgave . . . . .  . 

Kringsportdag van de Jonge Boeren en Boerinnen. 

Touwtrekken: 1. Udenhout, 2. De Beer
zen, 3. Alphen en 4. Oisterwijk. 
Hoogspringen: W. Schoenmakers, Oister
wijk, 2. J. Verhoeven, Oisterwijk; 3. A. 
de Brouwer, Tilburg, 4. F. de Laat, Es
beek; 5. J. Graafmans, Tilburg, 6. Jos. 
de Bie, Esch. 

Als de nieuwsgierigheid U er a.s, Zondag 
heen drijft zult ge ook getuige kunnen 
zijn van de "Tour de Lennisheuvel", 
waarin alle plaatselijke wielerfavorieten 
mee zullen dingen naar de eerste prijs. 
Geen bergetappen, geen tijdritten, doch 
gewoon: zo hard als het kan, recht toe, 
recht aan! * Maar geen betere kermîs 
dan de Breugheliaanse Kermis, die Za
terdag, Zondag, Maandag en Dinsdag 
op Stapelen gehouden wordt. Daar is 
geen sprake van "geld over df balk smij
ten", want daar is ieder dubbeltje op zijn 
plaats, daar is ieder kwartje een steentje, 
iedere gulden een steen en ieder tientje 
een hoeksteen aan de nieuwe kapel, die 
zo hard, zo bitter hard nodig is. Laten 
we daarom met Jan- en-alleman gaan 
kermis vieren op Stapelen, zo Breughe
liaans als nodig is om de kapel weer een 
paar m_eter hoger op te trekken. En let 
op� Als we in de kermisviering alle ver
wachtingen gaan overtreffen, kunnen we 
misschien het "vlaggenbier nog wel ver
dlienen. Zet 'm op! * De "terloopsjes" 
worden lang van stuk. We gaan het kor
ter doen. Om aan een goede oude be
kende te herinneren: Rector Beex is 
door de Bisschop van 's-Hertogenbosch 
benoemd tot hoofdredacteur van de St. 
Jansklokken, als opvolger van pastoor 
Rooyakkers. We wensen hem veel suc
ces aan "De Klokken". * In Boxtelse 
aannemerskringen heerst ontevredenheid 
over het feit, dat het Boxtelse gemeente
be�_tuur openbare aanbestedingen hals
starrig blüft weren. In de laatstgehou
den gemeenteraadsvergadering werd door 
raadslid W. de Visser nog etn klacht 
ov_ergebracht, die de aanbesteding (weer 
niet openbaar!) van de brug over het 
SIT!s1lwater betrof. Of de partijen het 
over deze al jaren "wringende" kwestie 
eens zullen worden? Dat is een vraag 
met vele vraagtekens! * En dit is het 
terloopse bericht, dat U vandaag voor de 
400e keer Brabant's Centrum ter hand 
krijgt gesteld. We hopen op een "wel
kom" uwerzijds! * De wijsheid van de 
week: ,,De strijd tussen plicht en genot 
valt zwaar, totdat wij overtuigd zijn, dat 
niets méér genot schenkt dan plicht". 

Uit 21 dorpen van de kring Tilburg 
waren Zondag de sportafdelingen van 
de R.K. Boerinnenbond en de R.K. Jon
ge Boerenstand op het O.D.C.-terrein 
saamgekomen voor een sportdemonstra
tie en om elkaars krachten op gebied 
van de athletiek te meten. 
Vóór de officiële opening werden afde
lingsgewijze de- oefeningen verricht ter 
beoordeling van de jury. 
Om half drie werd het Allerheiligste in
gehaald en in een k)eurrijke stoet over 
het terrein begeleid naar het altaar, waar 
kapelaan Verhagen een plechtig Lof 
celebreerde, dat door de spontaneïteit, 
waarmede de aanwezigen de voor dit Lof 
gegeven liederen zongen, een prachtige 
geloofsmanifestatie was. 
Om drie uur volgde, na de verwelkoming 
door de voorzitter van de kring Tilburg, 
de officiële opening door Burgemeester 
Van Helvoort. 
Deze verklaarde blij te zijn zoveel jonge 
mensen uit onze Brab_antse dorpen te 
kunnen begroeten in Boxtel, waar zij als 
jongere �neratie van ons boerenvolk 
thans fris en in kleurige schakering staan 
opgesteld voor de te geven sportdemon
straties. 
Dit te zien noemde de Burgemeester een 
feest voor h

M:

t og en een verheugenis 
om wat gron nderd is ir1 de ;,be--
g[ippen van he rabantse boe�envolk. 
Hiervoor komt hun standsorganisatie 
alle hulde toe. 
Met dit welkomstwoord verklaarde hij 
de Sportdag geopend. 
Daarna werden de verschillende num-

Te koop: jonge slachthanen. 
A. v. Dooremalen, Bossche
weg 95. 

mers van het program achtereenvolgens 
afgewerkt. 
Dat onze jonge boerinnen en jonge boe
ren de gymnastiek- en athletieksport 
ambitieus beoefenen kwam zowel in de 
massademonstraties als in de athletiek
prestaties ten volle tot uiting. 
Waren de massademonstraties een lust 
voO!- het oog <!oor de kleurige verschei
denheid der sportcostuums van de jonge 
boerinnen, de athletiekprestaties van de 
jonge boeren gaven een indruk van hun 
lenigheid en kracht. 
In de pyramidebouw werden prachtige 
staaltjes van sportvaardigheid en durf 
getoond. 
Ter afwisseling van de krachtmetingen 
voerden de meisjes de voor haar bestem
de oefeningen vlot en keurig uit. 
De uitslag van de wedstrijden was als 
volgt: 
R. K. BOERINNENBOND. Algemeen 
klassement: Eerste prijs: Diesen 24 5 ¼ 
pnt., Tilburg 232¼, Loon op Zand 
228½, Esbeek 225¾, Alphen 225½, 
Haghorst 223¼, De Beerzen 223. Twee
de prijs: Boxtel, Oisterwijk, Biest-Hout
akker, Haaren, Hilvarenbeek, Helvoirt, 
Riel, Goirle, Hulten, Esch, Moergestel, 
Kaatsheuvel, Berkel-Enschot en Uden
hout. 
Volksd,msen: 1. Diessen 44 pnt., 2. Es
beek, 42½ pnt., 3. Loon op Zond 42 p., 
4. Alphen 42 pnt., 5. De Beerzen 411/2 
pnt., 6. Haghorst en Tilburg 40 pnt. 
R.K.].B. Algemeen klassement: Eerste 
prijs: Oisterwijk, Helvoirt, de Beerzen, 
Boxtel, Tilburg en Alphen. Tweede prijs: 

Vèrspringen: 1. Huijben, Alphen, 2. W, 
van Oirschot, Boxtel; 3. M. van Gorp, 
Udenhout, 4. M. van Gestel, Boxtel, 5. 
R. Steyaert, Alphen. 
100 meter: 1. Jos. de Kort. Oisterwijk, 
2. J. van Bruggen, Berkel-Enschot, 3.
A. van Ierse!, Helvoirt, 4. H. de Kinde
ren, De Beerzen en 5, H. Kools, Alphen. 
De twee door de gemeente Boxtel ge
schonken medailles werden uitgereikt 
aan de afdelingen Diessen en Tilburg 
van de R.K. BoerinQenbond, die in het 
alg. klassement nr. 1 en 2 stonden. 

* ,,Let ;3 c,_1 slecht land, waar nie
mand een goed leven leidt", zegt het 
spreekwoord en daarom werpen we ons 
in de komende dagen maar eens onbe
zorgd in de klatergouden roes van ker
mis-zus en kermis-zo, kermis-hier en 
kennis-daar. En we gooien alle spreek
woordelijke Nederlandse zuinigheid van 
ons af en smijten ons lieve geld onbe
kommerd over de balk Hoera! * Drie 
dagen Essche Kermis .... . .  Telkenjare is 
ons gebleken hoe goed het toeven is in 
deze vriendelijke plaats, waar de rust 
eenmaal in het jaar wordt weggespoeld 
door het onstuimige kermisgenot, dat 
door de Esschenaren broederlijk met die 

(Melati van Java). 

Agenda 
SPREEKUUR LOCO-BURGEMEESTER 

Maandag 28 Juli van 10-12 uur v.m. 
Donderdag 31 Juli van 10-12 uur v.m. 

Een partij knolzaad te koop: ------

1 Zaterdag 26 Juli 7 
Th. v. d. Aker, Nieuwstr. 180b 

opening 6 uur n.m.
" 2 uur " 

's avonds om 7 uur. 

Burgerlijke Stand 
der Gemeente Boxtel 

van 15 t.e.m. 21 Jnli 1952. 
GEBOREN: Geert zoon van N. J. Smul
ders en Th. G. A. M, Snels, Prins Hen
drikstraat 96 - Johanna M. dochter van 
Fr, de Man en M. A. van der Steen, 

• Nieuwstraat 44 - Frederika H. J. doch
ter van J. v, Breugel en G. Pardoel, van 
Homstraat 53 - Wilhelmina M. dochter 
van A. H. P. van Vugt en A. E. Weij,
Nieuwstraat 144 - Joannes J. M. zoon
van G, Th. van Loon en P. L. van Gorp, 
van Rijckevorselstraat 33 - Adrianus 
A. W. zoon van S. J. Fr. v. d. Breekel 
en J. R. Verhoeven, Lennisheuvel 40 -
Maria J. H. M. dochter van J. A, M. 
Driessen en J. M. van Liempd, van Hu
genpothstra_at 25a - Hendrik Johannes 
Petrus zoon van Th. C. H, Timmermans 
en G. A. H. Melis, van Hugenpothstraat 
20 - Petrus A. J. zoon van A. Fr. Vo
gels en P. J. J. van de Wouw, Prins Hen
drikstraat 23. 
ONDERTROUWD: Joannes A. Leen
ders (Boxtel) en Anna J. Schaffer 
(Vught); Frederik J. _van der Bruggen 
(Helvoirt) en Geertruda van den Broek 
(Boxtel) - Adrianus J. W. van Alebeek 
(Gemonde) en Johanna G. A, van der 
Aa (Schijndel). 
GEHUWD: Wilhelmus Jos. Hobbelen 
en Hendrika J. Robben Arnoldus 
H. J. Vlamings en Johanna A. Th.
Tijbosch - Dionysius L. K. Van Dyck 
en Maartje Rietdijk. 

B. K. 
naar het

Boxtels Kasteel 
gij 

Burgers met uw Kroost 
gij 

Boeren met uw kinderen 

Het is weer B ! 
Het is weer K ! 

l B;e�gb:,;;�;;(�r:�;ii j

Jongedame zoekt gemeubileer
de Zit-Slaapkamer, met of 
zonder pension. Brieven aan 
Clarissenstraat 7, Boxtel. 

Wat zijn de voorwaarden van 
de reeds bestaande Bedrijfs
pensioenfondsen ? Verdient 
particuliere verzorging geen 
voorkeur? Inlichtingen hier
omtrent worden verstrekt door 
A. Schellekens, Mijlstraat 36, 
Boxtel. 

Te koop: 8 jonge kippen of 
ruilen tegen slachtkippen. Mo
lenstraat 37. 

de 

1 
laatste dag van onze 

OPRUIMINGI � 

Doe uw voordeel 
·�

Herfstknollen! Vanaf heden 
bij agent Dobbelsteen, Tonge
ren 15, Boxtel. Gelia (andijvie
blad) per kg f 7,00. Jobe per 
kg f 2,75. Mommersteegs hal
ve lange blauwkop per kg 
f 2,50. Zaadhandel A. L. van 
Esch, Vught. 

Wie wil 8 kg haver ruilen 
tegen één kg rode-klaver-zaad, 
zo lang de voorraad strekt? 
A. G. Vermeer, Dorp, 
Liempde. 

Gevraagd: Meisje voor dag of 
dag en nacht in gezin met drie 
kinderen. Liefst uit Boxtel of 
omgeving. Adres bevragen 
Molenstraat 19, 

Wordt gevraagd tegen 
Augustus of enigszins later een 
net R.K. Meisje, dat zelfstan
dig kan werken en goed met 
kinderen kan omgaan. Adres: 
Mgr. Wilmerstraat 10 (a.s. Za
terdag afwezig). 

Koffergramopho�n met platen 
f 12,-. Molenstraat 80. 

Gevraagd: flinke Nette Werk
ster, 2 à 3 dagen per week 
Bevragen Molenstraat 19. 

Te koop: beste biggen E. Vis
sers, Vorst 21 a, Boxtel. 

Te koop: prachtige blauwe Te koop: Belgische Plattebuis
Pauwen, 2-jarig, vele soorten kachel, vernikkeld. Van Salm

H.H. Landbouwers! Voor a.s. 
Herfstuitzaai steeds in voor
raad alle soorten gras- en kla
verzaden. Deze zijn sterk in 
prijs gedaald. Verder: Spurrie, 
Lupinen, Serradella, Stoppel
knollen o.m. de originele Jobé, 
Favoriet en de nieuwe soort 
,.Gelria". Zaadhandel P. P.

van Zogchel. tropische vogels, als Japanse straat 15. 
Nachtegalen, Zebravinkjes, ------------------------
Parkieten, enz, Van Laarho
ven, Vleut B 33, Best. 

Te koop: kalfvaars, aan telling 
28 Aug,, t.b.c.-vrij bedrijf. 
Melklijsten ter inzage. L. 
Beekmans, Gemonde 50. 

Te koop gevraagd: net twee
dehands 2-oersoons ledikant 
met spiraal. Elisabeth-Vereni
ging, Lennisheuvel 25. 

Biggen te koop. M. Veroude, 
Mijlstraat 66. 

Herziening Uitbreidingsplan 
De burgemeester van Boxtel brengt ter openbare kennis, dat 
vanaf 28 Juli 1952 tot 25 Augustus 1952 ter secretarie dier 
gemeente voor eenieder ter inzage ligt het ontwerp van het 
plan tot herziening van het plan van uitbreiding in onderde• 
!en, tot aanwijzing van de bestemming van een terrein, gele
gen ten Oosten van de rijksweg Eindhoven-'s Hertogenbosch 
(kadastraal sectie A. nrs. 1786, 1532 en 1533) voor bijzon
dere doeleinden (zuiveringsinstallatie). 
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden 
bij de gemeenteraad hun bezwaren indienen. 

De Burgemeester voornoemd, 
Drs. M. A. M. VAN HELVOORT. 

Plukappels en Suikerperen te Boxtel, 25 Juli 1952. 
koop, 15 cent per kilo. Swin- -----------------------
kels, Roond 10. 

Te koop bij J. v. d. Dungen, 
Hezelaar C 25, Liempde, een 
toom biggen. 

Te koop: een kaassnijmachine, 
z.g.a.n., een wastafel en nacht
kastje, A. Kelders, Pastoor 
Erasstraat 90.

Te koop: een toom biggen 
N.L. J. v. d, Biggelaar, 
Koestraat, Liempde. 

Verloren:'..gouden, broche met 
drie bloedkraaltjes. Tegen be
loning terug te bezorgen, Sta
tionstraat 29. 

Onteigening 
De Burgemeester van Boxtel maakt bekend, dat vanaf 28 Juli 
1952, gwurende dertig dagen ter secretarie der gemeente 
voor eenieder ter inzage zal liggen een uitgewerkt, bij besluit 
van de raad voorlopig goedgekeurd plan van onteigening 
in het belang van de volkshuisvesting ten name van de ge• 
meente Boxtel, met uitvoerige kaarten en grondtekeningen en 
verdere bescheiden ( onteigeningsplan Selissenwal), ter ver• 
krijging van de beschikking over de ongebouwde en gebouw• 
de eigendommen, begrepen in het goedgekeurde plan van uit• 
breiding der gemeente en nabij de Selissenwal gelegen. 
Belanghebbenden kunnen uiterlijk veertien dagen na verloop 
van de termijn van nederlegging, hun bezwaren schriftelijk 
aan het gemeentebestuur opgeven. 

De Burgemeester voornoemd, 
Drs. M. A.M. VAN HELVOORT. 

Boxtel, 25 Juli 1952. 

1 Restanten tegen de l.aagste prijzen. 1 
Grijp deze kans 

1 BOVENDEERTI 
1 Schoenhandel naast Gemeentehuis 1 
� - --- - ...1 

DAMES, 
Laat Uw haar vakkundig verzorgen. 
Wij zijn op het gebied van perma= 
nenten specialisten en kunnen op alle 
gebied voorlichting geven. 
Bij ons krijgt U steeds de nieuwste 
coupes, zodat U met Uw tijd mee 
kunt gaan. 
Op Kapgebied hebben wij diploma's 
behaald in binnen= en buitenland. 
Bij ons een 

KRANS::PERMANENT f 6,==== 
Dus voor Uw hi1.ar naar de vakman 
en haarspecialist. 
Voor prima coupe en afwerking 
staat de naam BULL E N S borg. 

MAISON BULLENS 
STATIONSTRAAT 20, BOXTEL • TEL. 557

Lid Zuidelijke Academie voor Dameskappers, 

COCKTAIL-PUDDING met vele 

§ 
soorten vruchtjes 1 

§ 
200 gram van 40 voor 31 et

1PUDDINGSAUS, aardbeien, abri-

1
kozen, kersen, sinas, frambozen,

1per fles 26 et

� 

Jonge kaas, volvet 100 gr. 28et 1Belegen kaas, YOIYet 100 gr. Y,a, 33 et

1Zomermelange, een sortering fijne
zomerversnaperingen 250 gr, 50 et

� 

Boekhandel Tielen 
Stationstraat Boxtel 

levert aan uitgeversprijs alle mogelijke 

SCHOOL- EN STUDIEBOEKEN 
voor elke richting van ondcrwij�. 

Zomede 

ALLE SCHOOLBENOOIGOHEOEN 
U houdt prettig vacantie en wij zorgen 
tijdig voor alles wat bij 't begin van 

het nieuwe schooljaar nodig is. 

Adverteert in 

!&aêa,u' s ÛHttlun 
DEN DRIES 

REINIGT EN VERFT

UW KLEDING 

OP MAANDAG GEBRACHT. - ZATERDAG TERUG. 

1------ -- - -- - - - - -. -·-- -·-·-·---~- - i 
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1 
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wij PRATEN niet. wij 00�11 w�
No� �lechts - 6 d��en kunt U profiteren van de 1 0 °/o K O R T I N, G
op alle voorradige goederen en .. NU O OK op onze REST ANTEN OPRUIMINGSGOEDEREN. 

8:0 XTE L 
M A N U F A C T U R E N- E N CONFECTIEBEDRIJF 

Z I E T E T A L A G E'S Artikelen met vastgestelde nrkoopsprija en alle kleinvak artikelen vallen hier buiten. ZIET ET ALAGE'S 

R.K, Volksmuziekschool Onze prijzen en ons vle es HALLO! HALLO! 
BOXTEL stellen ook u tevree ! ! Bezoekt allen 

V66r het begin van het 
LENNISHEUVEL KERMIS nieuwe schooljaar kunnen Vrijdag en Zaterdag extra aanbieding: 

�
e

a':'�•:,::m;:
r

:;zik�T:t:�! Poulet f 1,30 per 500 gr. op Zondag 27 Juli a.•.

en aanleg. Rundvlees vanaf f 2,00 per 500 gr. .. . . 
Hieraan zijn géén kosten ver- Bezoekt tgdens de Kermis te Lenmsheuvel 

���:c�:�r en Leraren houden 
Fa Jan van Lievenoogen DE WIEL E RW ED STRIJD

zitting op Dinsdag 29 Juli a 8, Fellenoord 2 Tel. 372 Boxtel Aanvang 4 uur. om half 5, in De Ark. 
Aanmelding voor 27 Jull, 
hij de Directeur, Dufourstr. 
26, Tel. 53 5. 

A.S. MOEDERS 
te Gemonde 

Mevr .M.J. Linsen 
Verloskundige te Boxtel 
maakt bekend dat zij 
elke le Woensdag van 
de maand spreekuur 
Toor U houdt bij de 
Wed. Verbruggen te 
Gemonde van 's•mor• 
gens 10-11 uur. 

Met Uw pijnlijke ,oefen 
NAAR 

Jo ,. Grins,en-,. Summeren 
MARKT15 
Medlscb Gedlpl. Yoetmzorgster 

Ook aan hul■ te entbiecfen 
Telefoon No. 820. 

Pendulettes 
voor kleine woningen 

vanaf f 38,50 

Pendules 
met Bim-Bamslag 

vanaf f 54,00 
Alles met garantie 

F. P. v. Langen 
Stationstraat 62 

Extra aanbieding 
van 'tAnker 
Iedereen vindt ze heerlijk 1 
HAZELNOOT-CARAMELS 

met stukjes Hazelnoot 
200 21am 55 cent. 

ROY AL MELANGE 
een zeer aparte mela�e van 
de fijnste soorten Belg ische
koekjes, 200 gram 75 cent 

Een �rote fles heerlijke 
LIMONADESIROOP 89 et. 

Een fles Azijn 25 et. 
Bij ieder pak BeschuittOOgr. Vruchtenhagel voor 9 et. 

Kees de Jong-v, Kempen 

nu Cocos 
Wij kochten voordelig 

f U koopt thans zéér voordelig. 

Zware gekeperde 100
°

/0 Cocos 
70 cm breed 100 cm breed 120 cm breed 140 cm breed 

van 4.55 van 6.50 van 7 .80 van 9.10 

nu voor 2. 75 nu voor 3.95 nu voor 4. 75 nu voor 5.55 

Pracht Jacquard geweven Cocos 
100 cm breed 

van 8.75 

nu voor 5.98 

120 cm breed 

van 10.50 

nu voor 7.18 

140 cm breed 

van 12.25 

nu ,oor 8.38 

COCOSVLOERKLEDEN 
100 °/ 0 Cocos, 2 X 3 meter 

Thans extra laag in prijs 29 ■ 7 5 

IN DEN OOIEVAAR 
STATIONSTRAAT 43 BREUKELSESTR. 9 

---------------�---------------
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. __ Onze vleesprijzen blijven laag Als steun aan de Boxtelse 

Als het om een prima Rijwiel De:ze week = 0 ud en -van-dagen 
gaat koop er dan een waar 1 ONS LEVERKAAS 28 et. ' 1 ONS ONBIJ TSPEK • 

. . . 
4
3
2
5 

c
c
t
t •. gaan we állen 't ,,BOXtel-VOOrUÎt-1 ONS TONGWORST 

op staat. 
W. VAN ROOIJ
B O SSCHEW EG 52 

1 GROO1 auK PRIMA LEVER PASTEI. 55 et. SpeldJ.e'' dragen! Als extra: 1 pond poulet f 1,35 

SI age rij B A A IJ E N S • f R U N Î Als het gaat over Zaden of Bloemen
BARONIESTRAAT 99 Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen

ADVERTEREN DOET VERKOPEN!! 

ZOMERSE TOETJES .... MET 10 °/o VOORDEEL!
Geef fleur aan Uw maaltijden. Tracteer Uw gezin op 
een fris en zomers toetje. DE SPAR heeft voor elke 
dag een andere lekkernij. Dat brengt afwisseling. 
PUDDING 7 smaken . . . . . . .. 16, 19, 21 et. 
LUXE PUDDING m:�:::. a.t,!,'°:k::ve . . p. pak 30 et. 
CUSTARD p. pak 31 et. PUDDINGSAUS p.fl. 34 et 
1 fles BESSENSAP 55 et. 
EEN GROTE VRUCHTENROL . voor slechts 10 et. 
100 GRAM DRUPS . . . . . . . . . 18 en 23 et. 

Gevraagd voor onmiddel• 
lijke in•diensMreding 

een meisje als hulp 
bij vier kleine kinderen 
(tijdelijk). 

Mevrouw Numann 
Molenstraat 114, 

BRILLEN 
F. P. v. Langen 

Stationstraat 62 
Ziekenfondsleden ontvangen 

nog 1teeds korting. 

Een mooie gouden ring 
is nu in Uw bereik! 

Gouden damesringen reeds vanaf f 13,50 

Gouden herenringen vanaf f 25,5f!J 
r 

Wij lonen U een grote keuze in 

de nieuwste modellen. 

Ziet onze etalages 

FA A.v. Vlerken, Boxtel
Juwelier - Horloger Kruisstraat /0 

Makelaars- en AJgemeell 
Assurantie kantoor 

Tevens Adviesbureau. 
Bosscheweg 12, Boxtel 

Beëdigd Makelaar en Taxa• 
leur in o nroe ren de en 
roerende goederen 

sinds 1928. 

Een kind kan het U 
voorrekenen: 

ALBERTHEUN 
maakt U het leven 

stukken goedkoper! 

Vruchtenhagel 12 

Huishoudjam 
per pot 39 

Limonadesiroop 
GROTE Hes 79 

BITTERKOEKJE:,GRH::� 1 GROTE SPRITSEN 
2

5 
150 gram 2

5 
\ 6 stuks 

VERMICELLI i FRUITDRUPS 
2

5 
250 gram 2 2 1 3 rollen 

HAR1NG in tomatensaus I 
CHOC. REPEN 

k 1 0 blik ,400 gram 79 melk en puur p. stu 

PORTUG. SARDINES
per blik 80 

GEMENGDE 
CHOCOLADE 
100 gram 49 

:Koopi 

11----------
.____ __ __JI 

= 
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!BcaJants' Centcum 
SPORT-NIEUWS 
INDELING COMPETITIE 1952 - 1953. 
De K.N.V.B. heeft deze week de offi
ciële indeling voor de competitie 1952-
1953 bekend gemaakt. Voor de Boxtelse 
3e klassers luidt deze aldus: 
3e Klasse A: Bladella, Boxtel, Deurne, 
Geldrop, Mulo, O.D.C., Reusel Sport, 
S.C.B., Taxandria, Tongelre, V.S.V., 
W.V.V.Z. 
Het Boxtelse sportminnende publiek 
staat in het komende seizoen weer een 
twe_etal spannende derby's te wachten, 
want Boxtel en O.D.C. zijn thans in 
dezelfde afdeling geplaatst. 
Voor Boxtel vormen bovenstaande ploe
gen grotendeels hetzelfde "milieu" als 
vorig jaar. O.D.C. treft echter enkel 
Bladella en Reusel Sport als oude beken
den aan. Aan voorspellingen • zullen we 
ons voorlopig maar niet wagen! 
Voor belangstellenden geven we ten
slotte ook nog even de formatie van de 
3e klasse B: Blauw Geel, Concordia 
S.V.D., Gudok, Hieronymus, Heusden, 
St. M. Gestel, O.JC., O.S.S., R.K.C., 
Uno Animo, W.S.C., Zwaluw V.F.C. 

RK.S.V. ,,BOXTEL". 
Algemene ledenvergadering. 

In een druk bezochte algemene leden
vergadering maakten de leden van de 
R. K. Sportvereniging "Boxtel" vorige 
week Zaterdagavond de balans op over 
het afgelopen verenigingsjaar en namen 
zij de nodige besluiten voor het jaar 
1952-1953. 
Allereerst werd de strafcommissie geïn
stalleerd. Hierin hebben zitting de leden 
A. v. Dam en M. v. Weert, aan welk 
tweetal door het bestuur ten spoedigste 
een voorzitter zal worden toegevoegd. 
De diverse jaarverslagen - zowel van 
secretaris en penningmeester als van 
technische commissie en jeugdcommissie 
- gaven een bevredigend beeld van Box
tel in het voorbije jaar, èn op huishou
delijk èn op voetbalgebied. Men 
séhroomde op deze bijeenkomst echter 
niet ook de tekorten aan te wijzen en 
deze voor radicale verbetering aan te 
bevelen. Er werd zowel van de zijde van 
het bestuur als van de leden klare wijn
geschonken, hetgeen deze samenkomst 
een aangenaam, sportief en open karak
ter verleende. 
Bij de bestuursverkiezing - aftredend 
wa1·en de heren A. v. Hamond, G. v.
Uden en J. v. Breugel - deed men
eerstgenoemde als voorzitter vervangen 
door de heer A. Helmonds. Door de
vice-voorzitter werd daarbij een dank
baar getint afscheidsw_oord gericht tot 
de scheidende voorzitter en een harteliik 
welkomstwoord gesproken tot de nieu
we bestuurspraeses. Deze beiden be-

lichtten in hun antwoord op de eerste 
plaats de belangen van de R. K. S. V. 
,,Boxtel", waardoor ook dit programma
punt de ruiterlijkheid - deze vergade
ring eigen - verwierf. De overige be
stuursleden werden bij acclamatie her
kozen. De elftalcommissie werd ondanks 
de candidaatstelling van een tweetal ge
gadigden in haar geheel herkozen, zodat 
deze ook nu bestaat uit de heren J. Tim
mers, L. Schellen, W. To\'men en M. 
Voets, aan welk viertal door het bestuur 
nog een voorzitter zal worden toege
voegd. 
In de nieuwe kascommissie werden de 
heeren P. Bevers en M. van Weert ge
kozen. 
Dan werd van bestuurszijde nog een 
allerhartelijkst dankwoord gericht aan 
het adres van de heer J. Lorist, die zich 
in het verleden op zo'n buitengewone 
wij:z:e vq_or de vereniging verdiens_telijk 
heeft gen:iaakt, maar die de R.K.S.V. 
"Boxtel" thans binnenkort zal· moeten 
gaan verlaten. 
Al met al was het een vergadering, 
waaruit bleek, dat over de vereniging 
weer een geest vaardig is, die op zijn 
minst veelbelovend is voor de toekomst. 
BOXTELSE TENNISKAMPIOEN
SCHAPPEN 1952. 
In het uitgebreide en vernieuwde tennis
park "Molenwijk" zullen dit jaar van 
28 Juli tot en met 3 Augustus de be
kende en traditionele w_fdstrijclen om de 
Boxtelse Tenniskampio_enschappen wor
den gehouden. Een wo0rd van opwek
king aan de tennisters en tennissers van 
Boxtel om door een zo groot mogelijke 
deelname deze aantrekkelijke wedstrij
den tot een succes te la ten worden, is 
naar dr mening van de commissie wel 
op zijn plaats. Inschrijfformulieren wor
den uitgereikt en zijn altijd nog te ver
krijgen op het adres Vic. van Alphen
laan 2. De inschrijving sluit op Zaterdag 
26 Juli om 10 uur v.m.! 

Nieuwe uitgaven 
Se deel werken van Charles Dickens. 

Dezer dagen is bij de Uitgeverij "Het 
Spectrum" (Utrecht) het Se deel in de 
werken van Charles Dickens verschenen, 
n.l. ,,Dombey & Zoon" in de vertaling 
van Emmy van Lókhorst en met de 
oorspronkelijke prenten van Phiz. 
In dit boek heeft Dickens zijn eigen 
jeugdcrisis uitgebeeld. Het overheersen
de gevoel is hier deernis tegenover het
kleine, zwakke, hulpeloze, onschuldig 
lijdende. Hier nam Dickens' wereld haar 
ontstaan, hier keert zij ook steeds weer 
terug. Het is een boek, dat aantoont dat 
Dickens de wereldschrijver is, die zowel 
de �envo_udige van geest als de critische 
lezer weet te boeien! Ook dit deel is 
verschenen in de populaire Prisma-reeks. 

Algemeen Nieuws 
K.A.B.-TENTOONSTELLING 
,,HET GOUDEN UUR". 

De K.A.B. tentoonstelling "Het Gouden 
uur", die van 5-14 September in Til
burg wordt gehouden en waarover wij 
reeds eerder bijzonderheden publiceer
den, zal zoals deze zich de 1aatste week 
laat aanzien - een dergelijke omvang 
gaan aannemen, dat het Comité er niet 
aan kan denken om de inzenders te be
zoeken. De regeling is thans dus als 
volgt: 

Zij die willen inzenden moeten een for
mulier aanvragen bij het secretariaat 
,,Het Gouden Uur", Tuinstraat 66. Tele
foon 2310, Tilburg 

Ze kunnen dit formulier ingevuld weer 
inzenden zonder postzegel. Daarna 
krijgt men een oproep om met de spul
len naar het tentoonstellingsgebouw te 
komen. K.A.B.-zaal, Tuinstraat 66, Til
burg. Persoonlijk bezoek is een onmoge
lijkheid gebleken. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, Boxtel. 

Se Zondag na Pinksteren. 
27 Juli 1952. 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. Om half 7 H. Mis voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn van parochie en 
parochianen; z.a. gel. H. Mis voor Hen
clrica v. cl. Oever-v. d. Sancle; H. Hartal
taar H. Mis v. Rikie v. Schijndel; om kw. 
voor 8 gel. H. Mis �oor Petrus Smits; 
om 9 uur gel. H. Mis voor Cornelis v. 
Rumund; om half 11 gez. H. Mis voor 
Anna Maria v. Oirschot-Scheepens. 
Schaal. Vandaag gaat de te schaal ten 
bate van .het Maria-congres dat 7 Juli 
1953 in Den Bosch zal worden _g:ehouden. 
De 2e schaal voor de bijzondere noden. 
Beide collectes worden ten zeerste aan
bevolen. 
Lof. Vanavond om 7 uur. 
Donderdagavond en Vrijdagavond even
eens Lof om 7 uur. 
Vrijdag a.s. 1e Vrijdag v. d. maand. Om 
half 8 gel. H. Mis ter ere van het H. 

Hart, waaronder algemene H. Commu
nie van de Bond van het H. Hart. 
Biechten. Donclerclagavoncl van 7 tot 8 
uur. Zaterdag van half 3 tot 4 uur en 
van 6 tot half 8. 
Dopen. Iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
Maand;igavond kwart voor 8 KA. in 
het B.JV.-huis. 
MAANDAG: kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Petronella v. Zeeland-Habra
ken; z. a. gel. H. Mis voor Henclricus 
Boerdonk v.w. de St. Elisabeth vereniging; 
H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Martinus 
Jacobs en echtgenote; om half 8 gef. 
gel. jrgt. voor de Familie Bosch, Antoon 
en Johanna de hsvr.; half 9 gel. H. Mis
voor Hendricus Boerdonk v.w. de buurt
DINSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Pastoor Arnoud v. d. Ven; half 8 
gef. gel. jrgt. voor Petrus Josephus 
Bosch; z.a. gel. H. Mis voor Johannes 
Petrus Tielen; half 9 gef. gez. jrgt. voor 
Martinus v. Zeeland; z.a. gel. H. Mis
voor Adriana Leermakers-Avenclonks. 
WOENSDAG: kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Joannes v. Zeeland; z. a. gel. 
H. Mis voor Pastoor Arnoud v. d. Ven;
half 8 gel. jrgt. voor Adrianus v. Weert
en Catharina Voets; half 9 gel. H. Mis

===================================== 

Avonturen van BIM 

VREEMDE COCOSNOTEN. 

Bim en Bam hebben een baldadige bui. 
Ze zinnen er op iemand een goede poets 
te bakken. Ah, daar komt baby Nijl
paard aan. Met hem zullen ze een mooi 
grapje uithalen. Als het nijlpaardje 
voorbij komt, gooien Bim en Bam een 
cocosnoot op zijn hoofd. Oei, dat doet 

pijn ...... ! Wanneer Jumbo een poosje 
later voorbijkomt, vertelt het nijlpaardje, 
dat er noten uit de boom vallen. Jumbo 
heeft goede raad: Hij zal ze er allemaal 
uitschudden. En zie, hij slaat zijn sterke 
slurf om de stam van de boom en meteen 
vallen alle cocosnoten naar beneden. Er 
zijn- ook twee heel vreemde cocosnoten 
bij . . . . . .  dat zijn Bim en Bam, die een 

en BAM 

pijnlijke buiteling maken en op de koop 
toe nog een paar ·grote noten op hun 
hoofd krijgen. ,,Oh", zegt baby Nijl
paard grinnekend, ,,daarom viel straks 
die noot op mijn hoofd". ,,Je zult er nu 
geen last meer van hebben" lacht de 
sterke Jumbo, die er wel schik in heeft 
de twee rekels op deze wijze goed de 
les gelezen te hebben. 



voor Petrus Smits v.w. St. Elisabethsver-; 
z.a. gel. H. Mis tot een bijzondere in
tentie; half to gez. Huwelijks_mis.
DONDERDAG: kwart voor 7 gel.
mndst. voor Lamberta Smits-van Kem
pen; half 8 gef. gel. j_rgt. voor de fami
lie Bosch, Anton en Joanna de hsvr.
z.a. gel. H. Mis voor overleden familie
Tielen en Staats; H. Hartaltaar gel. jrgt. 
voor Jacoba v. Diessen; half 9 gel. H. 
Mis voor Hendrina v. d. Oever-v. d. 
Sande; z.a. gel. jrgt. voor Johannes v. d. 
Langenberg, Martina de hsvr. en Hen
rica de dochter; to uur gez. Huwelijks
mis. Vanavond om 7 uur Lof. 
VRIJDAG: Eerste Vrijdag: kwart voor 7 
gef. gez. jrgt. voor Andreas _y. Zeeland; 
half 8 gel. H. Mis ter ere van het H. 
Hart; half 9 gel. H. Mis voor Hendrica 
v. d. Ven-v. d. Ven. Vanavond om 7 uur
Lof.
ZATERDAG: Priesterzaterdag: kwart
voor 7 gel. H. Mis voor Cornelia v. d.
Eerden; z. a. gez. jrgt. voor Adriana
Verspaandonk-Hendrikx; half 8 gel. H.
Mis ter ere van 0. L. Vrouw tot beke
ring van de zondaars; z.a. gel. jrgt. voor
Gerardus Schellekens; half 9 gel. mndst.
voor Gerardus v. d. Loo; z. a. gel. H.
Mis voor Francisca v. d. Laar-v. Liempd.
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Joost Willem 
Striegel, geb en won. te Hendrik-Ido 
Ambacht en Wilhelmina van Kessel, geb. 
te Oisterwijk (H. Joa11nes) en won. in 
deze parochie; Gijsbertus Jacobus Staats 
geb. te Hillegom en won. te Eersel en 
Maria Anna Tielen, beg. en won. in 
deze parochie Johannes Antonius Leen
ders, weduwnaar van Elisabeth van Kas
teren, geb. te Geldrop en won. in deze 
parochie en Anna Joachim - Elisabeth 
Schaffer, weduwe van Petrus Hendricus 
van Liempd, geb. te Boxtel en won, te 
Vught (H. Maria); Cornelis Johannes 
Henskens, geb. te Beek-Ubbergen en 
won. te Budel (Dorp_lein) en Odilia Jo
hanna Andrea Kampers, geb. en won. te 
Bakel, waarvan heden de 3de afkondiging 
geschieqt. De gelovige_n zijn verplicht de 
hun bekende huwelijksbeletselen, waarin 
niet is gedispense(;!rd, ten spoedigste aan 
de pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
Se Zondag na Pinksteren. 
27 Juli 1952. 

Vandaag gaat de eerste schaal voor het 
Maria-Congres en eeuwfeest ·van de 
Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch; de 
tweede schaal gaat voor de Bijzondere 
Noden. 
Onmiddellijk na de Hoogmis is het 
Santa Teresa in de kapel der Eerw. Zus
ters Ursulinen. Om kwart voor twaalf 
is het H. Familie voor jongens in de 
Burcht-kapel. Vanavond is het om zeven 
uur Lof met rozenhoedje voor onze pa
rochianen in het buitenland en voor het 
behoud van de vrede. 
Donderdag is het, vanwege Eerste 
Vrijdag, gelegenheid om te biechten des 
morgens onder de H. H. Missen en des 
avonds van 6 tot 7 uur. 

In de vacantietijd wordt de H. Familie 
voor Moeders niet gehouden. 

Vrijdag: - eerste Vrijdag. Des morgens 
is het om kwart voor 7 pl. gez. H. Mis 
ter ere van het H. Hart. Des avonds is 
het om half 8 Lof met oefening van 
Eerherstel. 

Zaterdag - Priester-Zaterdag, waarop 
uw gebeden worden verzocht voor de 
priesters en toekomstige priesters. 

Tijdens de vacantie zal de Kindermis 
ook om kwart voor acht ziin. De kinde
ren zijn natuurlijk in alle H.H. Missen 
welkom, maar komen bij voorkeur om 
kwart voor 8. De medewerking der 
ouders is hierbij onmisbaar. Daarom roe
pen wij deze met aandrang in. 

ZONDAG: in de kerk: 6 uur I. d. tot 
intentie van het Parochieel Zangkoor; 7 
uur I. d. voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn der parochianen; 8 uur I. d. voor 
Adriana v. d. Snepscheut v.w. de buurt; 
kwart over 9 I. d. voor Johanna v. d. 
Laak-Persons v.w. de buurt; half 11 
Hoogmis voor Goverdina v. d. Meulen
Eijkemans v.w. het Broederschap van 
het H. Bloed. 

In de Burcht-kapel: kwart over 7 I. d. 
voor een overledene, half 9 I. d. voor 
Adrianus v. d. Nostrum v.w. de buurt; 
kwart voor 10 I. d. uit dankbaarheid t. e. 
van de H. Familie. 

MAANDAG: 7 uur 1. d. voor l11eodorus 
Timmermans; kwart voor 8 I. d. voor 
Johan Hermes en Rosalia Schüller z. e.; 
zijaltaar I. i. voor Adrianus v. Rooij-v. d. 
Steen; half 9 I. d. voor Maria Sars-v. 
Eijndhoven. 

DINSDAG: 7 uur I. d. voor Antoon Ber
tens te 's Bosch over!. v.w. zijn broers; 
kwart voor 8 I. d. voor Cornelia v. d. 
Sande-Couwenberg v.w. kleinkinderen; 
half 9 I. d. voor Jean Smeets en echtge
note; half to pL gez. Huwelijksmis. 

WOENSDAG: 7 uur I. d. voor overle
den familie (K); kwart voor 8 I. d. ter 
ere van de H. Moeder Anna; half 9 I. d. 
voor Theodorus Barten-Dicks; 10 uur 
pl. gez. Huwelijksmis; half 8 Burcht
kapel: I. d. voor over!. fam. Grothausen
Kurvers. 

DONDERDAG: 7 uur 1. d. tot bijzon
dere intentie; kwart voor 8 I. d. ter ere 
van de H. Ignatius tot bijzondere inten
tie; zijaltaar I. j. -voor Martinus Michiel
sen en Johanna v. Krieken z.e.; half 9 
I. d. voor Henrica Glaudemans te
's Bosch overleden.·

VRIJDAG: kwart voor 7 pl. gez. d. 
voor de leden van de Broederschap van 
het H. Hart; zijaltaar 1. d. tot bijzondere 
iritentie (v. E.); kwart voor 8 1. j. voor 
Cornelia v. Beek-Timmermans; half 9 1. 
d. voor Jos v. Susante.

ZATERDAG: 7 uur 1. j. voor Adrianus 
Baaijens; kwart voor 8 1. i. voor Marti
nus Timmermans; half 9 1. d. voor An
toon Mandos-de Koning; 9 uur pl. gez. 
dienst uit dankbaarheid (V). 

PAR H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
8ste Zondag na Pinksteren. 
27 Juli 1952. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Adrianus v. d. Velden. 
MAANDAG:' half 8 jrgt. voor Wilhel
mus Traa. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Elisabeth 
hsvr. van Wilhelmus Traa. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor de 
bloed- en aanverwanten van de fam. v. 
Heijst en Loutermans. 
Lout�rmans; half 10 gez. huwelijksmis 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor de 
bloed- en aanverwanten van de fam. v. 
Heijst en Loutermans; half 10 gez. Hu
welijksmis. 
VRIJDAG: eerste Vrijdag, half 8 H. Mis 
voor de leden der Broederschap van het 
H. Hart.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor de
bloed- en aanverwanten van de fam. v.
Heijst en Loutermans.

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor AdrianlJS v. d. 
Broek vanwege de fam. Schellekens. 
Dinsdag H. Mis voor Adrianus v. d. 
Broek vanwege de kinderen v. d. Broek. 
Donderçlag H. Mis voor Adrianus v. d. 
Broek Broederschap H. Blasius. Vrijdag 
H. Mis voor Wilhelmus de Laat te Til
burg overl(;!den. Zaterdag H. Mis voor
Joannes v. Breugel te Liempde overleden.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
Se Zondag na Pinksteren. 
27 Juli 1952. 

Om 7 uur H. Mis tot zekere intentie; 
om half 9 het irgt. voor Petronella van 
der Sloot-van Roosmalen; om 10 uur de 
Hoogmis als gez. jrgt. voor Godefridus 
van Gestel. 
De eerste schaal is vandaag de OPEN 
SCHAAL ten bate van het a.s. Eeuw-

-. feest van de Zoete Moeder van Den 
Bosch. De tweede schaal is voor de bij
zondere Noden. Om half 3 Lof, waarna 
gezongen wordt lied Nr. 50. 
MAANDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
tot zekere intentie. 
CINSDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Maria de Pundcr-Huige 
WOENSDAG; om kwart voor 8 het jrgt. 
voor Marinus Berends. 
DONDERDAG: om kwart voor 8 de H. 
Mis voor de leden van de godvruchtige 
vereniging van de H. Theresia. 
VRIJDAG: Eerste Vrijdag van de 
maand: om half 8 de plechtig gezongen 
H. Mis ter ere van het H. Hart van
Jezus, als gez. irgt. voor Johanna van
Hal-de Laat.
Des avonds om half 8 het Lof met oefe
ning van Eerherstel.
ZATERDAG: om kwart voor 8 de H.
Mis voor Johannes Vermulst.

Gelegenheid tot biechten: 
Dagelijks voor de H. Missen, en Zater
dagmiddags van 6 tot 7 .uur. 

Huwelijksaankondiging: 
Josephus Hubertus Joannes Cloudt van 
de parochie St. Landricus te Echt en 
Antonia Josephina Margaretha Meuwis
sen van onze parochie. Eerste roep. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

8e Zondag na Pinksteren. 
27 Juli 1952. 

ZONDAG: half 7 I. j. voor Jo.h. Braken 
en Wilhelmina de hsvr.; 8 uur I. i. voor 
Corn. Kelders en Maria de dochter; 10 
uur de hoogmis tot welzijn der parochie; 
3 uur Lof daarna jongens congregatie. In 
alle H. Missen open scl1aal-collectc voor 
het Maria-Congres te houden in 1953 bij 
gelegenheid der herdenking, dat 100 jaar 
geleden het beeld van 0. L. Vrouw van 
's Bosch terug kwam in 's Bosch. 
MAANDAG: 7 uur z. i. voor Francyna 
Mart. Bekkers; half 8 I. i. voor Frans 
Kreyveld en Jos. v. d. Gouw; 8 uur I. j. 
voor Mart. v. Houtum. 
DINSDAG: 7 uur z. i. voor Hendrica 
Hendr. Quinten; half 8 z. m. tot intentie 
van de Boerinnenbond; 8 uur I. i. voor 
Barbara Joh. Heykants. 
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Joh. de 
Laat en Adriana de hsvr.; half 8 I. j. 
voor Michiel Rovers en Johanna de 
hsvr.; 8 uur I. i. voor Adr. v. Asveld en 
Maria de hsvr. 
DONDERDAG: 7 uur I. i. voor Joh. Ha
braken; 8 uur I. j. voor Joh. v. d. Meer
akker en Adriana de hsvr.; 9 uur gez. 
huwelijksmis. 
VRIJDAG: te Vrijdag der maand -
daarom ook Donderdag biechthoren als 
op Zaterd_agen dit is van 2-3 en van 
7 tot 8 uur; half 7 I. m. tot bijz. intentie; 
7 uur z. m. tot bijz. intentie; half 8 z. 
mndst. voor de over!. familie v. Boeckel 
v. ,Rumpt; deze H. Mis met uitstelling
van het Allerheiligste enz.
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Mart. v.
Djj_k; half 8 I. j. voor Theod. Prinsen en
Maria de hsvr.; 8 uur I. j. voor Frans v.
Beers.
ZONDAG: half 7 I. m. tot welzijn der
parochie; 8 uur 1. i. voor Mathilda Prin
sen; 10 uur z. j. voor Maria Mart. v.
Dijk.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I. m. voor Adr. v. Ber
kel. Dinsdag 7 uur I. m. voor Adr. v. 
Hastenberg. Woensdag 7 uur I. m. voor 
CQ.r Sa,ris. Donderdag 7 uur I. m. voor 
de overleden familie v. Baars en Piinen
burg. Vrijdag 7 uur I. m. voor l11eo v. 
Hal. Zaterdag 7 uur I. m. voor Hub. v. 
Aarle v.w. de familie. Zondag 7 uur I. m. 
voor de levende leden der proc. Bergen
op-Zoom-Sittard. 
Gedoopt: Gijsberta Helena Maria doch
ter van Christ. Quinten-Maas. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
8e Zondag na Pinksteren. 
27 Juni 1952. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor de viering Eeuwfeest 
Wonderbeeld Zoete Moeder van Den 
Bosch; derde voor Bijz. Noden Episco
paat en voor onderhoud eigen kerk; Na 
de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje; na het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 2de 
en 3de leeriaar komen biechten; Woens-

Zondagsdienst der Artsen 

uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 27 JULI 

Dokter G. C. Wentholt 

Stationstraat 85 Telefoon 378 

dag onder de H. Mis van half 8 zullen 
ze gezamenlijk communiceren. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6 tot half 8. Om 
half 8 oefening van het H. Uur. 
Vrijdag, Eerste Vrijdag der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van Jezus. Te
vens feestdag van St. Petn�-Banden. Om 
half 7 uitstelling van het Allerheiligste 
en Communieuitreiken; om half 8 gez. 
I--1. 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. 
Zpndag a.s. Tweede schaalcçillecte voor 
diocesaan Jeugdwerk. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Jan van 
den Aker; half 9 mndst. voor Mevr. 
Martina van Esch-v. Munster; 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor de 
levende en ove;�den familieleden. 
DINSDAG: half 8 mndst. voor de Eerw. 
Moeder Cortilia. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis tot Bijz. 
Intentie (R). 
DONDERDAG: half 8 mndst. voor Ma
ria Spooren. 
VRIJDAG: half 8 gez. gef. jrgt. voor de 
Zeer Eerw. Heer Alphons Sprengers. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Adria
nus van der Meyden. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers� 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 27 Juli. 8ste Zondag na Pink
steren. Deze middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje. 
Donderdag om 8 uur Lof. 
Vrijdag: 1ste Vrijdag van de maand. Van 
7 tot 8 uur aanbidding van het H. Sacra
ment, waaronder Lof met rozenhoedje en 
oefening van Eerherstel. 
Zaterdag: Priesterzaterdag. Om 8 uur 

' Lof. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor de 
overleden familie Janssens-Otterbeek. 
WOENSDAG: om half 8 voor Doctor 
Theodorus Strengers. 
VRIJDAG: om 7 uur Jaargetijde voor 
Francisca van de Meyden; om half 8 
voor de overleden Mevrouw Henket
Windstosser. 
ZATERDAG: om half 8 tot bijzondere 
intentie. 
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WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

-Bezitsvorming voor de arbeiders
Al meermalen hebben wij in ons blad er 
de nadruk op gelegd dat de ontwikke
ling van het sociale leven voor de arbei
ders niet zo best is, ook al geven nog 
zoveel "gedwongen" verzekeringen 
(wachtgeldverzekering, ziekteverzekering 
ongevalle11_verzekering, werkloosheids
verzekering, ouderdomsverzekering) hen 
wat meer bestaanszekerheid en veiligheid 
dan enkele tientallen_ ja_ren terug. 
De fout die in deze gang van zaken zit, 
zeiden we al dikwijls - en we kunnen 
dit niet genoeg herhalen, omdat de in
zichten en verlangens hierin juist bij de 
arbeiders al zoveel geleden hebben -
de fout zit hem hierin: dat al deze uit
keringen de afhankelijken in loondienst 
in een gedwongen positie brengen en 
da,1rdoor zijn persoonlijkheid verlagen. 
Er wordt hen dan wel wijs gemaakt dat 
zij allen gezamenlijk eigenlijk de eige
naars zijn van het grote kapitaal waar
van al die verzekeringsgelden worden 
uitgekeerd, maar dit is een redenering 
met een sterk socialistisch geurtje, waar
in opgesloten zit een zeer lage waarde
ring van de persoon van de verplicht ver
zekerde; en de bewerin.2 van het geza
menlijk kapitaalbezit is "schone schijn" 
en niets meer, want dit bezit heeft abso
luut geen verband met iedere persoon 
afzonderlijk, zodat li_ij ook nooit iets 
hiervan kan or:i_tvangen als hii niet ziek, 
niet werkeloos, of niet oud wordt. Heel 
die zekerheidso11_tytikkeling zoals die nu 
gelopen is, is een sterk socialistische 
gang van zaken, een gang naar het col
lectivisme, waarin de persoonlijkheid ver
dwijnt, en naar het almachtige staats
apparaat waarin de vrijheid verloren 
gaat. 
Tegenover die socialistische gang naar 
collectief bezit, dat geen bezit is, stelt 
de christelijke sociale leer het particuliere 
bezit, het persoonlijke bezit voor allen, 
ook voor de afhankelijken in loondienst. 
Dit alles s_chrijven wij omdat in de afge
lopen maand twee gebeurtenissen heb
ben plaats gehad in het katholieke socia
le leven, die het begin kunnen zijn naar 
de opbouw van een gezondere maat
schappij op hi:t punt juist van de bezits
vorming. 
Bii..deze tw.ee __ gebeurtenissen verzucht 
professor Romme - onze katholieke lei
der in het politieke leven -: ,,Einde
lijk!" En hij legt dan zelf uit dat hij deze 
verzuchting uit, ,,omdat kostbare jaren 
zijn gepasseerd waarin de leuze van de 
verbreiding van het bezit in het alge
meen �sproken de leuze is gelaten". En 
verder: ,,Daarenboven heeft deze trage 
gang van zaken in de kathol_ieke kring 
de gele2enheid geboden aan de wereld 
der socialisten, om aan het katholieke 
postulaat ( = dringençle eis) van de ver
breiding der bezitsvorming een socialis-
tische uitwerkin2 te geven ......  " 
Kijk, hier moet ons toch iets van het 
hart, en wel dit: een groot deel van de 
katholieken heeft in gesproken en ge
schreven woord, buiten en in de pers, 
gehamerd op de te linkse richting in het 
regeringsbeleid van na de oorlog, en een 
vastere rechtsgang geëist. Deze kritiek 
is uitgelachen, afgebroken, afgewezen 
of minstens sterk overdreven geacht in 
vele andere katholieke kringen, en met 
name prof. Romme in de Volkskrant 
heeft er dikwijls scherp tegen geageerd. 
En nu komt hijzelf er mee voor de dag 
dat de socialisten de kans hebben gekre
gen aan onze katholieke eis tot bezits
vorming een "socialistische uitwerking" 
te geven, en legt hij de schuld bij de 
trage gang van zaken bij de katholieken. 
Maar ...... als er een rem mogelijk is ge-
weest op deze gang in socialistische rich
ting, dan had dat moeten gebeuren in 
regeringskringen waarin de katholieke 
zijde zich meer schrap had béhoren te 
zetten tegen de te socialistische gang 
van zaken. En de katholieke politieke 
zijde_ stond onder aanvoering van de
zelfde prof. Romme: leider van de 
fractie, leider bij het opstellen van pro
gram's, kabinetsformateur van het vorige 
ministerie. Zijn de katholieke sociale 
organisaties te slap geweest in deze -
zoals prof. Romme in zijn artikel ver
weet - door niet op tijd met hun voor
stellen te komen; de katholieke politici 
hebben in ieder geval verzuimd radikaal 
de rem te zetten op de pogingen der 
socialisten. 
Welke zijn dan de twee gebeurtenissen 
naar aanleiding waarvan we dit artikel 
schrijven? 
Dat zijn: de algemene vergadering van 
de Katholieke Werkgeversvereniging en 
een rapport van het Wetenschappelijk 
Adviesbureau van de K.A.B., beiden 
handelend over hetzelfde punt: de per
soonlijke bezitsvorming voor de ar
beiders. 

Het is zéer verheugend dat tussen deze 
beide hoofdkampen van ons sociale 
leven ee.n prachtige overeenstemming 
heerst in de beginselen omtrent dit punt. 
Het valt best mee met onze klassen
strijd! Hier wordt misschien wel een 
tweede punt aan het rollen l:(ebracht van 
onze katholieke leer omtrent de juiste 
opbouw van 4.e maatschappij. De P.B.O., 
die ·het bedrijfsleven onafhankeljj)c wil 
maken van het staatsapparaat en aldus 
een groot deel van de menselijke vrij
heid ·wil herwinnen, is reeds aan het be-

gin van zijn verwezenlijking bezig. Het 
derde punt: dat der medezeggenschap 
van de arbeid.i:rs in het bedrijfsleven is 
tamelijk veraf van dit begin. Het tweede: 
dat der bezitsvorming schijnt opgang te 
komen, en is nu in het stadium gekomen 
van de juiste omschrijving van beginse
len en middelen omtrent de bezitsvor
ming voor de arbeiders. 
We zullen hier alleen de hoofdpunten 
aanstippen waarom het gaat. Voor een 
bespreking van onderdelen hebben we 
wellicht de gelegenheid in volgende 
artikelen. 
Om met de werkgevers te beginnen, Zij 
wijzen uitdrukkelijk het oude liberalisme 
af waarin de werkgever ab-solute baas 
was, en wijzen ook het socialisme af met 
zijn miskenning van de afzonderlijke 
persoon; door vast te stellen: dat zij 
persoonlijk bezitsvorming aanvaarden 
,,als een ideaal dat met kracht moet wor
den nagestreefd" als eis "tot verheffing 
en ontwikkeling van de menselijke per
soonlijkheid". 
Deze bezitsvom1ing moet volgens hen 
bereikt worden door voor de arbeiders 
de mogelijkheid te scheppen door beter 
l9on, door meedelen van de winst door 
mogelijke andere middelen, te kunnen 
sparen voor b.v. huwelijksuitzet, huisin
richting, eigen huis, grondbezit en aan
del_enbezit in het bedrijfsleven. En voor 
dit alles vragen de werkgevers de mede
werking van de regering o.a. door wijzi
ging der belastingpolitiek en meer vrij
heid in de vaststelling en uitkering der 
lonen. 
Arbeiders, is dit alles geen prachtig ge
luid van onze werkgevers? 
Nu het K.A.B. rapport. 
Dit drukt het algemene beginsel zo uit: 
Spreiding van privaatbezit is een eis van 
sociale rechtvaard�heid omdat deze be
zitsvorming nodig is voor de persoon
lijkheidsvorming en voor een goede op
bouw van de maatschappij. Ook in dit 
rapport dus een streven naar de christe
lijke maatschappij en herstel van de 
In de hoofdpunten komt het rapport 
sterk overeen met de punten die we 
hierboven van de werkgevers opnoem
den. 
Het KA.B. rapport gaat verder in op de 
punten hoe de bezitsvorming kan gebeu
ren. Zo vindt dit rapport het nodig dat 
er een overgangstijd komt, waarin ervoor 
gezorgd wordt dat de arbeiders hun gel
den, bestemd voor bezitsvorming, ook 
alleen maar hiervoor kunnen besteden, 
dat ze wel de vrijheid krijgen in de keu
ze van de geldbelegging, maar niet de 
vrijheid om het te verbruiken. Men acht 
het psychologisch onjuist om van het be
gin af volle vrijheid te geven, en dit is 
zeker juist want men zal moeten toege
ven dat de m�esten nog moeten onder
vinden wat de waarde is van een rus
tend bezit, een bezit waarvan men af
blijft en dat men bewaart tot het verant
woord kan besteed worden. 
Het rapport herinnert aan het bestaande 
systeem van winstdeling tot een jaarlijks 
bedrag van twee weeklonen en stelt voor 
een verhoging hiervan tot jaarlijks acht 
weeklonen. Als bestemming voor dit geld 
noemt het rapport o.a. financiering van 
aankoop van huis of grond, afsluiting 
van aanvullende pensioen- of lijfrente
verzekering, inschrijving op woningbouw
leningen, aankoop van effecten en aan
delen_; ook gezinsbestedingen worden 
genoemd zoals het kopen van huwelijks
uitzet, bekostigen van opleiding voor de 
kinderen, enz. 
Het spreekt vanzelf dat er veel zal moe
ten veranderen in ons land, vooral in de 
belastingpolitiek, om het voor de onder
nemingen mogelijk te maken dit alles op 
te brengen, want vele ondernemingen 
houden, na het voldoen der belasting
plichten en sociale lasten, zeker niet vol
doende over om dit alles te kunnen ver
wezenlijken. 
Kan de regering in deze richting geleid 
worden, dan is er zeker een goede kans 
dat het gezamenlijke ideaal der werkge
vers en werknemers omtrent de bezits
vorming voor de arbeiders, spoedig kan 
aangepakt worden. Th. v. H. 

Orienteringsrit 
A.s. Zondag 3 Augustus wordt ten bate
van de St. Vincentius Vereniging een
oriënteringsrit voor auto's, motoren en
bromfietsen gehouden. De route voor
auto's en motoren is ongeveer 80 km
lang en leidt over goed bereidbare
wegen. Hetzelfde geldt ook voor de
bromfietsen, doch hiervoor is de afstand
ongeveer 50 km.
De prijzen aan deze rit verbonden zijn:
voor auto's of motoren 1 e prijs f 50,-;
voor bromfietsen f 25,-. Verder nog
diverse andere waardevolle prijzen.
Wie verzekerd wil zijn van een zeer
gezellige Zondagmiddag, geve zich voor
deelname aan deze interessante rit op bij
Motorclub "Rapide", die de oriënterings
rit organiseert.
De start vindt plaats op de Markt om
precies 2 uur.
Inschrijvingen, die van nu af aangeno
men worden, kunnen tot een Jialf uur
vóór de start gedaan worden op
Markt 23.
Wij verwachten Zondagmiddag veel deel
nemers.

Plaatselijk Nieuws 
De Weleerw. Heer J. v. Laarhoven, uit 
Zevenbergsenhoek, Student in de Kerk
geschiedenis te Rome, is benoemd tot as
sistent in de St. Petrusparochie, gedu
rende zijn vacantie, ter voorlopige ver
vanging van Kapelaan Verhagen. 

ATTENTIE! 

Het Consultatiebureau voor tuberculose
bestrijding te Boxtel is van 3 tot '.25 
AU1,?ustus gesloten. 

Aanmelden ouden-van-dagen 

4 Augustus. 

De ouden-van-dagen kunnen zich voor 
deelname aan de tocht melden op Maan
dag 4 Augustus eerstkomende, tussen 5

en 6 uur namiddag, zoals gewoonlijk 
weer onder de veranda van Hotel 
,,Riche". 
Opgeven kunnen zich alle ouden-van
dagen, die voor een tocht als deze in 
aanmerking komen en de leeftijd van 
70 jaren hebben bereikt. 

Zij moeten zich melden dus bij Hotel 
,,Riche" en gelieven nu eens niet dade
lijk na het lezen van dit bericht de deur 
van Mei. Cor. van Hooff plat te lopen! 

Ouden-van-dagen: 

we 2aan naar Breda-Oranjestad. 

Met de Ouden-van-dagen naar een der 
Ouden onder de Nederlandse Steden: 
Breda. 
Breda heeft zich, ter viering van haar 
700-jarig bestaan, in feestkleed gestoken.
Zeer bijzondere omstandigheden voor
behouden, zal de Tocht dit jaar leiden
naar deze mooie stad, niet voor niets
,,het Haagje van het Zuiden" genoemd.
Zodra de pleisterplaats voor dit jaàr 
definitief vaststaat kunnen de Boxtelse 
auto-bezitters weer het traditionele ver
zoek van "Boxtel Vooruit" tegemoet 
zien. 
Aan hun medewerking in deze, behoeft 
evenmin als aan die van de Boxtelse 
bakkers, slag�rs en andere neringdoen
den, getwijfeld te worden. 
De ouderdom weet men, ook in Boxtel, 
te eren! 

EXCURSIE 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 

Evenals in vorige jaren is de Heemkun
dige Studiekring voornemens op een 
der dagen van de Boxtelse kermis een 
excursie te organiseren. 
Ditmaal gaat de reis naar het jubilerende 
Breda, waaraan voorafgaat een bézoek 
aan Hil.varenbeek en aan het landgoed 
,,De Utrecht" te ·Esbeek. 

Nadere gegevens omtrent de juiste 
dag der reis en het programma zullen 
uiterlijk op Zaterdag 9 Augustus in het 
bezit der leden van de kring zijn. 

Zuster Doctor Elisabeth 

van de Witte Zusters 

Onze lezers hebben nog wel enige her
innering aan de laatste weken van de 
oorlog, toen de bevolking uit de omlig
gende dorpen een toevlucht zocht in 
Boxtel. 4000 Vluchtelingen waren hier 
ondergebracht, het ziekenhuis was over
bezet en toen tot schrik en ontsteltenis 
in de morgen van 15 October granaten 
insloegen in het ziekenhuis, moesten zie
ken en gewonden zelfs worden overge
bracht naar het sousterrain van Stapelen. 
En nog steeds werden in Boxtel gewon
den aangevoerd, slachtoffers van de 
splinterende granaten, waarvoor opera
tief ingrijpen nodig was. 
Vanwaar zou het geïsoleerde Boxtel de 
zo nodige chirurgische hulp krijgen? 
Deze vraag kwam op wel heel buitenge
wone wijze tot oplossing. 
Een zeer bekwame chirurge leefde terug
getrokken achter de stille kloostermuren 
in de onmiddellijke omgeving_, 
Het was Dr. D. Nare!, Zuster Elisabeth, 
die als novice van de Witte Zusters zich 
in Huize St. Monica te Esch voorbereid
de voor de Missie in Afrika. 
Velen in Boxtel kennen haar nog wel, 
de Witte Zuster met het Rode Kruis op 
haar kloosterhabiit. 
Zuster Elisabeth kwam de gewonden hel
pen, hen door chirurgisch ingrijpen het 
leven redden of behoeden voor blijven
de invaliditeit. 
Toen de bevrijding kwam en haar hulp 
niet meer nodig was, volgde zij weer de 

Naar de speeltuin 
Onder de vacantie zal de speeltuin bij 
het St. Paulus Jeugdhuis weder openge
steld zijn voor de schoolieaugd, beneden 
de 14 jaar. 
De kinderen kunnen naar hartelust ge
bruik maken van het speeltuig, als 
�chommels, wip, draai- en slingermolens 
en alles wat te hunner genoegen in de 
speeltuin is opgesteld. 
Jongens en meisjes boven de 14 jaar 
mogen geen gebruik maken van de speel
tuin en behoren er dus weg te blijven. 

ESCH 
OP KRUISPUNTEN 
DREIGT AL TIJD GEVAAR. 

Op het wegkruispunt bij St. Charles 
werd Zaterdagavond door een paar auto
mobilisten de voorzichtigheid weer eens 
geofferd aan hun snelheidsmanie. 
Een;:'uit de richting Boxtel komende 
auto 'Werd bij het inrijden van de weg 
naar Esch aangereden door een achterop 
rijdende auto, en op deze laatste botste 
weer een volgende auto. 
Alhoewel zeer waarschijnlijk eigen 
schuld grotendeels oorzaak was van de 
botsingen, ontstond onder de drie be
stuurders een twistgesprek over de 
schuldvraag. Deze zal in tweede instan
tie echter nog wel eens aan de orde wor
den gesteld. 

Mgr. Aloys Bigirumwami te Boxtel 
Vrijdagavond tegen 8 uur trokken hon
derden inwoners van Boxtel naar het 
dorpscentrum om getuige te zijn van de 
intocht van de eerste zwarte Bisschop 
van de Belgische Congo, Z. Hw. Excel
lentie Mgr. Aloys Bigirumwami. 
Het bezoek van Monseigneur aan de 
Witte Paters kreeg een heel bijzonder 
karakter wegens de verwelkoming door 
de H. Eerw. Heer deken Broekman en 
de ontvangst door het gemeentebestuur. 
Met de H. Eerw. Heer Deken waren ter 
begroeting nog aanwezig o.a. de Z.Eerw. 
Heer Pastoor Van Besouw, Witte Paters 
en Witte Zusters, de H. Eerw. Provin
ciaal van de Assumptionisten, Pater 
Frans Wijnhoven, van 't Apostolaat der 
Hereniging, Burgemeester en W ethou
ders, Raads_leden en Notaris Mertens,
q.q. voorzitter van de St. Charles
stichting. 
Ingehaald door de Kajotters met het 
drumkorps, de Kajotsters, Padvinders en 
andere jeugdverenigingen, arriveerde de 
Bisschop met zijn Vicarius, de Z. Eerw. 
Pater R. Endriatis, om goed 8 uur aan 
het Gemeentehuis. Toen Mgr. de auto 
verliet speelde de bij het gemeentehuis 
opgestelde Gildebondsharmonie een be
groetingsmars. 
Na deze aangehoord te hebben werden 
de ter begroeting aanwezigen aan Mgr. 
Bigirumwami voorgesteld door de Wel
Eerw. Pater Deltijck, van de Procure der 
Witte Paters, en gaf Monseigneur allen 
de hand ter verering van de bisschops
ring, het symbool van zijn binding met 
de Kerk en de gelovigen. 
De H. Eerw. Heer Deken begroette ver
volgens de Bisschop en gaf daarbij te 
kennen, dat het BrabaJ1tse, en speciaal 
het Boxtelse volk, zeer vereerd is met 
het bezoek van de nieuwe Bisschop, de 
derde uit de inlandse bevolking van 
Afrika, en de eerste van Be.liische Con
go. Brabant, heeft door zijn vele in Af
rika werkzame priesters een grote be
langstelling voor de ontwikkeling van de 
Katholieke Kerk in Afrika, een belang
stelling die niet alleen bij dit bezoek tot 
uiting komt, doch vooral getoond wo�dt 
in de offers voor het missiewerk, en ook 

door de seminaries voor de vorming van 
missionarissen, waarvan de Witte Paters 
uitsluitend werkzaam-zijn onder de vol
keren van Afrika. 
De Deken besloot met de wens, dat 
door de samenwerking van onze pries
ters met de inlandse Geestelijkheid het 
geloof onder het volk van Afrika tot 
hoge bloei moge komen. 
Hierna verwelkomde de Burgemeester 
Monseigneur Bigirumwami namens het 
Gemeentebestuur en Boxtel's bevolking, 
die zeer verheugd is een bisschop in zijn 
midden te zien uit een volk, waaronder 
tal van Brabantse zonen, werkzaam zijn 
ter verkondiging van het H. Evangelie. 
De Burgemeester achtte het een voor
recht de eerbiedige en hartelijke gevoe
lens van Boxtels inwoners voor Mon
seigneur te mogen vertolken en verzocht 
de eerbiedige hulde te willen aanvaar
den met de erkentelijkheid voor zijn be
zoek aan Boxtel, aan welk bezoek, naar 
hij hoopte, de aangenaamste herinnerin
gen bewaard zouden blijven .. 

Mgr. Bugirumwami bedankte in de per
sonen van de Hoogeerw. Heer Deken en 
de Edelachtbare Heer Burgemeester eerst 
alle aanwezigen voor de sympathieke en 
hartelijke ontvangst. Hij zeide diep ge
troffen te zijn door deze bewijzen van 
liefde en hartelijk medeleven. 
Dan vervolgde Mgr.: ,,In mijn hoedanig
heid van eerste inlandse Apostolische 
Vicaris van de Belgische Congo is het 
mij een geluk en een trots dank te bren
gen aan Holland voor haar kinderen, die 
reeds sinds vijftig jaren werken in mijn 
land Rwanda. Met verering noem ik de 
naam van de oude Pater Smoor, een 
pionier van de missie van Rwanda. In 
1901 is hij daar aangekomen en nog 
steeds is hij een voorbeeldig missionaris, 
trouw aan zijn werk, trouw aan de regels 
van de Witte Paters. Wij zijn hem veel 
dank en liefde verschuldigd. 
Met warme dank vermeld ik de naam 
van Pater van Heeswijk, die mijn leraar 
was op het Groot-Seminarie en die thans 
als Pastoor woont in mijn geboorteplaats 
Rwamagana. 

OMGEVING_ 

regel van het noviciaat tot haar profes
sie in Mei 1945. 
Na de beëindiging van de oorlog is 
Zuster Elisabeth nog opgetreden als Di
rectrice van een ambulance voor jon
gens, die als zware t.b.c.-patiënten uit 
de gevangenkampen van Duitsland wer
den gerepatrieerd. Zij had toen haar 
werkkring te Eindhoven met enige Witte 
Zusters als verpleegsters. 
Als doctor-religieuse interesseerde zij 
zich behalve voor de lichamelijke sane
ring ook voor de godsdienstige· noden 
van haar patiënten, en daar deze van 
allerlei gezindten waren, zorgde Zuster 
Elisabeth voor ieder van hen naar eigen 
gezindte. 
Toen ook deze opdracht geëindigd was 
vertrok zii naar Parijs, om vandaar na 
enige tijd haar arbeidsveld te vinden in 
Noord-Afrika. Vanaf 1948 was de reli
gieuze-chirurge als directrice gestation
neerd in Bobo-Dioulasso, West-Afrika, 
in de bij haar komst gestichtte kliniek. 
Het zal velen, die indertijd met Zuster
doctor Elisabeth hulp verleenden aan de 
oorlogsslachtoffers. en zieken, een genoe
gen zijn thans te vernemen dat Zuster 
Elisabeth Woensdagavond vanuit Afrika 
in Boxtel in aangekomen voor een kort 
verblijf van vermoedelijk drie weken. 
Allen, die haar nog eens willen weer
zien, zullen in de gelegenheid worden 
gesteld op een nader te bepalen dag 
haar te bezoeken op de Procure van de 
Witte Zusters in de .,Rechterstraat. In 
ons blad van volgende week zal hiertoe 
nadere mededeling omtrent dag en uur 
worden gedaan. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 22 tot en met 28 Juli 1952. 

GEBOREN: Wilhelmina G. M. dochter 
van M. Salon en M: Keurentjes, Maas
trichtsestraat 47 - Maria G. P. dochter 
van J. Boeren en P. M. A. Hobbelen, 
Kasteellaan 12 - Huberdina G. M. 
dochter van H. M. van de Ven en G. A. 
Bashoorn, Molenstraat 24 - Franciscus 
J. A. zoon van J. C. van der Meijden en 
B. ]. A. Mandos, Kapelweg 41 - Petrus
G. zoon van R. J. van Amerongen en J.
G. van Helvoort, van Hugenpothstraat
13a - Adriana C. M. dochter van A. W.
M. Verhoeven en J. M. A. W. Schaeffer,
Mgr. Wilmerstraat 2 - Humphry R.
zoon van Fr. Hoed en J. C. Beer, Sta
tionstraat 47.
ONDERTROUWD: Adrianus C. Schel
lekens en Adriana M. Konings. 
GEHUWD: John Me Cann Hughes en 
Maria W. Chr. Schulpen - Johannes 
M. A. van Lieshout en Josephina A. van
der Heijden - Hendrikus C. J. van
der Lee en Martina Cl. van Heesch.

MISSIE-THUISFRONT. 

Bij gelegenheid van het huwelijk van 
Annie Tijbosch en Noud Vlamings werd 
door Elisabeth Tijbosch f 6,46 opge
haald voor de Missie der Ursulinen. 

Met verering noem ik ook de goede 
Broeder Pancratius, eveneens missiona
ris in Rwanda vanaf het eerste uur. On
danks zijn hoge leeftijd werkt hij nog 
van de morgen tot de avond, hij werkt 
en hij bidt voor de bekering van mijn 
land. 
In mijn residentie Nyundo ben ik zo ge
lukkig een post van Witte Zusters te 
bezitten, waar o.a. een Hollandse Witte 
Zuster, Sr. Pierre Damien, werkzaam is. 
Zij werkt naast mij en met mij voor de 
bekering van mijn volk. 
Het nieuw-gestichte Vicariaat van Nyun
do, dat aan mijn zorgen is toevertrouwd, 
telt 400.000 inwoners, waarvan slechts 
70.000 katholiek zijn. Er is dus nog veel 
werk. Wij hebben 9 missieposten, waar
van er drie aan de Witte Paters zijn 
toevertrouwd. Daar is o.a. werkzaam een 
andere Hollandse Pater, die ik nog on
langs zag en aan wie ik beloofd heb zijn 
ouders te zullen bezoeken. Het is Pater 
Duyvestiin uit Poeldijk. Hij is een goed 
missionaris en werkt ijverig aan de be
kering van mijn land. 
Van harte breng ik dank aan de Hol
landse Paters, Broeders en Zusters, dank 
ook aan U allen en aan alle inwoners 
van Uw land. Hiermede sluit ik mij ge
heel aan bij de lof welke de H. Vader 
zelf aan U gebracht heeft, toen Hij zei
de, dat Holland naar verhouding van 
zijn aantal Katholieken als missionerend 
land de eerste plaats inneemt in de an
nalen van de Kerk. En ik verzoek U om 
overal, waar U het kunt, te herhalen aan 
allen aan wie U het kunt zeggen: Ik 
ben U dankbaar! Het doel van mijn 
bezoek aan Holland is U de dank van 
Rwanda over te brengen en mijn nieuwe 
Vicariaat in Uwe goede gebeden aan te 
bevelen." 

De ontvangst was hiermede geëindigd en 
voorafgegaan door de jeugdverenigingen 
en de Gildebondsharmonie werd Mgr. 
begeleid naar de Procure der Witte Pa
ters op De BtJrgakker, waar hij na een 
gezellige conversatie de nacht door
bracht. 
Zaterdagmorgen droeg Monseigneur om 
half acht een stille H. Mis op in de St. 
Petruskerk. 

KA.THOLIEK 
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GEMONDE. 
ALLE BEGIN IS MOEILIJK. 

Zondag werd in ons Kerkdorp de tra
ditionale handwerktentoonstflling gehou
den. Hier is vertoond wat onze kinderen 
vanaf de eerste· tot en met de achtste 
klas in handwerken gepresteerd hebben. 
Beginnende met het maken van een een
voudig breiwerkje en geborduurd kleed
je, konden wij zien hoe trapsgewijze 
onze kinderen het zo ver gebracht had
den, dat ze bekwaam waren in het lin-
1:(erie- en ·costuumnaaien, wat hun zeker 
in het later leven van groot nut zal zijn. 
Tot nu toe bleef het bij een handwerk
tentoonstelling. Maar dit jaar lieten dé 
Eerw. Zusters ook zien, wat de kinderen 
van de V.G.L.O.-klassen in de laatste 
drie maanden gekookt hadden. Het was 

Dankbetuiging 
Met voldoening zien we terug op de 
tnooie dagen van het Zieken-Triduum. 
We mogen gerust zeggen: ,,Het is in 
alle opzichten geslaagd". 
Dit is grotendeels te danken aan de wel
gemeende, oprechte en spontane hulp 
van, we kunnen gerust zeggen: heel 
Boxtel en omgeving. 
Het is te omslachtig, om ieder apart te 
gaan bedanken. 
We weten het immers wel, de goede 
gevers uit Boxtel, Gemonde, Esch en 
Liempde zouden het niet eens willen!! 
Daarom namens alle zieken, onze har
telijke dank aan allen, die hebben mee
gewerkt of bijgedragen om dit Zieken
Triduum naar Ziel en Lichaam te doen 
slagen! 

Zieken-Comité, Boxtel. 

rr l :J� ...•. 
* Het jeugdige deel van onze lezers
zit met een gróót probleem. Ter verkla
ring het volgende: .In onze jeugdrubriek
zorgen Bim en Bam - twee vrienden
door dik en dun - wekeliiks voor een
nieuw avontuur. beze twee vrienden ge
lijken echter op elk.aar als twee druppels
water en men heeft de grootste moeite
om deze twee van elkaar te onderschei
den. Nu onze jeugdige le;ers eindelijk
uitgepuzzeld hebben, dat Bim kenbaar is 
aan de nopjesbroek en Bam aan de ruit
jespantalon, hebben de snaken in onze 
avonturenreeks een paar maal \>'an kle
ding verwisseld. Dát is het probleem!
Om aan de verwarring een einde te
maken hebben we de guiten geschreven
om hun avonturen voortaan niet meer
zo op de spits te driiven en te bliiven
wie ze zijn. Ze hebben daarop plechtig
beterschap beloofd . ..... * Dan nog iets 
voor de jeugd, althans voor dát deel van 
de jeugd, dat zich de laatste tijd meer 
en meer ontpopt als "troittoirduivels". 
Wii willen maar zeggen: Er wordt door 
fietsende kinderen (ook grote kinderen!) 
overdadig gebruik gemaakt van de trot
toirs zodat het ook daar dikwijls niet 
meer veilig is. Dat behoort afgelopen te 
ziin, anders zal men leergeld moeten be
talen bii de politie! * Dit tussendoor: 
Dinsdag 5 Augustus a.s. vieren we de 
13e veriaardag van H. K. H. Prinses 
Iréne. Vlaggen van de daken! * Sport
minnend Boxtel was enige tiid geleden 
- tussen neus en lippen - toegezegd,
dat een combinatie van Boxtelse voetbal
lers tegen de 2e klasser QOSKO (met 
de internationaal Bennaers) in het veld 
zou treden, zulks ten bate van de Paters 
Assumptionisten, die men persé zo spoe
dig mogeliik aan een nieuwe kapel wil 
helpen. Enfin, alles was in kannen en 
kruiken toen een K.N.V.B.-bepaling over 
verbod van combinaties en nog iets der
geliiks alle voetbalhoop de bodem in
sloeg. Jammer voor de sportliefhebbers; 
meer iammer nog voor de Paters! *
Terwiil het intussen nog even taboe bliift 
met de wintersport, doet de zomersport 
het weer best. Op het ogenblik wordt in 
Molenwijk slag geleverd om de Boxtelse 
tenniskampioenschappen. De wedstriiden 
duren tot en met Zondag en aangezien 
de laatste loodjes gewoonliik het zwaarst 
wegen, is het echter waard alsnog een 
bezoek te brengen aan tennisspelend 
Boxtel. * Grappenmakers vertelden ons 
over de pas opgerichte "Organisatie voor 
Bejaarden", dat in de boezem dezer 
vereniging momenteel heftig gebakkeleid 
wordt over .de vraag of de eerste offi
ciële vergadering zal worden gehouden 
op de "Boterbankskes" op de Markt of 
onder de oude linde bii de Zwaanse 
Brug. Het gemeentebestuur heeft echter 
verzuimd onder de oude linden de ban
ken in orde te maken en daarom zouden 
dt meesten geporteerd ziin voor de "Bo-
terbankskes" .... . .  * En nu het nieuws 
van de Tour de Lennisheuvel... We 
geven het U te doen om dit evenement 
in een paar nuchtere krantenwoorden te 
"verhalen". Maar om kort te gaan: In 
de onder veel belangstelling verreden 
"Tour" werd de favouriet van andere 

·\aren, J. v, d. Loo, weer no. 1. Zijn prijs
- ziinde een dikke Lennisheuvelse krul
staart - kwam de "campionissimo" al
knorrend tEl,�emoet. Voor de rest: Ge
zelligheid, spanning, prijzen én ongeluk
ies. Om het nog eens over te doen, be
halve de ongelukies natuurli.i.k ! * Van
kermîsvieren hebben we voorlopig nog
niet genoeg. A.s. Zond_a_g zetten we onze
schreden naar Liempde, -waar. we in de
draaimolens, de herbergen en de dans-
• pal�i.zen de zorgen van alle dag voor 'n
·ogenblik van ons afzetten! * De wiis
heid van de week: ,,Werkeliik geluk is
goedkoop genoeg, en toch, hoe duur be-
talen wii voor de namaak!"

(Hosea Ballou). 

ons een raadsel hoe in zo korte tijd zo
veel aan huishoudelijk werk als poetsen, 
schuren, verven, ja zelfs aan handen
arbeid gedaan was. Ook op het gebied 
van koken was er al heel wat te zien; 
het maken van de eenvoudigste gerech
t.en, o.a. smakelijke stamppot èn soep 
tot 'n meer fijner menu. 
Allerwegen hoorden we uit.roepen als:
,,Goddank, dat we in Gemonde nµ ein
delijk ook 'ns zo iets hebben". 
We spreken de wens uit dat de Eerw. 
Zusters het met zoveel moeite begonnen 
werk nog vele jaren tot heil van onze 
kinderen zullen kunnen voortzetten. 

MUZIKALE WANDELING 

EN DANSAVOND. 

LIEMPDE. 

Ter opening van de Kermis zal Fanfare 
"Concordia" om 5 uur een muzikale 
wandeling door het Dorp maken, waarna 
van 6 tot 10 uur gelegenheid tot dansen 
is .in de danszaal van de heer Jac. 
Werrens. 
De bekende Boccelli-band, zal de dans
muziek verzorgen. 
De opbrengst is ten bate van de Con
�ordia-kas. 

Rode Kruis helpsters 
Het Rode Kruis-Korps bestaat naast een 
afdeling helpers, die speciaal opgeleid 
worden in transport van gewonden, uit 
een afdeling helpsters, die opgeleid wor
den om in Rode Kruîs verband op te 
treden als hulp-verpleegsters. 
Na het behalen van het eenheids-di
ploma E.H.B.O. hebben de dames van 
het R.K.K. te Boxtel onder commando 
van Dr. G. C. Wentholt en de leidster 
Zr. v. Kempen met hulp van Zr. Clercx, 
een jaar lang theoretisch en practisch 
gestudeerd en geoefend in het verple
gen van zieken en gewonden. Vele 
dames zijn practisch werkzaam geweest 
in verschillende ziekenhuizen. 
Op Maandag 28 Juli l.i. is de cursus 
besloten met een examen, afgenomen 
door Dr. F. de Sain en Dr. B. Schräder. 
De 18 dames die aan het examen deel
namen zijn allen geslaagd, zodat Boxtel 
in tijd van nood de beschikking heeft 
over 18 hulpverpleegsters in Rode Kruis 
verband. 
Het ziin de dames: T. v. d. Braak, A.
Clercx, R. Doms, T. v. d. Eerden, Th. 
Geerts, W. Gemen, E. v. Griensven, 
H. v. Haaren, A. v. d. Heyden, W. v.
Kessel, M. v. d. Langenberg, R. Lan
genhof, P. Mertens, N. v. Oers, R. den
Otter, R. Roeien, 1. v. Tuyn, C. Welling.
In September zal "'ederom een nieuwe
cursus beginnen. Hieraan kunnen deel
nemen dames met een diploma E.H.B.O.
of leden van de E.H.B.O.-vereniging die
momenteel een cursus volgen. Opgaven
kunnen worden gedaan bii: H. v. Uden,
Kruisstraat 5 of bii G. Wi)lockx, Sta
tionstraat 103.

Diplomauitreiking 
Vriidag i.l. was de dag van vreugde voor 
de jongens van de ambachtsschool, offi
cieel genaamd R.K. Lagere Technische 
School "Pius X". 
Een keur van mensen, volk van onze 
Brabantse dorpen, wiens levensstijl als 
een karakteristiek van de gezichten is af 
te lezen, was biieen in een der school
lokalen, waar de diploma's werden uit
gereikt en de resultaten van de studies 
der jongens werden bekend gemaakt. 
Het was een korte maar stiilvolle ge
beurtenis. 
Na enige mededelingen door de direc
teur opende Deken Broekman de biieen
komst met de christelijke groet. Hij 
dankte directeur en leraren voor hun 
ambitieus werken aan de vorming en be
kwaming der leerlingen, om ze vaardig 
te maken voor het practische leven. 
Naar zijn ondervinding heeft hierdoor 
de school een biizonder goede naam in 
Midden-Brabant. De leraren ziin dan 
ook voorbeelden van belangeloze in
spanning om de jongens te geven wat 
goed is. 
65 Brabantse jongens ziin weer door hen 
opgeleid voor een maatschappeliike 
werkkring, waarin zij de naam der 
school zullen moeten hoog houden, door 
zich in te spannen om onder alle om
standigheden goede mensen te ziin, flink 
en vroom. 
De Deken feliciteerde de jongens met 
het resultaat van hun iiver, waarvoor 
hun het diploma zal worden uitgereikt, 
dat hen de weg kan openen voor de toe
komst. Ook de ouders feliciteerde hij, 
omdat zij reden hebben trots en blii te 
zijn om wat hun jongens verwierven. 
Na deze toespraak werden de diploma's 
uitgereikt aan de volgende leerlingen: 
Afd. Houtbewerkers: J. v. d. Biggelaar, 
Berkel-Enschot; A. v. Kuijk, Best; L. v. 
d. Aker, P. Colla, C. Schellekens, G. 
Timmermans, Boxtel; J. v. Alebeek, J. v.
Cordiin, Den Dungen; Fr. Ledus, Haa
ren; J. v. d. Burght, 's Hertogenbosch;
A. v. Boven, Th. v. d. Sande, C. v. d.
Pol, P. Verhagen, St. M.-Gestel; F. v.
Oirschot, Moergestel; J. v. d. Wal, P. 
v. Summeren, J. v. d. Wal, Oirschot; A.
v. d. Sterre, Oisterwijk; F. Berkelmans,
H. Lommers, A. Maas, J. v. Poorten, J.
Manders, H. de Otter, H. Thissen, G.
Berkenhamer, Th. v. d. Bosch, Vught.
Afd .. Smeden Bankwerkers: A. v. d. 
Looii, G. Pullens, W. van Roosendaal, 
Best; A. v. Grinsven, C. v. d. Meiiden, 
]. v. d. Ven, G. Vlaminkx, P. Rovers, K. 
Taubert, J. Vos, Boxtel; W. v. d. Brug
gen, A. Verburg, C. Brok, W. Franken, 
Haaren; A. Sleutjens, .A. V:ors,tenbosch, 
St. M.-Gestel; A. v. Kerkoerle, Moer
gestel; C. v. Roosmalen, A. Bekkers, St. 
Oedenrode; P. Smeets, O(rschot; H. 
Becx, Oisterwiik; J. Blummel,, Schijndel; 
,C Geenen, J. Hendriks, M. de Kort, ]. 
Swinkels, J. v. Berkel, Th. v. Ceene,n, 
A. Martens, N.' v. Osch, Vught; F. Huij
bregts; Westelbeers.
Afd. Metselaars: A. v. Os�h, Boxtel; A. 
Janse·n, Moergestel; F. v. Nunen, Oir
schot; P. Vlems, Tilburg. 

Boxtelse duiven "vlogen" de fin an tien. voor dé 
Ouden=van�Dagen•tocht bijeen 

Na op Zondag 20 Juli i.l. ,,Doelen" voor 
de Handboogkampioenschappen· te zijn 
geweest, fungeerde onze Markt Zater
dag, 26 Juli j.l. als "duivenplatje" voor 
wedvluchten van "De Luchtpost" op 
Roosendaal en Echt. 
Vele belangstellenden hebben Zaterdag
middag genoten van de snelle sprintjes, 
die de duivenliefhebbers vertoonden voor 
het constateren van de binnengevallen • 
duiven in de voor de hoofdingang van 
het gemeentehuis opgestelde constateurs. 
Dank zii de spontane medewerking van 
de Heren v. d. Heuvel en Swinkels in 
Roosendaal en de Heer Pietermans in 
Echt konden klokslag drie uqr de duiven 
vanuit deze gemeenten hun vlucht naar 
Boxtel aanvangen. 
Op deze wiize konden deze oud-ingeze
tenen van Boxtel nog eens hun bijzon
dere liefde tonen voor h�n oude vrien
den, die dank zij ook hun medewer
king, Dinsdag 12 Augustus a.s. weer 
eens een prettige dag, hun jaarlijks "dag
je uit", kunnen beleven. 
Ongeveer tien minuten vóór vier draaide 
de eerste tot renner geworden duiven
liefhebber Chr. Rooiiakkers het Markt
pleîn op, spoedig gevolgd goor "des 
Voorzitters dochter", Mei., Habraken. 
Met drie, vier,- viif tegeliik kwamen ze 
kort daarop vanuit alle richtingen bin
nengesto�n. Tot groot vermaak van de 
toeschouwers, wellicht ook tot stil ge
noegen van de riiwielhandelaren, ,,klet
sten" ze her en der ,c!.e riiwielen neer 
en bereikten, soms over elkaar heen
tollend, de constateurs, waar ze amech
tig-hiigend de duiven "klokten". De dui
ven van de op de Markt en de Roze
marijnstraat wonende duivenhouders 
Van den Bosch en Leiiten, kon men zien 
binnenvallen. Onmiddelliik daarop zag 
men dan de duivenhouders zelf op de 
constateurs toerennen. 
Het constateren in het openbaar leidde 
tot een genoegelijke middag en vormde 

Afd. Stucadoors: A. Steenbakkers, Box
tel; J. de Laat, Vught. 
Na de diploma-uitreiking moedigde de 
directeur, de heer Van Esch, de iongens 
nog even aan om verder te bouwen aan 
hun toekomst, en beval daartoe in de 
eerste plaats aan de avondschool zo mo
geli1k te volgen en verder de begaafdhe
den uit te nutten om op te klimmen in 
het maatschappelijk leven. Overigens 
spoorde hii aan de lessen van de ge
volgde retraite . ter harte te nemen, aan
gezien materieel succes niet voldoende 
is in het leven. Voor moeiliikheden 
overigens ziin directeur en leraren te 
allen. tiide bereid hun jongens bii te 
staan. 

Geslaagd 
Aan de Ambachtsschool te 's Hertogen
bosch behaalden o.a. de volgende leer
lingen uit Boxtel, Esch en GemorHle het 
einddiploma. 
E. P. M. Everhard en J. C. J. van Trigt 
uit Boxtel (Electro-techniek); L. Buise uit 
Boxtel (Kqpki. Automonteurs); C. J. M. 
van Boxtel uit Gemonde en H. J. J. v. 
Kasterèn ·uit Esch (Smeden-Bankwerken); 
J. F. C. Kouwenberg uit Esch (Schilde
ren); P. J. Ha braken uit Gemonde 
(Kleermaken). 

-0-
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Bii de te Rotterdam afgenomen examens 
voor het Textiel-Brevet slaagde voor de 
groep Woningtextielgoederen de heer 
J. Font Freide.

-o-

Bij de te 's Hertogenbosch gehouden 
examens slaagden voor Costumière Mej. 
Petra v. Schiindel uit Esch en Mei. Toos 
Vullings uit Boxtel. 
De geslaagden proficiat! 

-0-

Voor het in Juni gehouden examen voor 
Praktiikdiploma Boekhouden voor de 
Neder!. Associatie voor Practijkexamens 
slaagden onze plaatsgenoten de heren 
W. van Lieshout, Ridder van Cuiikstraat
en J. Holten, Zandvliet.

een goede propaganda voor de beoefe-
ning van de duivensport. 
Des avonds vond in Café "De Sport
wereld" vari de Heer Joh. van Run, de 
uitreiking van de voor deze vluchten be
stemde priizen plaats. Na een welkomst
woord van de Voorzitter van ..,De Lucht
post", de heer Jan Habraken, dankte de 
Voorzitter van "Boxtel Vooruit" alle 
medewerkers harteliik en deelde mede, 
dat de door de P.D.V. ,,De Luchtpost" 
met deze vluchten biieengebrachte gel
den een stevige financiële basis vormen 
voor de Ouden-van-dagen-tocht 1952. 
Hierna reikte de Beschermheer van "De
Luchtpost", de Heer Jac. van Susante, 
de priizen voor de vluchten op Roosen
daal en Echt uit. 
De uitslag van deze vluchten luidt: 1. 
J. v. d. Langenberg; 2. H. v. d. Bosch;
3. A. Calsiin; 4. H. v. Dijk; 5, H. v. d.
Broek; 6. J. Kerssens; 7. J. Smulders;
8. L. Puiin; 9. Fr. v. d. Brandt en 10.
E. v. d. Velden.
Hierna deelde de Voorzitter van "Box
tel Vooruie' mede, dat uitreiking van
de grote collectie prijzen voor de vlucht
op Aerschot (België), op Zondag 3 Aug.
des n.m. om 8 uur zal plaats vinden. Hij
sprak daarbii een woord van welge
meende dank tot alle Boxtelse winkeliers,
Café-houders en andere bedriiven, die 
al deze mooie prijzen voor dit schone
doel beschikbaar wilden stellen.
De uitsla� van de vlucht op Aerschot
zullen wii volgende week vermelden. Wii
willen thans niet verzwiigen, dat Voor
zitter Habraken, bii de hierboven ver
melde vluchten niet in de prijzen vallen
de, nu met de eerste priis, zelfs voor de
gehele kring, gaat striiken. Ml'!n is Voor
zitter of men is het niet!

Opbrengst speldjes-verkoop. 
Al is het succes niet uitbundig: de op
brengst van ruim f 169,- is in deze 
speldies-rijke tijd zeer goed te noemen. 

De man met de wisseltruc 
Sinds meer dan drie iaren tracht een 
persoon, speciaal bii oudere boeren, 
door middel van een wisseltruc geld te 
bemachtigen. Deze man, die reeds op 
verschillende plaatsen in het land is op
getreden, geeft zich uit als vertegen
woordiger van de een of andere instel
ling (b.v. belastingen, verzekeringen, 
steun kleine boeren, enz.) en hii vertelt 
voor deze instellingen geld te komen 
brengen. Hii heeft dit geld echter nim
mer gepast bii zich. Hij beweegt zijn 
slachtoffers hem geld te geven, opdat hii 
het "grote" geld ergens kan wisselen. 
Hii komt echter nooit terug. 
Deze man heeft ziin practiiken tot op 
heden ongeveer 40 maal in verschillende 
gemeenten uitgeoefend en op deze wiize 
goedgelovige mensen reeds voor een 
aanzienlijk bedrag opgelicht. 

. Ziin signalement luidt: bleek, smal ge-
• laat; inè't" enigszins· uitstekende jukbeen
deren, 30 à 40 jaar oud, vrij klein, ten
ger postuur, donkerblond haar. Hii is 
de laatste tiid gekleed in een bruin cos
tuur, mogelijk ook in een griis met dito 
hoed; ook wel blootshoofds. Hii beriidt 
een oud herenrijwiel. Men kan op ver
schillende manieren medewerken om 
deze parasiet onschadeliik te maken, bii
voorbeeld: 
te. aanhouden en naar de politie over

brengen; 
2e. een der huisgenoten kan de politie 

of het politiebureau waarschuwen, 
terwiil men de man aan de praat 
tracht te houden; 

3e. hem laten vertrekken en onopval
lend trachten te volgen, totdat men 
hulp van politie of burgers heeft 
om hem in te rekenen; 

4e. ziin riiwiel verstoppen, zodat • hii 
zich slechts te voet kan verplaatsen 
en men tiid heeft om maatregelen 
tegen hem te nemen. 

Laat ieder in eigen en anders belang 
medewerken om deze rotte plek in de 
samenleving zo spoedig mogeliik te ver
wiideren. Wacht niet met het nemen 
van maatregelen, doch handel direct". 

_ .. iAgéndà 
R.K.B.B._ en R.K.J.B. .. 
Zondag a.s. na de Hoogmis bijéenkomst 
vati de leden van de R.K.B.B. én R.K.J.B. 
in het eierlokaal. B�preking kermisuit
stapje naar "Ons Erf", Berg éri Dal. 
Tevens bespreking N.C.B.-paradé'•, te 
Breda. Trouwe opkomst wordt verwaeht. 

. 
' ,

Voor de Landbouwers 
Nu de· stoppels weer vrij komen, is-het 
zaak om d;eze weer zo gauw en zó goed 
mogelijk met een of ander stoppelgewas 
te benutten. Hoofdzakelijk zullen "dit 
weer stoppelknollen zijn. Meestal wordt 
nog breedwerpig gezaaid, doch hier en 
daar neemt het machinaal zaaien toe. De 
voordelen zijn: 
a. In droge jaren is de opkomst veel 
beter alsook de opbrengst. .
b. Het onkruid is beter te bestrijden,
door de mogeliikheid van machinaal
schoffelen. . , . _ . .,
c. Het plukken gaat vlugger en gemak
keliiker. Bij afstand van pl.m. 30 cm.
Bij breedwerpig zaaien kan het knol
groenza.ad heel goed gemengd worden
met Kalkammonsalpeter, b.v. 100-150
kg per ha. Denk er aan direct na het
mengen uitzaaien.
Bemesting: 300-400 kg kalkammon. te
geven in twee keer. 150 kg kali 40%
voor het ploegen en 'n 200 kg super, dit
alles per ha. Knolgroen is ook dankbaar
voor Magnesium, b.v. 150 kg Mg-sulfaat
of 150 kg Kiezeriet.
10.000 1 gier per ha komt overeen met
200 kg kalkammon en 250 kg kali 40 %.

v. Haperen.

De Breugheliaanae kermis 
ia weer voorbij 
Het schijnt voor Pluvius traditioneel te 
worden de Breugheliaanse Kermis zijn 
zegen te komen geven. Een zegen, die 
onmogeliik gevoelens van dank voor de 
overvloed van die mythologische .. ITT00t
heid kan opwekken! 
Integendeel. 
Stapelen's bewoners zullen er zich even
wel ook g�en minder welluidende termi
nologie over veroorlov�n. 
Ook dat niet! 
Immers, Zaterdag kreeg Pieter Breughel 
op ziin hoge voetstuk een behoorlijke 
verering, en Zondag heeft hij zich zelfs 
enigszins moeten beheersen om niet over 
te stappen in de Ja.n Plezier, die rit na 
rit overladen was met Breugheliaanse 
Kermisjèugd. 
Het bezoek aan het hem gewijde ver
maak is niet tegengevallen en de bezoe
kers hebben, gezien-de opbrenst van de 
vermakelijkheden, e�n behoorHik steen
tje bijgedragen voor Stapelens Kapel
fonds. 
Echter, gezien hebbende de plannen 
voor de bouw van de zo noodzake(ijk 
wordende kapel, is er reden te,veronder
stellen dat de "bouw van het kapel
fonds" nog menig steentje zal vorderen 
alvorens de barakkapel zal gesloopt kun
nen worden. 
Laten we daarom hop�i;i daJ onz.e ... SY,[11· 
pathieke Paters van Stapelen binnen af
zienbare tiid op een of andere onver
wachte wiize de verwezenlijking van hun 
ideaal mogen ondervinden. 

Uitnodiging 
De dames en heren die hebben meege
werkt aan de opbouw van de Breughe
liaanse Kermis en aan de verzorging er
van, worden verzocht op een gezellige 
bijeenkomst aanstaande Zat_erdag 2 Aug.
om half 8 in het Missiehuis St. Theresia. 

Zilver van de Vierdaagse 
De 72-jarige heer M. A. van Dommelen, 
alhier, heeft dit iaar voor de viifde maal 
deelgenomen aan de vierdaagse te Nij
megen, en ontving daarvoor de zilveren 
medaille. 
Driemaal heeft hij de 50 km afstands
marsen gelopen, doch sinds vorig jaar 
was hii ingedeeld in de klasse voor 
oudere wandelaars, die dageliiks 40 km 
moeten afleggen. 
Zo fit als hij aan de start verscheen 
iedere dag, bereikte hii ook telkens de 
finish. Zelfs geen blaartje aan de voet-

:,=================================== 

Avonture11 van BIM en BAM 

JUMBO'S BAD. 

,,We gaan een heerlijk warm bad 
nemen", zegt Bim, die juist een grote 
tobbe me.t heerliike zeepsop heeft ge
vuld. ,,Reuze" zegt Bam, . die .. zich ook 

. wel ,e .ens gr4ag in het warme water wil 
dompelen. Maar oei, oei, daar komt 
Jumbo aan, ·die grote plaaggeest. Na-

tuurlijk kan hij de verleiding niet weer-
. staan on, Bim en Bam even te·. plagen.' 
Hij steekt zijn slurf in het sop en zuigt 
het allemaal pp .. ,,Ach Junlbo", smeken 
Bim en Bam, ,,doe nu niet, we wilden 
net zo'n heerliik bad gaan µemen". Maar 
Jumbo trekt ziel, van al die smekingen 
niets aan: Hii blaast ee.n zeepbel, zo 
éncirm groot als Bi11; en Bam nog nooit 

hebben gezien. Pang!!! ·Plotseling spritr1h 
hij ui .teen, met het gevolg dat grote drup
pels zeepsop in Jumbo's ogen vallen; -Hij 
begint te huilen van piin, m11ar Bim • en 
Bam vinden dat niet erg. ,,Dan had je 
maar van ons badwater af moeten bHj
vén" plagen 'ze. En wie het laatste• 
pl;;iagt, plaagt het best! 

• • 



SPORT-NIEUWS 
' r_ � �;' !'-- '.. • DISTRICTs.sroRIDAC K.A.J. Op Zondag . (o Augustus zal, a: i'<:.A.J.,afd Boxt�l ,i;en. ,Districts-Sportdag organiseren. Over dit gebeuren, dat op het.terrei,n van . de R.K.:..S.V. .,,Boxtel'.' , zalplaats . vinden, hopen wij volgende weelèuitvoeriger terug te komen. 

HANDBOOGWEDSTRIJD -NEOERLAND � BELGIE. A.s., Zondag• 3 Augustus zal in Vught ophet' terrein bij Kasteel Maurick de inter•land-handboogwedstrijd Nederland-,-Bel-�ë plaats vinden. In onze nationale ploeg, die uit veertienschutter,s bestaat, zal Boxtel vertegenwoorql�d zijn door H. de I<oning, lidvan de handboogschutteriij l'Union. 
R.K.S.V . .,BOXTEL". 

• Voorbereidin2 competitie 1952- 1953.Nu de jaarlijkse grote krachtproef - die.,competitie" heet - weer in zicht komt,
gaan de roodwitters een aanvang makenmet d_� nodige voorbereidingen. Met ingang van volgende week wordt detechnische training hervat, terwijl ookten spoedigste begonnen zal worden metde mentaltraining. Daarbij zal het geleerde in practijk gebracht kunnen wor•den in een serie voorbereidende wedst(jjden, waarvan het globale schemaluidt: 9 Augustus: (waarschijnlijk) uitwedstrijdtegen de bekende 2e klasser Sarto. 24Augustus: deelname aan het door deR.K.S.V. ,,O.D.C." te organiseren tour•nooi om de Zilveren Molen. 31 Augustus: vriendschappelijke wedstrijd Boxtel-O.D.C. 7 September tenslotte: ont·móeting met de zeer sterke 3e klasserHieronymus. Zoals men ziet een programma, dat een• vruchtbare voorbereiding op de competitie 1952-1953 kan inhouden! 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

9e Zondé!R na Pinksteren.3 A�stus 1952. 
De H.H. Missen zijn om half 7, kwartvoor 8, 9 uur en om half 11 de hoogmis. Om half 7 gel. H. Mis voor Henricus v d. Meerendonk; om kwart voor 8gel. H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van onze parochie; z. a. gel.irgt. voor Wilhelmus v. d. Meijden; H.Hartaltaar gel. mndst. voor Maria DirksSaat; om 9 uur gel. H. Mis voor Mariavan Hal; z. a. gel. mndst. voor Christl v.d. Horst; H. l;:lartalt. gel. H. Mis voorCornelis v. Rumund; om half 11 gez.jrgt. voor Johapria Maria v. Boxtel. Na de Hoogmis zal de H. Bloeddoek terverering worden uitgesteld. Men wordt vriendelijk verzocht de'blaadjes "Ave Maria" af te halen in desacristie. 
Schaal: Vandaag gaat de 1 e schaalco.Ilecte ten bate van de R.K. Gezinszorg in 

Boxtel. De '.2e schaal _gaat voor de bijzondere ·n9d�n. ,\'.an, n.,et Neder!. Episcopaat. Beide collectes worden ten zeersteàánbevolen. . • ·" 
�f. Vanavond om 7 uur. Donderdag
avond eveneens om 7 1,mr. Biechten: Zaterdag van half 3 tot 4 uuren van 6 tot half 8. Dopen. Iedere dag van half 3 tot 3 uur.Deze maand is het geen congregatie. De vacantiemaand is ook een tijd waarin men eens rustig de, H. Mis kan bij
wonen. Laten we deze kans benutten. De kindermis is om half 9. . MAANDAG: om kwart voor 7 gel. H.Mis voor Hendrina v. d. Loo-v. Oirschot; z. a. gel. mndst. voor Maria Vogels-van Kasteren; half 8 gel. mndst.voor Constant v. d. Broek; half 9 gez.jrgt. voor Adriana Leermakers-Avendonks; z. a. gel. jrgt. voor Adriana Leer
makers-Avendonks.DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.voor Petrus Smits; half 8 gel. H. Misvoor Francisca Mombers; half 9 gez.mndst. voor Hendrica v. d. Ven-v. d.Ven; z.a. gel. H. Mis voor MartinusGiesbers. WOENSDAG: om kwart voor 7 gel.mndst. voor Johanna v. Dalen-Melis; z.a.gel. mndst. voor Helena Kums; half 8gel. mndst. voor Anna Maria v. d. Heyden-Verhoeven; half 9 gel. H. Mis voorFrancina v. d. Laar-v. Liempd. DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.mndst. voor Maria Roeien; z.a. gel. jrgt.voor Johannes Timmermans; half 8 gel.H. Mis voor Wilhelmus v. d. Brand; half 9 gel. mndst. voor Maria Dirks-Saat.Vanavond om 7 uur Lof met rozenhoedje. VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.voor Henrica v. d. Oever-v. d. Sande;half 8 gel. mndst. voor Wilhelmus v. d.Meijden; half 9 gel. mndst. voor Henricus Boerdonk; z. a. gel. H. Mis voorHenrica v. d. Ven-v. d. Ven. ZATERDAG: feestdag v. d. H. Pastoor van Ars; om kwart voor 7 gez. jrgt. voorAdrianus v. Zeeland; half 8 gel. H. Misvoor Theresia Dorenbosch- Meijer v.w.het gemeentepersoneel; half 9 gez.mndst. voor Henricus Boerdonk; z. a.gel. H. Mis voor Francina v. d. Laar- v. Liempd. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Norbertus Jacobus Schellekens, geb. te Dongen (H.Laurentius) en won. te Nijmegen (H.Joseph) en Francisca Catharina van derLinden, geb. en won. in deze parochie.Adrianus Cornelus Schellekens, geb. enwon. in deze parochie en Adriana MariaKonings, Wed. van Marinus Cornelis vande Sande geb. te Boxtel (Gemonde) enwon. in deze parochie, waarvan hedende 1 ste afkondiging geschiedt. De gelovigen worden verzocht de hunbekende huwelijksbeletselen, waarin nietis gedispenseerd, ten spoedigste aan depastoor bekend te maken. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. Vandaag gaat de eerste schaal voor hetJeugdwerk van ons Bisdom; de tweedeschaal gaat voor de Bijzondere Noden.Vanavond is het om 7 uur Lof metrozenhoedje voor onze pi,.rochianen inhet buitenland en voor het behoud van

de v:rede. De Hoogmis is vandaag metVolks:tang. En . op deze eerste Zondag der maandwordt nog eens bijzonder aanbevolen dèCollecte voor de H. Hartstichting welkevoor en na de H.H. Diensten aan aek�rkdeur wordt gehouden.. 
Woensd.é!R � feestdag van de ,Gedaante·verandering van 0. H. J. Christus op dè!;,erg Thabor. 
Zaterdé!R - Feestdag van de H. Joannes Vianney de H. Pastoor van Ars. ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. totbijzondere intentie; 7 uur 1. .d. voorAdrianus v. d. Nostrum v.w. de buurt; 8 uur 1. d. voor overleden Zoon (B); kwart over 9 1. d. uit dankbaarheid (v. St.); half 11 Hoogmis voor CorneliaGoossens-Rekkers v.w. Broederschap vande H. Rozenkrans. In de Burcht: kwart over 7 1. d. voor hetgeestelijk en tijdelijk welzijn der parochianen; half 9 1. d. voor overledenfamilie (Voermans); kwart voor 10 1. d.voor Johanna v. d. Laak-Persoons v.w.de buurt . MAANDAG: 7 uur 1. d. tot bijzondereintentie; kwart voor 8 1. d. voor Cornelis Strijbosch en Theodora Theunissenz.e.; zijaltaar 1. d. voor Maria Sars v.Eindhoven; half 9 1. d. voor Adriana v.d. Snepscheut v.w. de buurt. DINSDAG: 7 uur 1. d. voor An toonBertens te 's Bosch over!.; kwart voor 81. d. voor Emerentia v. d. Broek-v. d. Langen berg; zijaltaar 1. d. voor Corneliav. d. Sande Couwenberg als lid van St.Willibrordus; half 9 1. d. voor de Heeren Mevr. Frans v. Oerle-Cremers enfamilie. WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor Wilhelmus v. Eijndhoven-Kruijssen; kwart voor8 I. d. voor Willem v. Roosmalen te's Bosch over!.; half 9 1. d. voor ReinierBeijk. Burcht-kapel half 8 1. mndst. voorNicolaas v. d. Horst-Libregts. DONDERDAG: 7 uur 1. d. voor Adrianus v. d. Nostrum v.w. verenigde ko!enhandelaren; zijaltaar 1. d. voor over!.familie Grothausen-Kurvers: kwart voor8 1. d. voor Willem v. d. Langenberg enAdriana de dochter; half 9 1. d. vóórEugène Boogaerts (v.w. bevriende fam.)VRIJDAG: 7 uur 1. mndst. voor Cornelia Goossens-Rekkers; kwart voor 8 1.mndst. voor Maria Kerkhofs-v. d. Boer; zijaltaar I. d. voor Anna Beijk-Montens;half 9 1. mndst. voor Gerardina Withoosv. d. Steen. ZATERDAG: 7 uur I. mndst. voor Johanna Maria v. Zeeland-Boeren; kwartvoor 8 I. mndst. voor Theodorus v. d.Steen; zijalta�r I. d. voor Lambertus v.d. Steen, Agnes van Handel z.e. en Adriaan de zoon; half 9 1. mndst. voorH!Jbertus Josephus v. Susante en Jos. v.Susante de zoon. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. ZONDAG: half 8 H. Mis voor het welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Wilhelmus v. d. Meijden. MAANDAG: half 8 jrgt. voor bloed- enaanverwanten van de fam. v. Heijst enLoutermans. DINSDAG: half 8 jrgt. voor HenricusSchellekens. WOENSDAG: half 8 irgt. voor Reginahsvr. van Henricus Schellekens. 

DONDEADAC: half 8 jrgt. voor Henricus v. d. Biggelaar en Marie de hsvr.VRIJDÄG: half 8 jrgt. voor Henrica v.Logten. ZA TIRDAG: half 8 jrgt. voor JosinaSmits. Deze week zullen 2C5chieden: Maandag mndst. voor Elisabeth Verhagen. Dinsdag mndst. voor Albertus v. d. Linden. Woensdag mncfü: vóór Mariav. d. Langen}:,erg. Donderdag mndst.voor Wilhelmina v. d. Aa. Vrijdagmndst. voor Theodoru� v. à. Velden. Zaterdag mndst. voor Joannes v. Kasteren. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. ZONO,AG: om 7 uur H. Mis tot zekerêintentie; om half 9 H. Mis voor Maria van Kuringe-Veroude; om 10 uur deHoogmis voor het geestelijk en tijde]ijkwelzijn van de parochie. De eerste schaal is vandaag voor. hetDiocesane Jeug_dwerk; en de tweedevoor de Bijzondere Noden. Des middags om half 3 het Lof, waarnagezongen wordt lied nr. 53. MAANDAG: om kwart voor 8 het gef.gel. jrgt. voor Franciscus Habraken. DINSDAG: om kwart voor 8 het jrgt.voor Antonia Schelle-van de Ven. WOENSDAG: om kwart voor 8 de mndst. voor Maria Nooten. DONDERDAG: om kwart voor 8 de H.Mis voor de leden van de godvruchtigevereniging te ere van de H. Theresia.VRIJDAG: om kwart voor 8 het jrgt.voor Jan Johannes van Kasteren. ZATERDAG: om kwart voor 8 het jrgt.voor Henricus van Kasteren, PetronellaZoetelief de hsvr. en Jan de zoon. 

Gelegenheid tot biechten: Dagelijks voor de H. Missen en Zaterdagmiddag van 6 tot 7 uur. 
Huwelijksaankondiwng: Josephus Hubertus Joannes Cloudt vande parochie van St. Landricus te Echt enAntonia Josephina Margaretha Meuwissen van onze parochie. Tweede roep. 

S.P.L. De zelatricen van het St. Petrus Liefdewerk worden verzocht de contributie vanhet tweede halfjaar op te halen en dezevoor 1 September af te dragen bij dehoofdzelatrice. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING,UEMPDE. ZONDAG: half 7 I. m. tot welzijn derparochie; 8 uur 1. j. voor Mathilda Prinsen; 10 uur z. j. voor Maria Mart. v. Dijk; 3 uur Lof. MAANDAG: 7 uur z. j. voor Jos. v. d.Velden; half 8 1. m. voor Johanna Petrusv. Abeelen te Haaren overleden; 8 uur1. j. voor Joh. der Kinderen en Petronella de hsvr.. DINSDAG: 7 uur z. j. voor CatharinaJos. v. d. Velden; half 8 1. m. voor Joh.v. Rixtel te St. Oedenrode overleden; 8uur 1. j. voor Joh. v. Zeeland. WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Mathijsv. d. Oetelaar; half 8 I. j. voor FranciscaJoh. Ha braken; 8 uur 1. j. voor JohannaMaria Joh. v. Zeeland. DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Mart.Appeldoorn en Barbara de hsvr.; half 81. j. voor Joh. v. Zeeland; 8 uur 1. j. voorJan Avendonks. 

VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Cornelia v..d. Laar; half 8 l: j. voor Adr. v. Zee,land; 8 uur i. j. voor Maria Jan Aven-donks. ZATERDAG: 7 uur 1. .j. ,voor Corneliade Jong; half 8 1. j. vöor Hèndr. v. Over.•beek en Engelina de hsvr.; 8 uur 1. J.voor Leonardus Welvaarts. • ZONQAG: half 7 1. i. voor Henr v. HaJ;Petronella de h�yr. en Theo�l. �e :z:00�1 8 uur 1. m. tot welzijn der parochie; 10uur z. j. voör Corn. Quinten. In de Kapel der Eerw. Zusters: 
�

-,.Maandag 7 uur 1. m. voor de leven ••,leden proc. Bergen-op-Zoom�Sittar.,Dinsd<4( 7 uur 1. m. voor ,,Aqr. Cont; Kuppe�s. Woensdàg en Dönderda� '!.uur 1. m. voor Hub. v. Aarle v.w. dé f\\; milie. Vrijdag 7 uur 1. m. voor MarthaHenr. v. Houtum als over!. lid Moedèrvan Goeden Raad. Zaterdag 7. uu.r 1. ni;voor Anna M�rt. y. d. Ven_ v.w. de kiifrderen. Zondag 7 uur 1. ril. ter ere H. Ari•tonius. . , ,30e voor Johanna Petrus v. Abeelen tèHaaren overleden; Joh. v. Rixtel te si:;Oedenrode overleden. Gedoopt: Francisca Antonetta Mariádochter van Adr. v. Kasteren-Traa. 
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 mJHoogmis voor de Parochie. Tweedèschaalcollecte voor het Diocesaan Jeugdwerk; derde voor Bijz. Noden Episcopaat, en voor het onderhoud eigen kerk.Na de middag om 3 uur Lo_f met Rozen•hoedje; na het Lof een lied. ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Catha• rina Vorstenbosch-v. Kuringe; half 9H. Mis voor Mevr. Martina van Esch-v,. Munster; 10 uur Hoogmis voor deparochie. MAANDAG: half 8 H. Mis ter ere vande H. Antonius Abt. DINSDAG: half 8 H. Mis voor Elisà•beth Batens. WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Gerdinà.van de Pas-Hoevenaars. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Antoon van der Pas. ,,VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis vander Meyden. ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Ma•ria Emerentia Banens. Elders: H. Mis voor Gerardus Josephusvan Oers. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. Zondag 3 Augustus. 9de Zondag náPinksteren. Deze middag om 3 uur Lofmet Rozenhoedje. Woensdag: Feestdag van de Gedaante•verandering van Onze Heer JezusChristus. Om 8 uur Lof. Donderdag en Zaterdag: om 8 uur Lo��ZONDAG>om 7 uur H. Mis voorMaria Cornelia van Roosmalen; om halt9. voor de overleden leden der familiéWindstosser; om 10 uur voor de overleden leden ener familie. DINSDAG: om 7 uur voor Anna Gerarda Schapendonk. WOENSDAG: om half 8 voor DoctorTheodorus Strengers. VRIJDAG: om 7 uur jaargetijde voorCornelis van der Meijden. ZATERDAG: om 7 uur tot bijzondereintentie. 

GËTROUWD: 
GIJSBERT STAATS 

-�l U;JJ;Jl:IUO.1 'U;J;JlS[;iqqoa ·u;il:ll:lfq ;JJEMZ UIOOl : c!OO)! ;J .1 Te koop: een drachtige vaarsM.R.)J, waarvan melklijstenvan de moeder en volzusterster inzage, t.b.c.-vrij A-bedrijf.W. Megens, Esschebaan 16,Boxtel. 

Reeds meer dan 40 jaar 1s 
,. 

M. Jansen-de Wit's Kousenfabrieken N.V. 
en 

RIET TIELEN 
De Heer en Mevrouw StaatsTielen danken mede nan\enswederzijdse familie voor de vele blijken van belangstellingbij hun huwelijk ondervonden Boxtel, 31 Juli 1952. • 
Net R. K. Meisje gevraagd,tc;gen 15 Aug., liefst voor dag en nacht, in gezin met 3schoolgaande kinderen. Was�eheel buitenshuis. (A.s. Zaterdag van 12-5 uur afwezig).Mevr. Schellekens-Vekemans,Burgakker 5a. 
Te koop: een kalfvaars, aantelling 24 Aug., t.b.c.-vrij envrije stal; en een houten loods(dubbele wanden). P. J. Vervoort, Boomstraat 5, Gemonde. 
Te, koop: dames- en herenfi.e,ts f 15 ,-, z.g.a.n. donkerblauwe kinderwagen f 60,-,strijkplank f 4,-. 's Avondsna 6 uur. Baroniestraat 77. 
Te koop: een z.g.a.n. wieg(pitriet), kinderledikantje, opvouwb. kinderwagen en fietsstoeltje, alles billijke prijs. bevragen Molenstraat 19. 
Witte bruidsjurk met sleep,onderjurk en tasje. BevragenMolenstraat 19. 
Te koop: guste zeug, geschiktvoor huisslachting, wil ook ruilen op dragende zeug. M. v. d.Loo, Liempde D 7. 
Te koop: toom beste biggen.Knuisterkoepel 17, Boxtel. 
Te koop bij M. v. Grinsven,Roond 14, Boxtel, beste Kalfvaars, aan telling 20 Aug. Witbedrijf. 
Te koop: een toom biggenM. v. d. Meijden, DorpstraatA 105, Esch. 
Te koop: toom beste biggen Th. v. d. Aker, Nieuwstraat180b. .. 

Verloren: motor duodek. Lennisheuvel-Kinderbos. Terugbezorgen J. Voermans, Raap-hof 6. 
Gevraagd: Net R.K. Meisje,voor dag of dag en nacht.J. Tielen-v. d. Laar, Mgr.Wilmerstraat 12, Boxtel. 

Voor een goed 

HORLOGE 
1a uw adres 

F. P. v. Langen 
Stationstraat 62 

Junghana 
Herenpolahorloge f 33,

Damealiorlogea Y.a. f25,70 

Herenzakhorlogea f 31,50 

Alle uurwerken 1 e kwali-
teit met volle garantie 

U11rwerkreparaties In een 
week klaar. 

Te koop: jonge hennen, tegende leg. C. van Kuyk, Oirschot·seweg 6, Boxtel. 
Te koop: beste kalfvaars, aantelling 20 Aug. Wit bedrijf.v. Grinsven, Roond 14. 
'T NIEUWE CENTRUM 

Ook UW adres voor 
FIJNE VLEESWAREN 

EN HEERLIJKE KAAS. 

U ontvangt naast DE BESTE 

DE ROOIJ's 
NAAIMACHINEHANDEL 

Uw adres voor 

HUISHOUD-, 
AMBACHTS- EN 

INDUSTRIE-MACHINES 
Reparaties en onderdelen voor ALLE 

MERKEN en SOORTEN naaimachines 

J. C. de Rooij Rechterstr, 16, Tel, 661

waar een vlug g e en n ett e •• 
bedie nin g. Vlees is de voornaamste SPIJS DEZE WEEK: d I t b k d I FiJne Jonge Kaas 28 et. IOO gr. en an voora egen onze e en e age prijs! 
Oude Kaas 36 et. IOO gr. Vrijdag en Zaterdag 
Verder -�ndere artikelen tegen Poulet f 1.30 per 500 gramlage pnJzen. W dt k h . b d Rundvlee• vanaf f 2.00 per 500 gramor oo aan u1s ezorg . 
JAN WAGENAARS Fa. Jan van Lievenoogen 

Ridder v. Culjkstraat 1 Fellenoord 2 - Telef. 372 - Boxtel, 

Telefoon 581 

Vanaf heden weer 
Meisjes gevraagd 

ii;;
"" 

:,� • �- Verse en gebakken Bokking 
-� lttf;,t �- ..... H ' van 14 tot 17 Jaar voor de afdeling 

pakkerij. Aanmelden dagelijks op kantoor. 
• 

H. Jos v. Susante & Co.

· Aan de inwoners van Liempde 1' Hiermede delen de Bakkers U mede, dat zij op
1 Woensdag 6 Augustus (met de ker mis)

nie t b ak ken en oo k ni e t  bezo r gen.
Beleefd verzoeken WlJ onze cliëntèle, hun be,
stellingen reeds Maandàg 4 Augustus te doen.

De gezamenlijke Bakkers van Liempde. 
DANSEN DANSEN 

1o.r. 'l! ! it en 1--•11euwe aring in t zuur

� �� � � ·V o s Stationstraat 44 
Telefoon 527 

Textiel 
In het winkeltje 
,,D E DRIE LINDE N" 
Daar kun je het vinden.

* 
Vrijdag 1 Augustus, 5 uur 

OPENEN WIJ 
onze nieuwe zaal< in 
Textielgoederen 

DE BESTE KWALITEIT f 
TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN • 

H.H. Landbouwers! Voor a.s. Her.fstuitzaa,i steeds in voorraad alle soorten gras- en klaverzaden, Deze zijn sterk in prijs geda.a!d. Verder: Spurrit, S d -� .1 Lupinen, •• erra ella, Stoppeh
J 

Ket;,,i�:zater,��g. va_n'.0 6, �, 10 ''. ÜuJ·�'.
ter,, bate·�•n '.Co"«:q,rdia, Liemp�fo, :· ,, , 

in de dancing ,;an Jac. Werrens met de ;:,Boc,celU.•b•,,d.. 
J.<npl.fen.·Q.m.,de originele Jobti.; ,f,ifotl�: en·';,de •:nieuwe .. S00(-1:;,G'elria"'. Zaadhandel P.' ,l�'k. 7 h l  ' ' :va1r.-<!o:'og'r . � • , . 

TE SCHIJNDEL 
vraagt voor direct eep 

ELECTR ICIËN 
in het bezit van diploma Amb�chtsschool. Zijdie zelfstandig kunnen werken, over practische
ervaring beschikken en eventueel in het beiitzijn van een V.E.V.•diploma genieten de voor•keur. Sollicitaties te richten aan de Personeel•chef te Schijndel. 

HAK IIU 
de knoop door! 
De weeldebelasting vermin
derd ... de prijzen der Philips 
radio-apparaten omlaag .... 15% 

op de prijzen voor de Philips 
Klankkleur- toestellen, circa 
f 300.- op de prijzen voor
de Philips televisie-app�aten ! 
NU reeds een Phili;j>�. radio
toestel voor f 136.-. Mak 11u 
de knoop/door, koop nu èêri 
Philips radio met Klankkleur. 

VAN BOXTEL 
Olarissenstraat 3, BOXTEL, Tel, 479 
Y11ghter$J�1 3�L--A�I BOS_CH, Iel. 8805 

... 

.:!. 

';. 



Hallo! Hallo! 

Inmaakglazen 
met platte r■nd 

¾, L 38 et ; 1 L �O et; 
1 ½ L 45 et; 2 L 50 et 
Platte ringen 5 et p. st: 
Vegla ringen 6 et p. st. 
Wasstellen m. deksel v.a. 9.50 
Koffleserviem, 82-dellg 37.60 
Keukenuitzetten v.a. 47.50 

Op al onze Emaille 
10¾ korting 

BISCUIT GLACê 
bedekt met glazuur, 
In de smaken mocca, 
vanille, citroen en 
frambozen. 
Een kindertractatie. 

HELLA 
een bro, blscultJe met •· 
aachte v1nlllesmuk. 

250 gram 35 cent 

HOMJA 
aan één ziJde een pittig 
cacao-suikerlaagje. 

250 gram 55 cent 

RIGOLmo 
,droog" en tooh pltU• 

Fijn doorbakken. 
ram 40 cent 

NQRiA 

Rijwielen.en Onderdelen 
aari scherp ·concur

rerend■ prijzen. .. 

W. ROVERS
Dorp A 12, Liempde 

Agent voor BUTAGAS 
GAS en GASSTELLEN 
uit voorraad leverbaar 

.• , i:illi:;1$:
ee� lichi; ;geurig vai'lflle-, 
koekje. Dtell royaal uit. 
2!,0 ·'gram 45 cent' 

DE GRUYTER'S HEERLIJKE B1-SCUITS 

OIDI 

Een mooie gouden ring 
is nu in Uw bereik! 

Gouden damesringen reeds vanaf f 13,50 

Gouden herenringen vanaf f 25,50 

Wij lonen U een grote keuze in de nieun,s/e 
modellen. - Ziel onze etalages. 

F
A A. v. Vlerken, Boxtel

Juwelier - Horloger Kruisstraat /0 

ALS UW BENEN 
-----

� 
• KONDEN

KIEZE N

ZATEROAGIIORGEN 
UNIEKE VERKOOP 
VAN ALLE SOORTEN 

... -----: � 
NYLONS 

KOZEN WIJ 
NATUURLIJK 
DE WINKEL VAN 

J, M.,. Geel-de Koning 
VOOR 

Wandel Nylon . 2,85 • 3,50 
Met zwarte naad . 3,40 - 3,80 

Cotton Nylon . . . . 4,50 
Met wondernaad . . . 4,75 

Enkalon met wondernaad 5,50 
Enkalon met zwarte naad . 5,75 

Crlstal met zwarte naad . . 4,98 
Crlstal met wondernaad . . 5,95 

Org. Met-nylon zwarte naad . 6,25 
Cristal met zwarte of bruine hiel . 6,95 

Cri stal met mozaïek hiel . . . . 7 ,25 

J. M. VAN GEEL-DE KONING 

la'ile pryzen en l,c.,i,enáien 10 procent kortin9 

ALLÉÉN I uooc e11re êeuu I 
PRIMA 

meMmodef I UURWERKEN 
HORLOGES 
KLOKKEN 
WEKKER S· 

't Uiterlijk 
Kunt U zelf wel 
b e o o r d e l e n  maar , 
wat er in zit, daar 
komt het op aan• 

Vit !lijn �de f,adowi: 
* VERTROUWEN

* VAKKUNDIGHEID

* GROTE KEUZE

* VOORDELIG IN PRIJS

* VOLLE GARANTIE

1Jaauun oooc al uw. � 
fA A. VAN VLE R K EN 
JUWELIER 

Z I E T 

HORLOGER OPTICIËN 

E T ALAG E S!! 
KRUISSTRAAT 10 - BOXTEL 

WEEKRECLAME 
VAN VLEES EN VLEESWAREN 
1 ONS GEKOOKTE HAM 
1 ONS LEVERKAAS 
1 ONS ONTBIJTSPEK . 
1 ONS BOTERHAMWORST 

1 pond Poulet f 1,35 

55 et. 
28 et. 
42 et. 
35 et. 

SI age r ij BA A IJ E N S- F R U N T 
BARONIESTRAAT 99 

Uw 1Ju6S.eltjespotten 
hebben bij ons wéér een 

DRIE D U B f
f
E LE WAARD E 

1. U koopt alléén prima kwaliteiten,
2. Tegen de laagste prijzen,
3. En bovendien,,, .... weer 

GRATIS KÈRMISVIERING 
voor uw kinderen., 

Gezien het enorme succes van het vorige· 
jaar, hebben wij ook dit jáar weer besloten -
om bij aankoop van elke 

12.so gld. 1
2 gratis rit bewijzen· 

te verstrekken voor E L K E willekeurige 
KINDERATTRACTIE op d.e HOUTWERF .

F.J. WITTEVEEN, BOXTEL 
alléèn: RECHTERSTRAAT 18 • 

Met Uw pijnlijke ,oetan ==��-:�;Et� NAAR 
Jo v. Grinsven-v. Summeren I o,4o per Kg:o � • 

MARKT 15 Fruitkwekerii 
Medlscb Gedlpl. Yoelverzorgster Kaart 8 89, Ook aan huls te entbieden 
Telefoon No. 820. 

Makelaars- en Algemeen 
Assurantie kantoor 

Tevens Adviesbureau 
Bosscheweg 12, Boxtel 

Beëdigd Makelaar en Taxa• 
teur In o n r o e r e n d e  e n  
roerende goederen 

sinds 1928. 

Gemonde, 

�:t:11;. 
' •• : • •·� ,._,;_:;' , 

1:, /_:::,:_~: ••• 

de fijne 

Engelse Thee :l<o.o.pt nu Cocos 
Nog slechts één week tot en met ZATERDAG 

2 GRATIS PROEFMESJES • 
ontvangt U bij inlevering vu deze 
advertentie bij Uw leverancierofbij. 

llfTZ VHIOOPIAITODI . IEDEIUI. 
VNrfflf 

- -
- -- • -. --

met de rijke afschenk 

- - --· -

I 

.. _ -:-_::-_.=; - =-·: :..-

DEN DRIES :��R��N EN OVERHEMDEN 
OP MAANDAG GEBRACHT.· ZATERDAG TERUG. 

Adverteert,:: in Brabants Centrum 

9 AUGUSTUS kunt U p rofit e re n  van onze , 
EXTRA lage prijzen: 

Zware gekeperde 100¼ Cocos 
70 cm breed 

van 4.55 

nu voor 2. 75 

100 cm breed 

van 6.50 

nu voor 3. 95 

120 cm breed 

van 7.80

nu voor 4, 75 

140 cm breed 

van 9. 10 

nu voor 5, 55

Pracht Jacquard geweven Cocos 
100 cm breed 

van 8.75 

nu voor 5. 98

120 cm breed 

van 10.50

. n·u voor Î .18

140 cm breed 

van 12.25

nu voor 8. 38

COCOSVLOERKLEDEN 

Alléén 

100 % Cocos, 2 X 3 meter

Thans van 39.50 voor 29e 75

' 
. 

IN DEN OOIEVAAR 

STATIONSTRAAT 43 BREUKELSESTIIAAT 9 

In Boxtel verkrijgbaar bij 
W. SNELLAARS

Molenstraat 4 

G. v. d. BRAAK
Breukelsestraat 113 

Voor UHION-Rijwielen 
en prima • RIJwl�lreparatles 

\ •'! . 

naar·' . 

. ·P.·J,,-v/d.: .. eoniaardt 
Tong'êrsestraat 8 

1 

·, 

2 50 gHorteerd :,· - ' •• ::•~•:.;-_· gram 50 c -~•'.~ ,, .·'!{;,;-,._,.:~c-' •nl 'f',., •• --.:•t;·~· 

,,,,-,, ,, , sJW.r; 
f,}A,: : • • , 

{it( ' 
''-\'~:· ' • 

. . -, ' .. •. 
•,,.:;.,,,:_ • 

----= ----:--------1 

1..41,,'. ,";<; 
·•."+.t . . ' ':-;~·-

... - - - """ • - • - - ~ --
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

Advertentieprijs: 10 et. p. kol. m.m. 
Blj contract speciale tarieven. 
Kleine advertentiën 7 et. per woord. 

KA-rHOLIEK VVEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

De medezeggenschap der arbeiders 
In ons artikel van de vorige week haal
den we drie punten aan, drie hoofdbol
werken van de christelijke sociale opvat
tingen van deze tijd: de vrijheid van het 
bedrijfsleven, de bezitsvorming der ar
beiders en de medezeggenschap der 
arbeiders. 
Rondom deze punten worden aan katho
lieke zijde alle moeiten en strevingen in 
leidinggevende sociale kringen, samen
getrokken, als onderdelen tot de herop
bouw van de maatschappij volgens chris
telijk ideaal. 
Het eerste punt, schreven we, is aan het 
begin van verwezenlijking bezig door de 
op gang gebrachte P.B.O. Omtrent het 
tweede punt vertelden we U de vorige 
week een en ander over de kijk die de 
werkgeversvereniging en een commissie 
namens de KA.B. hebben omtrent de 
mogelijkheid tot bezitsvonning voor de 
arbeiders. In duidelijke termen werden 
door deze beide instanties de standpun
ten en de middelen om bezitsvorming te 
bereiken, uiteengezet. 
Over het derde punt, de medezeggen
schap der arbeiders in het bedrijfsleven, 
schreven we, dat dit nog tamelijk ver af 
was van het begin. En juist dezer dagen 
bereikte ons omtrent dit punt een besluit 
van het elfde congres van het internatio
naal christelijk vakverbond (I.C.V.) Ook 
met de kwestie van de medezeggenschap 
lijkt men dus op gang te komen. 
De kwesti� waar het hier om gaat is 
deze: of de arbeiders recht hebben om 
iets te vertellen te krijgen in de bedrij
ven waarin zij werken, hoever dat recht 
gaat en hoe de hun toekomende maat 
van medebestuur ( = medezeggenschap) 
te verwezenlijken is. Deze kweste wordt 
zeker nog dringender als de arbeiders 
door de mogelijke bezitsvc:>rming kans 
krijgen op een gedeeltelijke eigendom 
van de onderneming waarin zij werken. 
Het congres van het I.C.V. herinnert in 
haar hesluit op de eerste plaats aan en
kele christelijke opvattingen: 1. dat de 
betrekkingen tussen de maatschappelijke 
klassen niet mogen afhangen van de 
macht :_ zoals bij de liberale en staats
socialistische opvattingen - en ook niet 
van de haat - zoals bij de socialisten 

. __ met hun klassenstrijd -; maar dat recht
vaardigheid en naastenliefde de grond
slagen moeten zijn voor samenwerking; 
2. dat het hoofddoel van de economische
en sociale ordening moet zijn: de eer
bied voor de menselijke persoon en de
ontplooiing van die persoonlijkheid, zo
dat ook de arbeiders de mogelijkheid
krijgen hun rechten uit te oefenen en 
als een vrij en verantwoordelijk mens 
aan het economisch en sociale leven deel
te nemen; 3. dat tot nu toe de arbeiders
in de opbouw der ondernemingen en
ook in het geh_ele economische leven, als
buitenstaanders behandeld zijn, zowel
door het vroegere zuiver kapitalistische
stelsel, als door het tegenwoordige col
lectivistische systeem.
Na de herinnering aan deze opvattin
gen, veroordeelt het congres de twee
economische stelsels die in ons tijdperk
der geschiedenis de vijanden zijn van
een gezonde maatschappij: het stelsel

Spoedeisende 
Raádsvergadering 

GELDLENINGEN TEN BEHOEVE 
VAN BELANGRIJKE 

OBJECTEN. 

Woensdagavond kwam de Raad van de 
gemeente Boxtel in een spoedeisende 
openbare gemeenteraadsvergadering bij
een ter behandeling van een aantal 
agendapunten, waarover met spoed be
slist moest worden. 
Allereerst werd aan de orde gesteld een 
voorstel tot het aangaan van een vaste 
geldlening groot f 500.000,- tegen een 
rente van 4 % en voor de duur van 30 
jaren, bij de N.V. Slavenburg's Bank te 
Rotterdam. Zulks voor de financiering 
van diverse nieuwe investeringsplannen, 
alsook voor de reeds op de begroting ge
brachte bouw van een hogedrukgasber
gingsinstallatie. Hiertoe werd door de 
Raad besloten, alsmede tot het sluiten 
van een geldlening bij de N.V. Bank 
voor Nederlandse ç_emeenten, groot 
f 89.600,- tegen een rente van 4 % en 
eveneens met een lange looptijd, zulks 
ten behoeve van de zo dringend nood
zakelijke verbetering van de Boxtelse 
bad- en zweminrichting. 
Vervolgens werd voorgesteld voor de 
bouw van een brandweerkazerne 
reeds op de begroting 1950 gebracht, 
doch nimmer goedgekeurd - het nodi
ge crediet te ontlenen aan de begroting 
1952 en te trachten zo spoedig mogelijk 
goedkeuring te verkrijgen voor het op
trekken (binnen het jaar) van deze 
brandweerkazerne in de Molenstraat 
tegenover de houtwerf. Ook aan dit 
voorstel hechtte de Raad zijn goed
keuring. 
Daarna werd besloten in de gasbedrijfs
begroting alsmede in de gemeentebegro
ting de nodige wijzigingen ,aan te bren
gen in verband met een mutatie in de 
credietverlening voor de bouw van een 

__ dat zuiver op de winst alleen gericht is 
zoals bij de liberalen, en het collectivis
tische stelsel waarin de gemeenschap, 
m.a.w. de Staat, de enige macht is die
alles re2,elt.
In aansluiting op deze veroordeling en
steunend op de bovengenoemde christe
lijke opvattingen geeft het I.C.V. dan de
volgende twee vaststellingen: 1. dat het
noodzakelijk is de' moderne onderne
ming zo te hervorn1en, dat een einde
wordt gemaakt aan het liberale kapita
lisme, waarin alles door het geld wordt
beheerst, doch daf evengoed dient ver
meden te worden dat de ondernëming
gemaakt wordt tot een onderdeel van
een economische machine, waarin alleen
de staat de leiding heeft; 2. dat de
mensen en in het bijzonder de arbeiders
door medezeggenschap· in staat worden
gesteld (zonder de taak en 

-
;.echten der

ondernemers te kort te doen) werkelijk
deel te nemen aan het richting geven;
leiden en beheren van de ondernemin
gen, zodat in het bedrijfsleven niet pro
duct, arbeid en winst in het middelpunt
blijven, maar mens en gezin het middel
punt gaan vormen.
Het I.C.V. vraagt vervolgens aan de bij 
hen aangesloten organisaties: 1. de po
gingen die men in verschillende landen 
doet om de arbeiders deelneming in het 
beheer van ondernemingen, bedrijfstak 
en economie te geven, met volle aan
dacht te volgen; 2. alle krachten in te 
spannen om die deelneming mogelijk te 
maken; 3. alle nodige plannen uit te 
werken om de medezeggenschap te be
werken, en de arbeiders te wijzen op de 
mogelijkheid van toekomstig medebe
stuur op economisch en sociaal terrein 
in het hele bedrijfsleven; 4. acties te 
voeren tot volledige erkenning van het 
recht op medezeggenschap ook in de 
leidende internationale economische or
ganen. 
En tot slot roept het I.C.V. de arbeiders 
op tot steun aan hun actie, de werkge
vers tot medewerking aan de nieuwe op
bouw van de samenleving, de internatio
nale instanties en regeringen tot mede
werking bij de verwezenlijking van dit 
program . 
Hieraan willen wij alleen nog toevoegen 
een waarschuwing: dat niemand deze 
dingen te eenvoudig moet zien. De 
werkgevers en eigenaars hoeven hele
maal niet bang te zijn dat rechten als 
eigenaars over hun onderneming zullen 
worden ontkend of zelfs maar aangeval
len; of dat de arbeiders - als medezeg
genschap ingevoerd wordt - nu eens 
even de zaken zullen gaan overnemen. 
Het gaat alleen om de afbakening van 
ieders rechten en plichten, niemand zal 
volgens de christelijke opvattingen, te 
kort gedaan worden in zijn rechten. 
Hoever de medezeggenschap van de 
arbeiders zal moeten gaan is zeker nog 
een kwestie van diepgaande studie, maar 
met volledig begrip voor elkaar, en met 
een echte christelijke geest van ware 
rechtvaardigheid en ware naastenliefde, 
is de juiste weg zeker te vinden. 

Th. v. H. 

hogedrukgasberging. 1-let was n.l. geble
ken, dat het reeds eerder geraamde be
drag een verlaging kan ondergaan van 
f 40.000,- zodat dit thans f 23.000,
bedraagt. 
Het voorstel tot verkoop van een twee
tal woningen in de buurtschap Kalksheu
vel aan de gegadigden A. Coverde en 
J. W. Pietermans werd in geheime ver
gadering behandeld. Toen de openbare 
vergadering weer werd geopend, deelde 
de voorzitter mede, dat de Raad beslo
ten had alleen maar tot verkoop over te 
gaan, waar het de heer Pietermans 
betrof. 
1-Îiei=oa werd deze in ijltempo afgewerk
te spoedeisende raadsvergadering ge
sloten.

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER. 
Maandag 11 Aug. van half 9 tot half 11. 
Donderdag 14 Aug. van 10 tot 12 uur. 

REPETITIES. 
Maandagavond repetitie Boxtels Ge
mengd Koor. 
Dinsdagavond repetitie Boxtels Gemengd 
Koor en Boxtels Orkest. 
Telkens om 8 uur in de zaal van de 
heer J. v. Run, alhier. 

BEDEVAART NAAR HANDEL. 
De leden van de H. Familie, die deelne
men aan de 'bedevaart naar Handel op 
a.s. Zondag 10 Augustus, worden ver
zocht om kwart voor 2 aanwezig te zijn
op de Markt.

R.K.J.B. 
Op Vrijdag 15 Augustus, Maria ten He
melopneming, houden wij onze jaarlijkse 
bedevaart naar 0. L. Vrouw ter Eijk te 
Oirschot. Vertrek 's morgens om 4.30 
uur bij W. Berkelmans, Lennisheuvel. 
Een flinke deelname wordt verwacht. 

Plaatselijk Nieuws 
ONTVANGDAG VAN 
ZUSTER ELISABETH. 
Zoals vorige week in het bericht over 
Zuster Elisabeth's aankomst te Boxtel is 
medegedeeld zal op een nader te bepa
len dag gelegenheid worden gegeven 
Zuster Elisabeth te komen begroeten. 
Van de Procure der Witte Zusters ver
namen wij dat Zaterdag 16 Augustus 
en Zondag 17 Augustus a.s. voor de 
ontvangst zijn vastgesteld, en wel van 
3-6 uur op de Procure in de Rech
terstraat.
Eventuele bezoekers zij er op gewezen,
dat het de wens van Zuster Elisabeth is
niet in de bloemetjes gezet te worden.
A.S. DONDERDAG MARKT 
IN DE MOLENSTRAAT. 
In de week vóór kermis zal de markt ge
houden worden in de Molenstraat. 
Dit jaar op Donderdag 14 Augustus we
gens de feestdag van Maria-ten-hemel
opneming die op Vrijdag 15 Augustus 
valt. 
OP 22 AUGUSTUS 
NAAR BEAURAING. 
Tot en met 10 Augustus kan men zich 
nog opgeven bij de Paters Assumptio
nisten van Missiehuis St. Theresia en bij 
de plaatselijke propagandisten voor de 
bedevaart van 22 Augustus naar Beau
raing b.g.v. de luisterrijke viering van 
het feest van het Onbevlekt Hart van 
Maria, het Hoogfeest van· Beauraing. 
Meerdere bisschoppen zullen de grootse 
plechtigheden bijwonen en de eerste 
zwarte bisschop van Belgisch Congo, 
Mgr. Al. Bigirumwami, zal de Pontifi
cale Hoogmis opdragen. 's Middags 
plechtige Sacramentsprocessie en Zie
kenzegen. Tienduizenden pelgrims wor
den verwacht! 
EXCURSIE HEEMKUNDIGE 
STUDIEKRING NAAR BREDA. 
Op Dinsdag 19 Augustus (Dinsdag met 
de Boxtelse kermis) zal de Heemkundige 
Studiekring zijn jaarliikse excursie ma
ken. Het programma van die dag ziet er 
als volgt uit: 
7.45 uur: Vertrek op de Markt. 
8.45 uur: Rondleiding in de kerk van 
Hilvarenbeek door Mgr. Dr. P. C. de 
Brouwer. Bezichtiging van het nieuwe 
gemeentehuis vaR Hilvarenbeek o.l.v. de 
Burgemeester, de Edelachtb. Heer J. 
Meuwese. 
10.30 uur: Tocht door het Landgoed 
,,De Utrecht" te Esbeek o.l.v. RentQ!ees
ter Aarden. 
13.00 uur: Rondleiding door het Ge
meentemuseum en Bisschoppelijk Mu
seum te Breda, door de conservator. 
14.30 uur: Bezoek aan de Grote Kerk. 
15.30 uur: Bezoek aan de tentoonstel
ling "Nassau-Oranje". 
16.30-18.30 uur: Vrij voor het bezich
tigen van de versiering in de stad en de 
Orangerie. (Wie hiervoor belangstelling 
heeft kan eventueel het Begijnhof of de 
Tentoonstelling van Kunstnijverheids
producten bezoeken.) 
18.30 uur: Koffietafel in "De Graan
beurs". 
20.30 uur: Boottocht rond de oude stad, 
in gereserveerde salonboot. 
21.30 uur: Bezichtiging van de verlich
ting in de stad en bezoek aan Oranje
stad. 
Aanmelding voor deelname dient uiter
lijk 14 Aug. te geschieden bij M. Schel
lekens, Mgr. Wilmerstraat 6. 
Een uitvoeriger programma is aan de 
leden van de Heemkundige Kring toege
zonden. 
WACHTGELD- EN 
WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. 
De KA.B., afd. Boxtel verzocht ons 
mede te delen, dat diegenen die omtrent 
bovengenoemde verzekering inlichtingen 
wensen, deze iedere Maandag, Woens
dag en Vrijdag 's morgens van 9 tot 
half 10 in het Verenigingsgebouw op de 
Burgakker kunnen verkrijgen. 
GESLAAGD. 
Bij het vorige week te Sittard afgenomen 
examen V.V.A. slaagden als Gezel 
Schilder de heren K. Joosten uit Boxtel, 
H. v. d. Sande en H. Witlox uit Liemp
de. Zij genoten hun opleiding aan de
Schildersschool "St. Lucas" te Boxtel.
Op het te Roermond afgenomen hoofd
akte-examen slaagde dezer dagen voor 
Hoofdakte B, onze plaatsgenoot de heer 
H. Spoorenberg onderwijzer aan de St.
Aloysiusschool, alhier 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 29 Juli tot en met 4 Aug. 1952. 
GEBOREN: Johannes A. M. zoon van 
JM. Vlassak en- M. A. G. Matthijssen, 
van Rijckevorselstraat 35; Adriana M. 
C. dochter van A. H. Olijslagers en I-1.

J. M. van de Ven, Mgr. Wilmerstraat 7
Alfonsus J. 1. M. zoon van H. M. Tim
mermans en H. J. v. d. Besselaar, Hal 29
- Henrica C. M. dochter van M. v. d.
Besselaar en M. A. vàn ·Beurden, Nieuw
straat 184a - Alphonsius M. zoon van 
Fr. A. M. van Vlerken en G. M. A. Ro
meijnders, Kruisstraat 10. 
GEHUWD: Gijsbertus J. Staats en Ma
ria A. Tielen - Joannes A. Leenders 
en Anna J. Schaffer. 
OVERLEDEN: Marinus Timmers, oud 
87 jaren, Gemon<lseweg 26. 

Ouden-van-Dagen-dag 1952 
Dinsdag 12 Augustus naar Breda-Oranjestad - Reoord-aantal aanmel
dingen: 133 - Dringende oproep aan auto-bezitters. 

Vast staat, dat de Ouden-van-dagen
tocht 1952 zal leiden naar Breda
Oranjestad. 
Vast staat ook, dat het bedrag, dat door 
"Boxtel Vooruit" voor de financiering 
van de tocht geraamd werd, aanwezig is. 
Vast staat echter ook, dat het record
aantal aanmeldingen, 133, zodanig is, 
dat daardoor de werkelijk te maken kos
ten aanmerkelijk hoger zijn dan de ge
raamde. 
Hoe kan nu deze moeilijkheid opgelost 
worden? 
In de eerste plaats, het moge hard klin
ken, doch het kan nu eenmaal niet an
ders: door uitsluitend aan de tocht te 
laten deelnemen de ouden-van-dagen, die 
de leeftijd van 70 jaren minstens bereikt 
hebben en dan nog uitsluitend door hen, 
die voor een tocht als deze in aanmer
king komen. 
Bij de contróle van de lijsten, vermelden
de degenen die zich opgaven is geble
ken, dat hierdoor enige personen zullen 
moeten "afvallen". Het zal, wij zijn daar
van overtuigd, voor deze ouden-van
dagen niet prettig zijn de mededeling te 
moeten ontvangen, dat hun aanmelding 
voor deelname aan de tocht niet kon 
worden aanvaard, doch zij gelieven daar
bij dan te bedenken, dat hierdoor voor 
anderen deelname aan de tocht mogelijk 
wordt gemaakt. 
Door deze noodzakelijke maatregel 
alleen echter, zullen de moeilijkheden 
nog niet opgelost kunnen worden. 
Het aantal dergenen die door deze 
maatregel "afvallen" is zeer gering. 
Het aantal in te zetten auto's zal groter 
moeten worden of wel zal een extra be
roep moeten worden gedaan op de inge
zetenen de organisatie van de tocht fi
nancieel nog een& te ondersteunen, op
dat hierdoor de dit jaar, als gevolg van 
het grote aantal aanmeldingen bijzonder 
hoge kosten, gedekt kunnen worden. 
Het Bestuur van "Boxtel Vooruit" be
raamt te dezen aanzien thans maatrege
len en voelt zich daarbij gesteund door 
de wetenschap, dat de Boxtelse Bevol
king de organisatie van de Ouden-van
dagen-dag een warm hart toedragend, 
zich daarbij ten volle achter " Boxtel 
Vooruit" zal stellen. 
Deze grote sympathie mocht reeds in 
zeer grote mate blijken bij de prachtige 

en financieel zo goed beloonde actie van 
de Postduivenvereniging "De Luchtpost" 
en bij de gehouden Speldjes-actie. 

COMITE "RONDE VAN BOXTEL" 
BRENGT DE OPLOSSING. 

Bij het ter perse gaan van bovenstaande, 
eni,gszins in mineur zij het dan met 
,,hoop in het harte", gestelde beschou
wing over de voor de Ouden-van-dagen
tocht-1952 gerezen moeilijkheden, be
reikt ons het i?elukkige bericht, dat tij
dens een . bijeenkomst van het Comité 
"Ronde van Boxtel", door de Voorzitter 
van de Boxtelse Wielrenners�Supporters
Vereniging, de Heer Kappen, aan de 
Voorzitter van "Boxtel Vooruit" werd 
medegedeeld, dat 50 % van de opbrengst 
van de tijdens de Ronde te ve.rkopen 
programma's zou worden beschikbaar 
gesteld ten behoeve van de organisatie 
van de Ouden-van-da.l(en-dag. Het be
ia111?rijke daarvoor geraamde bedr<12 
werd reeds in voorschot beschikbaar ge
steld. Het spreekt vanzelf, c!!it "Boxtel 
Vooruit" in grote dank deze "redding 
uit de nood" heeft aanvaard. 
De moeilijkheden zijn uit de weg ge
ruimd. Het mogelijke tekort aan parti
culiere auto's zal door het beschikbaar 
komen van dit bedrag met bussen kun
nen worden aangevuld. 
Dank zij wederom deze bijzondere geste 
is de Tocht 1952 financieel "geborgen", 
Intussen blijft voor de auto-bezitters gel
den: indien U Uw auto nog niet be
schikbaar stelde, wil dat dan alsnog, in
dien enigszins mogelijk, doen. 
Het adres van de Voorzitter van "Box
tel Vooruit" luidt: Clarissenstraat 22, 
telefoonnummer 600. 
Auto-bezitters die zich reeds hebben 
aangemeld ontvangen spoedig of hebben 
intussen reeds ontvangen de gegevens 
voor de tocht op 12 Augustus naar 
Breda-Oranjestad. 
Bakkers, slagers en andere neringdoen
den kunnen spoedig het "bekende be
zoek" verwachten. 
De Ouden-van-dagen ontvangen spoedig 
hun deelnemerskaarten, alsmecie berrël'it 
omtrent uur en plaats van ver:_trek. 
Moge het oranje-zonnetje ons begelei
den naar en met ons blijven in Breda
Oranjestad ! 

Meditatie van de oude Sint Pieter 
Over een Zwarte Bisschop, die binnen 

zijn muren de H. Mis opdroeg. 

,, ... Al vijf honderd jaar sta ik over het 
Brabantse land te turen. Lange rijen ge
slachten heb ik zien komen en gaan. On
der het gebeier van de klokken in mijn 
toren werden ze begraven en aan mijn 
voet vermengde het pulver hunner been
deren zich met het zand van de kerkhof. 
Ik heb de Hervorming over deze gou
wen zien woeden, hoorde de vonnissen 
van de Bloedraad, maakte de 80-jarige 
oorlog door, zag duizenden pelgrims bij 
mij in en uitgaan ter verering van de 
H. Doek, werd door ketters in beslag
genomen en stortte half ineen bij een
-orlaan, beleefde de Revolutie, liet mijn
stem galmen pij het Herstel der Hiërar
chie in Nederland en was g_etuige van
drie oorlogen in de tijd van nog geen
honderd jaren. De wereld, de Lage Lan
den, Brabant veranderden van aange
zicht, maar ik bleef zoals ik was van het
begin af. Ik weet wat _i:;�schiedenis is: een
op en neer gaan van eb en vloed, een
eindeloze afwisseling van goed en slecht,
mooi en lelijk, rijk en arm. Er gebeurt
zo weinig, dat mij kan beroeren ...... ik 
ben aan alles gewend geraakt ...... Toch 
heb ik nog wel eens ogenblikken, dat ik 
onrustig wordt van blijdschap. Zulk een 
ogenblik beleefde ik toen ik aan de oude 
eredienst werd teruggegeven, ruim hon
derd jaar geleden of toen een kwart
eeuw her de Bloeddoek weer onder mijn 
gewelven werd opgeborgen. Zulk een 
ogenblik beleefde ik ook op 25 Juli j.l. 
toen op mijn hoogaltaar de H. Mis werd 
opgedragen door een neger-bisschop uit 
Midden-Afrika. Dat had ik nooit kun-
nen dromen ...... Ik ben gebouwd tegen 
het einde der vijftiende eeuw. Het was 
zo rondom het jaar dat Columbus Ame
rika ontdekte. De mense� kenden 
Noord-Afrika, maar wat er achter lag 
wist niemand. Het zou meer dan drie
honderd jaar duren vooraleer de eerste 
godsgezanten iets meer in de binnenlan
den zouden doordringen. Eerst in 1872 
vertrokken de eerste missionarissen naar 
de geheimzinnige gebieden van Ugan
da's koninkrijk. Het waren Witte Paters. 
Ik was toen ongeveer vierhonderd jaar 
oud. En op zekere dag, starend over de 
akkers van Boxtel in de richting van Til
burg, zag ik in 1890 die Witte Paters 
naar Haaren komen. Twee jaar later 
bouwden zij een huis in mijn parochie. 
Zij waren een jonge stichting, die voor 
'n geheel bovenmenselijke opgaaf stond. 
Ze bouwden aan een nieuw wingewest 
in Gods Rijk. Aalmoezen, offers en ge
beden waren hun bouwstoffen. Ik heb ze 

veel zien bidden en studeren en jaar op 
jaar zag in hen uittrekken naar de 
vreemde landen, want hun laatste af
scheidsbezoek was altijd Boxtel. Zo ging 
het vijftig, zes.tig, zeventig jaren lang. 
Ik heb de Witte Paters leren kennen en 
leefde met hun zwoegen mee. Ik telde 
de doopsels die zij toedienden, de ker
ken die ze bouwden, de priesters, die zij 
opleidden. Langzaam groeide hun werk. 
Het land, dat zij bebouwden begon iets 
te gelijken op het oude Brabant, waar 
het geloof al zoveel eeuwen bloeide. Er 
waren ook mannen bij uit Boxtel, die 
meewerkten aan de opbouw der Kerk 
daarginds. Ik heb ze binnen mijn muren 
om zegen horen bidden over hun roe
ping en hen opgewekt zien vertrekken. 
En nu ik bijna vierhonderdzeventig jaar 
oud ben, heb ik het geluk mogen sma
ken, een Afrikaanse bisschop te verwel-
komen ...... Ik ben te oud en te wijs om 
uitbundig te zijn, maar hierom ben ik 
toch even onrustig blij geweest. Mijn 
klokken heb ik laten beieren, iedereen 
moest het weten. Ik werd weer jong en 
v9e)de me als nieuw, want ik begreep, 
dat het oude Geloof nieuwe wortels had 
geschoten en dat de oude Kerk, waarvan 
ik het symbool ben, eeuwig jong en 
vruchtbaar �- Er is door mijn gewelven 
een Pinkstertocht gevaren...... Aan het 
Petrusaltaar stond een herdersprins van 
het zwarte volk en in zijn bisschopshan
den glansde het smetteloze Altaarbrood 
Vijftig jaren zijn voor mij als een dag, 
maar wat is er op die dag veel gebeurd ... 
Een volk van heidenen en slaven werd 
geheiligd en bevrijd en de beste van zijn 
zonen droeg onder mijn dak Christus' 
Offer op, bekleed met de volheid van 
het priesterschap... Ik heb met mijn 
klokken een nieuw stuk geschiedenis in
geluid, een nieuwe phase in Gods Kerk, 
die op Petrus Rots gebouwd is, zo vast, 
dat de poorten der Hel haar nooit kun
nen overweldigen. Mijn goede Boxtelse 
mensen hebben de bisschoppelijke her
dersjongen van Midden-Afrika de H. Mis 
zien opdragen �n ik heb ze God horen 
danken, die de Herdersstaf van Zijn 
Kerk heeft willen toevertrouwen aan 
zwarte handen ...... En ze wisten zich 
rijkelijk beloond voor al hun offers en 
gebeden...... En ze vonden het de 
moeite waard om er in de toekomst al
les voor te doen ...... Maar geen hunner 
heeft de vreugde ervaren die mij door
zinderde en die mij met oprechte trots 
ve_rvulde ...... Voortaan zal ik met nog 
groter fierheid het Brabantse land 
overschouwen, want aan de horizon 
daagt het licht van een nieuwe toe
komst voor de Kerk. 



ZEE·R BELANGRIJK 

BRABANTS CENTRUM VOLGENDE WEEK EEN DAG VROEGER 1 

In verband met de_ R,K. Feestdag "Mari_a �en Heriîtlopneming" op Vrijdag 
15 Augustus a.s., hebben ·Redà.ctie en_ Adminfätratle van .Braba-nts .Centrum het 
plan opgevat om het_ blad- volgende w:eek één dag vroeger, dus ·op'- Donderdag, 
te laten verschijnen,);ulks 

0

V(,><ital ten gerieve van de advertéerdèi's en· het lezende 
publiek. ,'· '· - · __ -' • ' - - - .,._ > ' · - -:_-' · -, .. - • - ' --__ ,_ - - · - .-

Met nadruk zij er echter op gewezen, dat deze vroegtijdige verschijning alleen 
maar mogelijk zal zijn als berichten, advertenties e.d. TIJDIG worden ingezon
den. Men gelieve er dan ook voor te zorgen, dat BERICHTEN EN ADVER
TENTIES REEDS DINSDAG op het adres Molenstraat 19 zijn bezorgd (alleen 
bij afspraak Woensdagmorgen per eerste post). 
Met de mogelijkheid van enkele uren vertraging in de bestelling moet rekening 
gehouden worden 1 

Goud bij Witte Zusters 
GOUDEN PROFESSIEFEESTEN. 
Is het bij de verschijningsvorm van de 
Zusters van 0. L. Vrouw van Afrika 
doorgaans het bescheiden wit dat domi
neert, op de feestdag "Maria ten Hemel
opneming" (15 Augustus) zal ook het
goud even de kans krijgen om bij deze 
Zusters op de voorgrond te treden. 
Op 15 Augustus a.s. herdenkt men op de 
Procure van de Witte Zusters in de 
Rechterstraat 11.I. de dag, waarop Zuster 
Antonia 50 jaar geleden "2_eprofest" 
werd. 
Om onze lezers enigszins duidelijk te 
maken wie Zuster Antonia is. geven we 
hier een reeks "levensfeiten", in welke 
reeks men haar grote offervaardige mis
sieliefde steeds als een rode draad ver
weven vindt: 
Zusters Antonia (in het leven Gertruda 
Terstappen), die in 1874 te Neer (L) 
geboren werd, is afkomstig uit een gezin 
met drie kinderen, waarvan er twee 
priester werden en waarvan zij als derde 
in het jaar 1900 bij de Witte Zusters 
van 0, L. Vrouw van Afrika intrad. Op 
15 Augustus 1902 deed ze in Afrika haar 
professie, waarna zij in 1903 naar Ne
derland terugkeerde. In 1905 werd ze 
benoemd tot Overste van Huize "Sancta 
Monica" in Esch, waar ze zich in deze 
f_gnctie gedurende 12 jaar wüdde aan 
de vorming van de postulanten. 
In 1917 mocht Zuster Antonia zich 
daadwerkelijk gaan kwijten van een 
taak, waarop ze anderen zo lang en met 
zoveel zorg had voorbereid: missie
arbeid! Bijna gedurende 30 jaar werkte 
ze toen in de missie, waarvan vele jaren 
als overste aan een ziekenhuis, aan het 
moederhuis en,,,,_. natuurlijk ook aan 
de missieposten, die in 1946 een belang
rijke "kracht" verloren toen Zuster An
tonia weer naar Nederland terugkeerde. 
Momenteel verblijft de a.s. jubilaresse 
op de Procure in de �echterstraat, waar 
ze haar arbeidzame leven nog immer 
voortzet met een levensvuur, dat -
merkwaardig genoeg voor haar hoge 
leeftijd - door jarenlange zware missie
arbeid niet gedoofd, doch integendeel 
slechts blijkt te zijn aangewakkerd. 
Wii geloven, na dit alles ov_�rschouwd te 
hebben, dat het op 15 Augustus in de 
Rechterstraat een gouden professiefeest 
van ongemene hartelijkheid zal worden, 
Zuster Antonia ter ere, En dat heeft ze 
verdiend! 
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Üp diezelfde dag zal in Sterksel de in 
1880 te Deventer geboren Zuster St. 
Servais haar gouden professiefeest 
vieren. 
Zuster St, Servais was gedurende 45 
achtereenvolgende jaren in de missie 
werkzaam en keerde pas kort geleden 
om gezondheidsredenen uit Afrika naar 
Nederland terug, Het was dezelfde Zus
ter St. Strvais, die zich enige jaren ge
leden in de missie op de meest liefde
volle wijze gewijd heeft aan de verple
ging van onze plaatsgenoot-missionaris 
Aug. Raaymakers W.P,, die meerdere 
malen verklaard heeft de overtuiging te 
ziin toegedaan, dat de genezing van zijn 
ernstige ziekte aan deze eminente missie
arbeidster te danken was, 
Ongetwijfeld zal Zust}>r St. Servais, die 
reeds enige jaren ziek is, op 15 Augus
tus met nog wat meer hartelijkheid dan 
gewo,Jn omgeven worden, zowel door de 
Witte Zusters als door haar talrijke fa
milieleden en kennissen, 

Ronde van Boxtel 
15 AUGUSTUS. 

Fleurige affiches kondigen wijd en zijd 
het grote wielerevenement "De Ronde 
van Boxtel", op Feestdag Maria Hemel
vaart, Vrijdag 15 Auggstus, reeds aan, 
Ongeveer 70 amateurs en ruim 100 
nieuwelingen, de laatsten verdeeld in 
twee groepen, zullen op die dag op de 
Boxtelse keien de strijd voeren om de 
ereplaats in de eerste na-oorlogse Ronde 
van Boxtel. Het rennersveld, zowel wat 
de amateurs als de nieuwelingen betreft, 
is van een zoda11ige samenstelling, dat 
een felle strijd verwacht mag worden, 
In ons Donderdag aanstaande, dus daags 
voor de Ronde, verschijnende blad 
komen wij op dit voor Boxtel zo belang
rijke sportevenement uitvoerig terug, 
De langs het parcours wonende ingeze
tenen ontvangen tijdig vóór de Ronde 
hun bewijs van toegang, vanzelfspre
kend kosteloos, 
De ingezetenen, die premies wensen be
schikbaar te stellen, kunnen deze doen 
bezorgen bij de wedstrijd-secretaris, de 
heer H. van Overdijk, Breukelsestr, 66. 
Zakenmensen, die uit een oogpunt van 
reclame premies beschikbaar wensen te 
stellen kan worden medegedeeld, dat 
middels een grote geluidsinstallatie het 
gehele parcours kan worden "beroepen", 

De door het Comité beschikbaar gestel
de prijzen vindt men momenteel uitge
stald in een van de étalages van de 
fa_ A. P_ v. d. Boomen-Resink, alhier. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 1 0 AUGUSTUS 

Dokter F. F. M. Kluijtmans 
Markt 

r 

Telefoon 364 

Lekkere hapjes 
van 

onnozele restjes 

Er is in deze tijd van alles, 
wat U w prettig koud ver-

\_ werken kunt er zijn volop 
tomaten en komkommers; 
V hebt koude vlees-. vis-. 
en groente-resten , , . maall 
er eens iets èrg lekkers van 
met De Gruyler''s Mayon
naise 1 Mayonnaise is im
mers geen luxe meer voor 
"n huisvrouw_ De Gruyter 
heelt potten van slecht� 
83 cent met cassahon! U

moet werkelijk eens zo'n 
pot nemen en zè[f eens on
dervinden. hoe U daarmee 
van onnozele restjes cle 

lekkerste hapjes en slaatjes 

maken kunt! 
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* Oeff,,_,,, Het lijkt deze week precies 
alsof iedereen met • vacantie is en men 
ons moederziel alleen heeft laten zitten 
met Terloops, Oeff ______ * Het woord 
"vacantie" herinnert er ons aan, dat 
Parochiehuis "Orion" in Lennisheuvel 
dit jaar gedurende de maand Augustus 
niet is ingericht als doorgangshuis voor 
trekkende meisjes. Voor 1952 is "Orion" 
vervangen door soortgelijke gelegenhe: 
den in Vught en Nuenen, waar men de 
bedjes keurig gespreid vindt, * Het 
woord "vacantie" herinnert ons ook nog 
aan een heel ernstig ;oord over jeugd, 
vacantie en kindermissen, Misschien -
goede verstaanders heÎ)ben immers maar 
een half woord n,odig - kunnen we het 
bij deze _\lage aanduiding laten, zonder 
de overtuiging behoeven te verliezen, 
dat er door de kinderen en door de 
ouders )lOed aan gedacht zal worden. 
We hopen het.,, * Tussen alle vacantie
drukte door is de door Boxtel Vooruit 
uit te geven folder over al wat mooi is 
in Boxtel en omgeving van de pers ge
rold. Het ogenblik dat dit fraaie pro
duct - geheel Nederland door - blik
ken gaat vangen, is dus niet meer ver af, 

* Ook het ogenblik, dat Katholiek 
Thuisfront een beroep op U gaat doen, 
is niet meer ver af. Denkt aan onze 
mannen in battle-dress en geeft gul bij 
deze jaarlijkse gelegenheid, * Laten we 
nu eens even terugschakelen naar de 
oriënteringsrit, die j,l. Zondag t.b.v. de 
St, Vincentiusvereniging gehouden werd, 
En wel hierom: van de deelnemers, die 
voor een welhaast smetteloos parcours 
gesteld werden, reden er in Boxtel soms 
enkelen "dood" op een venijnig recla
mefoutie. Op 'n zekere plaats was een 
richtingbordje nl. gecamoufleerd met 
een soort ijsco-reclame. Hierdoor zou
den de deelnemers misschien meer op 
het ijs dan op de route georiënteerd 
ziin geworden áls,,. het foutje niet tij
dig ontdekt was èn de zon niet zo laag 
aan de hemel gestaan had, * Intussen 
nadert Boxtel-Kermis "met rasse schre
den", Laten we ons terdege voorberei
den, Laten w� deze laatste week nog 
eens heel speciaal aan onze dubbeltjes 
potten denken, Laten we ze van Jetje 
geven! * Maar als we nu toch vast van 
plan zijn straks een kermisserie prins
heerlijke dagen te gaan beleven, laten 
we dan ook wat van het goede over
hevelen naar hen, die minder dan wij 
bedeeld zijn met aardse goederen, Er 
worden handen genoeg opgehouden!* 
De wijsheid van de week: u Tegenwoor
dig hebben velen g�en levensvreugde 
meer omdat zij enkel levensgenot willen 
hebben". (Sirius), 

Kamer van Koophandel 

NIEUWE INSCHRIJVINGEN. 

W. van Hees, Handel in melk en melk
producten, Past, Erasstraat 1, 
H, van de Laar, Bouwbedrijf, Prins Bern
hardstraat 7, 
F, C Rooth, Kleinhandel in Textielgoe
deren, Breukelsestraat 90, 

Liempde 

· ,'GEMEENTERAADSVERGADERING.

Na - kennisneming van de goedkeuring 
door Ced, Staten van in vorige vergade
ringen vastgestelde verordeningen iµzake 
salariëring, opcenten op <le : hoofdsom 
der grtjndbelasting 'en die der .personele 
belasting, en va'n de .goedkturing van· de 
besluiten inzake de· gemeensç}tappelijke 
regelingen Welstandstoezicht, Bouw- en 
Woningtoezicht en de credietverlening 
voor de verlichting van de Snijdersstraat, 
behandelde de raad in zijn vergadering 
van Vrijdag 1 Augustus, een voorstel tot 
het verlenen van: een uitkering ineens 
aan de burgemeester, secretaris en ont
vanger; een vacantie-uitkering voor 
1952 aan de burgemeester en aan het 
gemeentepersoneel. Met algemene stem
men werd h_et voorstel aangenomen, 
evenals dat tot regeling van de genees
kundige verzorging van het gemeente
personeel. 
Ook werd met algemene stemmen beslo
ten een uitkeringsverordening inzake de 
werkloosheidswet vast te stellen. 
Een wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling "Regionale Brandweer" werd 
conform het ontwerp-voorstel vastge
steld. 
Voor het Kankerbestrijdingsfonds werd 
een subsidie van f 25,- uitgetrokken. 
Een aanvullend crediet werd toegestaan 
voor het waterdicht maken van het 
sousterrain van het gemeentehuis. Voor 
de uitvoering van dit werk is een over
eenkomst getroffen met de firma Chris
tiani & Nielsei:t te 's Gravenhage. 
Nog werd voor de aankoop van een 
vrachtwagen en het aanbrengen van 
enige verb�teringen aan de garage een 
credietverlening van f 2500 voorgesteld. 
Na mededeling dat door een· inwoner 
van de gemeente een 2e hands vracht
wagen zeer voordelig is aangeboden, 
nam de raad ook dit voorstel inet alge
mene stemmen aan. 
Rondvraag. - Het lid Kreijveld infor
meerde naar de bouw van de nieuwe 
woningen, waarop de Voorzitter mede
deelde dat de grondaankoop thans pas 
kan worden geregeld, 
Het lid van Houtum informeerde waar 
deze woningen gebouwd zullen worden, 
waarop de Voorzitter mededeelde, dat 
dit op de Keefheuvel zal zijn. 
Het lid van Abeelen vroeg naar de af
spraak die gemaakt is om de nieuwe be
planting in de gemeente te gaan bezich
tigen, waarop de Voorzitter mededeelde, 
dat hij eerst alles gaarne gereed zag, 
wat begin September het geval zal zijn, 
Voorts vroeg dit lid of het de Voorzit
ter bekend was, dat verschillênde land
bouwers langs de openbare wegen in de 
sloten diepe drinkkuilen gegraven had
hal voor het vee, wat hij zee·r gevaarlijk 
yond, terwijl tevens langs de openbare 
wegen nog verschillende bomen lagen. 
De Voorzitter zei dat hij terzake een 
ons!erzoek zou doen instellen en maat-
regelen zal nemen. 
Hêt lid van Houtum vroeg naar de af
ronding van de hoek Hogenberseweg
Snijdersstraat, waarop de Voorzitter 
mededeelde, dat in verband met moeilijk-
heden m_et de riolering dit nog niet af
gewerkt kon worden, .-
Na beëindiging der rondvraag kwamen 
ter vergadering de Heren Ir. W. J_ de 
Fraipont en van Maanen van de 
P,�_M, te 's Bosch, die door de Voor
zitter ter vergadering genodigd waren 
met betrekking tot de electrificatie van 
de wijken Kasteren en Vrilkhoven, Ge
noemde Heren gaven een uiteenzetting 
van de plannen van de P.N.E.M. met be
trekking tot de electrificatie van deze 
gebieden, terwijl door de raadsleden ge
stelde vragen door hen beantwoord 
werden. Aan het slot van deze besprekin
gen bracht de Voorzitter beide Heren 
dank voor het aangename onderhoud 
terzake. 

Missie Thuisfront 
De jeugd van de Kapelweg organiseerde 
vorige week een fancy-fair in "kinder
uitgave", met toneel, grabbelton enz. De 
opbrengst (f 1,30) was voor Missienaai
kring MIAD. 

Werkeloosheid in Boxtel 
HET WERKLOOSHEIDSSPOOK 
STEEKT ZIJN KOP WEER OP. 

Konden we aan het einde van de vorige 
maand onze voldoening uitspreken over , 
de aanzienlijke daling,- die het wèr-kloos, 
heidscijfer in· de maand Juni ondergaan 
had, thans moeten wii weer gewag ·ma
ken van' de beduidende stijging,.waaraàn 
het werklQ.osheidscijfer in dè maand Juli_, 
onderhevi;,: is geweest, Aangenomen mag 
worden, dat de reden hiervan groten
deels te zoeken is bij de invoering van 
de nieuwe werkloosheidswet (zie schoen
en lederindustrie alsmede metaalbedrij
ven). 
Anderzijds moet de stijging natuurlijk 
ook voor een belangrijk deel worden toe
geschreven aan de nog steeds toenemen
de slapte in vele bedrijven. Hoe het ech
ter ook zij, Boxtel kampt momenteel met 
een werkloosheidscijfer, dat beslist ern
stig onder de ogen moet worden gezien. 
De specificatie van het werkloosheids- -
verloop in de maanden Juli en Juni (tus
s�_n haakjes) luidt aldus: 

Bedrijven 
Bouwvakken 
Houtbewerkingsbedrijven 
Schoen- en Lederindustrie 
Voedings- en Genotm. bedr. 
Metaalbedrijven 
Textielfabrieken 
Landbouwbedrijven 
Handel en Kantoor 
Losse arbeiders 
Diversen 

Juli Juni 
73 (73) 
20 (19) 
26 (12) 
12 ( 8) 
20 (14) 
21 (21) 
10 ( 9) 
15 (10) 
36 (26) 
16 (15) 

249 (207) 
In dit totaalcijfer is ook het aantal Duw
arbeiders, dat 31 Juli j.l. 60 bedroeg 
arbeiders opgenomen, dat 31 Juli j,l. 60 
bedroeg tegenover 69 op 30 Juni j.l. 

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

A.s. Zondag O.D.C. - Dosko
t.b.v. het Kapelfonds der
Paters Assumptionisten.
O.0,C. 1 zal a.s. Zondag 10 Augustus 
de voetbaldegen kruisen met de bekende 
2e klasser Dosko. Vele sportUefhebbers 
zullen benieuwd zijn welke beloften de 
Boxtelse rood-wit-blauwen in deze 
krachtmeting zullen doen ten aanzien 
van de nieuwe competitie. Zeker is dat 
de O.0,C-ers met beide handen de ge
legenheid hebben aangegrepen om zich 
op deze wijze te kunnen prepareren 
voor de komende competitie. 
De voorbereidingstijd hiervoor is niet 
zo bijzonder lang en daarom zal zulk 
een wedstrijd tegen een uitstekende 
ploeg dubbele vruchten kunnen afwer
pen, Daar de O.O,C.-ers tegen sterke 
tegenstanders hun beste spel kunnen 
vertonen, zullen ongetwijfeld velen, die 
na de voorbije voetballoze periode weer 
gebrand zijn op een pittige ontmoeting, 
deze wedstrijd bezoeken. Welnu voor 
dit alles wordt U een gang naar Sport
park Molenwijk van harte aan_geraden, 
temeer nog omdat de opbrengst van de 
a.s. Zondag te spelen wedstrijd ten goe
de komt aan het Kapelfonds van de Pa
ters Assumptionisten (onder wie, zoals 
men wellicht weet, ook vurige supporters 
van het Boxtelse voetbal schuilen), 
Daarom sportliefhebbers: Vereni�t a,s, 
Zondag het nuttige met het aangename 
en bezoekt de wedstrijd OD.C.-Dosko, 
Aanvang half drie! 

De leden en houders van terreinkaarten 
van O.O,C. maken wij er beleefd op 
attent, dat zij bij deze wedstrijd GEEN 
VRIJE TOEGANG hebben. 

-0-

De voorbereidingen voor het a.s. Tour
nooi om de Zilveren Molenwijkprijs zijn 
reeds in een vergevorderd stadium, Vol
gende weëk komen wij hierop nader 
terug en zuHetJ d;rn o.a. de voor dit tour
nooi vastgestelde wedstrijden publiceren, 

Boxtelse Tenniskampioenschappen 1952 
Mej. T. Mertens en de Heer H. v. Horen veroverden de erétitels 

Ondanks slecht weer op de eerste drie 
dagen wist men dit jaar in 6 dagen de 
wedstrijden om de Boxtelse Tenniskam
pioenschappen af te spelen, zodat - ge
heel volgens het wedstrijdschema 
Zondag 3 Augustus de finales konden 
worden afgewerkt. 

Persoonlijke kampioenschappen. 
Mei, T Mertens en Henk van Horen 
zorgden daarbij door zeer aantrekkelijk 
spel elk voor een gelukkige verrassing, 
Mei, A. Jurriëns onderschatte haar ster
ke tegenstandsters Mevr. Kluytmans en 
Mevr. van Hoogerwou niet en sloeg hen 
resp. met 6-3, 8-6 en 6-1, 6-4, Mej. 
T. Mertens leverde een huzarenstukje 
door Mei. Jo van Haeren, die meerma
len kampioene is geweest, te verslaan 
met 6-3, 6-4. Zij be.wees in de finale, 
in een partij met veel afwisseling haar 
sterkte en versloeg Mei, A. Jurriëns met 
5-7, 6-2, 6-4, waarmede de beker 
door haar werd gewonnen, 
Verrassend was het spel van J. de Pont 
bij het H.E" I-lij schakelde J de Graad 
en M, Schellekens uit, (De laatste was 
erg g<>handicapt door ec:n ernstig letsel 
aan de pols)_ L. Bordat had zich ook in 
de demi-finale geplaatst, maar durfde 
niet door te slaan tegen J Jurriëns, die 
met 7-5, '6-4 won. Wel veroverde L 
Bordat de derde plaats in een partij 
tegen J. de Pont, waarin Bordat zeer 
goed op dreef was, Henk van Horen 
bedwong allereerst in een van de mooi
ste wedstrijden J de Pont met 6-2, 
2-6, 6-2 en behaalde daarna de beker 
en het kampioenschap door een 6-0, 
6-J ze�e op J_ Jurriëns, die reeds vijf 
maal in successie kampioen is geweest, 
maar nu weinig tegenstand bood. 

Dames dubbel. 
Het D.D. leverde alleen twee sets par
tijen op. De dames Jo van Haeren en A, 
v. Etten wonnen met 6-3, 7-5 van 
Mevr. v, d_ Meer en P. Mertens, In de 
fi_nale kwamen zij te staan tegenover 
Mevr. val} Hoogerwou en Mej. T, Mer
tens, die met 6-2, 8-6 van Mevr. 
Kluytmans en Mej. M. van Oerle had
den gewonnen. Mevr. van Hoogerwou 
en Mej, T Mertens passeerden soms zeer 
goed, maar bleken te vermoeid, Met 6-1 
6-1 legde het dubbel J. van Haeren
A. v. Etten beslag op de eerste prijzen. 

Heren Dubbel. 
Over het H.O. valt in het kort te ver
melden, dat J_ Jurriëns en N, Verhoeven 
zich plaatsten in de kwart-finale door 
een moeiiame 6-1, 2-6, 7-5 over
winnig op Bastings-v. d, Ligt. Ook J de 
Pont en J de Graad, die gemakkelijk de 
Gebr. de Bruin met 6-1 6-0 hadden 
verslagen, overwonnen zij met 6-4, 8-6 
Jos Teppema en J Maessen waren met 
2 overwinningen in de kwart-finale ge
komen" maar moesten met 6-1, 6-2 
tegen het sterke dubbel Bordat:-Van 
Horen, die v, d. Ligt-Van der Schoot 
met 6-2, 6-3 achter zich hadden gela
ten, de vlag strijken, Sterk speelde N_ 
Verhoeven in de finale, maar het kam
pioenschap kwam met 6-0, 6-3 bij 
Bordat en van Horen terecht, 

Gemengd dubbel. 
In de kwart-finale van het G,D, plaat
sten zich Mej. Mertens en A. Verhoe
ven met 2-6, 6-3, 6-0 tegen Mej, P. 
Mertens en J Maessen, Mej. Jo van 
Haeren en J de Graad met 6-3 6-1 
tegen Mej. A, v. Ette11 en F_ v. cl, Ligt, 

• R.K.S.V. ,,BOXTEi,.; -�' ;, J _,':, - ,, _ 
In het vorige week in dit blad gepubli
ceèrde oefenschema voor de roodwitters 
zijn :.::- geheel"onverwacht - enkele aan
ziènlijke '- wijzi�ingen gekomen. De 
R.K.S.V. ,,Boxtèl'.', werd n.l. gedwongen 
om ·dè oritmoeting met de zustervereni-

- ging O.0.C. op 31 Aug, en de deelname 
aàn het door deze verenig(11g voor 24 
Aug. uitgeschte_yen -,tournooi om de Zil
veren Molen - àf 'te schrijven. Deze 
leemtes in het schema zullen echter ten 
spoëdigste worden aangevuld. Mettertijd 
zullen hierover nadere bijzonderheden 
bekend gemaakt worden. 

K.A.J. DISTRICTSSPORTDAG.
Eveneens Tambourcorps-
en Solistentournooi. 
"Daar Komen de Kajotters aan", zo zal 
het Zondag 10 Augustus a.s. door Box
tel galmen als het K.A.J.-district er zijn 
talrijke vertegenwoorgigers - zal laten 
aantreden voor de Sportdag, die de 
KA.J,, afd. Boxtel organiseert en waar
aan als bijzondere attractie ook nog een 
Tambourcorps- en Solistentournooi ver-
bonden is. 
Het programma voor deze dag is als
volgt samengesteld: 12 uur: Samen
komst der diverse afdelingen in het 
Jeugdhuis. 12.30 uur: __ Afmars naar de 
Markt, waar de opening zal plaats vin
den en waar ook het Tambourcorpstour
nooi zal aanvangen. 
Circa 2 uur: Lof in de St. Petruskerk. 
Daarna afmars naar h�! sportterrein van
de R.KS.V. ,,Boxtel", waar de sportwed
strijden zullen plaats vinden. 
Circa 14.30 uur: Aanvang athletiek
tournooi, waarin geëxperimenteerd z<!l 
worden met een nieuwe wedstrijdvorm, -
de z.g, ,,vijfkamp". Deze vijfkamp__ be
staat uit de volgende 5 nummers: 100 en 
1000 m hardlopen, hoog- en verspringen, 
alsmede handbal-ver-werpen: Voorts 
zullen de afdelingen elkaars krachten 
beproeven in de athletieknummers 1500 
m. hardlopen, 4 X 100 m estafette en 
touwtrekken. 
3 uur: Tevens aanvang solistentoumooi 
voor bazuinen en marstrommen, nabij 
h_!!t St. Paulus Jeugdhuis. 
6.30 uur: Prijsuitreiking in het St. Pau
lus Jeugdhuis, waarna gezellü: samenzijn, 
opgeluisterd door de afd. Boxtel. 
RIJV. ST. MARTINUS.
Voor Zondag 10 Aug. staat er een vos
senjacht op het program. We hopen dat 
alle ruiters komen opdagen en op tijd 
aanwezig zullen zijn, 
Vertrek om 1 uur bij de commandant 
J. v. Kasteren, 
NOGMAALS DE 
NIJMEEGSE VIERDAAGSE. 
Naar aanleiding van het vorige week in 
Brabants Centrum geplaatste bericht 
over het succes, dat een Boxtelse tippe
laar mocht oogsten in de Nijmeegse 
Vierdaagse, ontvingen we van "een 
supporter" van enkele andere Boxtelse 
wandelaars een opgave van de door hen 
geboekte resultaten. 
Allereerst werden genoemd de heren B. 
Geeris en B. Adelaars, die de voorge
schreven 40 km aflegden, en onmiddel
lijk daarna de dames v, Heek en Gemen, 
die eveneens 40 km tippelden. 
Vervolgens was daar de prestatie van de 
vier tippelaars J. v. d. Velden, J. v. Heek, 
J v, d, Linden en B. Verhoeven, welk 
viertal voor de derde maal in successie 
meeliep en door het uitlopen van de 
voorgeschreven 55 km beslag legde op 
een bronzen medaille als groepsprijs, 
Bravo! 
N.B. Wij menen aan dit bericht. nog de 
volgende opmerking te moeten koppe
len: Aangezien het voor ons onmogelijk 
is zelf alle "nieuws" tijdig te achterha
len, stellen wij het natuurlijk zeer op 
prijs van derden ev, ,,nieuwstips" te ont
vangen, mits zulks tijdig geschiedt en 
mits zulks niet anoniem gebeurt, In dit 
geval had het echter iets van doen met 
mosterd na de maaltijd en was de inzen
ding o_ok voorzien van een niets zeg
gende ondertekening als "een supporter 
van deze tippelaars", 
Wij hopen, dat onze tipgevers in den 
vervolge met een en ander rekening 
willen houden! 

Mevr. Kluytmans en J ,Teppema met 
4-,6 7-5 6-0 tegen Me_j_ A. Jurriëns 
en G, v, d. Schoot en Mevr. Hoogerwou 
en Henk van Horen met 6-4 6-4 
tegen Mevr. v. d. Meer en F, van 
Rooij_ Mei, Jo van Haeren en J de 
Graad speelden zich met 8-6, 6-2 in 
de finale en Mevr. Hoogerwou en H, 
van Horen met 6-4 6-3. In een zeer 
sportieve partij wist het laatste dubbel 
met 6-1, 4-6 6-4 de eerste prijzen 
te behalen. 

Verliezersronde. 
Voor de beide enkelspelen was een ver
liezersronde ingelegd: Mej, A. v. Etten 
zegevierde bij de dames, door in de fi
nale Mei. L. Clemens met 5-7 6-3 
6-4 te verslaan. N, Verhoeven bemach
tigde de troostprijs bij de _ heren met 
9-7, 9--7 tegen J_ Maessen. 

Kampioenschappen Junioren. 
Voor het eerst kwamen ook de Junioren 
tegen elkaar uit, Opmerkelijk was vooral 
het ·succes van Mej, W. Prince, die het 
driemaal tot een eerste prijs bracht. 
In het D,E, werd zij kampioen met 6-3 
6-1 tegen A. v. Hees, terwijl C. Spoor
makers en D. v. Helvoort om de 3e 
plaats kampten. 
In de demi finale van het H, E, 'stonden 
C. Buitenhek, J Keunen, J_ v, Erp en J. 
Maas. J v. Erp won van J. Maas met 
6-1 6-0 en C. Buitenhek met 6-3 
6-1 van J, Keunen, Kampioen werd C. 
Buitenhek met 6-4 5-7 6-4. 
D.D. Eerste prijs voor W. Princé en J. 
van Elk met 6-3 6-4 tegen R. v, Duren 
en D, v, Helvoort. 
1-LD. Eerste prijs voor J. v. Erp en J. 
Keunen met 6-1 6-4 tegen H, Geert
man en A, Habraken. 
CD, W, Prince en J, Maas en A. v. 
Hees en J, v, d, Bragt hadden met elk 
2 overwinningen de finale bereikt, 
Daarin wonnen W_ Prince en J. Maás 
met 6-2 6-1, 

I' ' 

r. 

. 
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Ge. s'J..ïag· de' 'on··•e'•nten·ngsrit waarna het zaak was via Berlicum, Den 
• Dwigen en St. Michiels Gesti;I weer 

· MOTÖRGERÖNK WAS !3LIJ ,GELUID • • naar Boxtel te koersen. Het wàs- een in-
VOOR ST. VINCENTIUS-

• teressante rit, die - uitgezet door de 
VERENIGING. ·_. heren J. v. Dijk en J. v. d. Vorst -

J.I, Zondag is door de Boxtelse Motor- subliem georganiseerd was, • zoals dat
club ,;Raplde" een oriënterlngsrit voor door de deelnemers na afloop van de 
auto's, motoren en bromfietsen gehou- wedstrijd dan ook me-t vele lofprijzingen 
den, waarvan de opbrengst geheet en al bevestigd werd. 
ten goede kwam aan de plaatselijke St. De uitslag luidt als volgt: 
Viincentiusvereniglng. 1. F. v. Roozendaal, Schijndel, 21 str.
Het is �en uitstekend geslaagde onen- pnt.; 2. C. v. Rooy, Schijndel, 33 str. 
teringsrit 11:eworden, waar het althans pnt.; 3. H. v. Lith, Berlicum, 41 str. pnt. 
de wedstrijd voor auto's en motoren 4. A. Gordijn, Berlicum, 49 str. pnt.; 5.

geldt.Waar het de rit voor bromfietsen A. v. Putten, Eindhoven, 55 str. pnt.1 6.
betreft kunnen we helaas niet zo'n gun- A. Smeekens, Berlicum, 56 str. pnt.1 7. 

sti11; 11;eluid laten horen, want van het J. de Wit, St. Oedenrode, 75 str. pnt. 8.
toch al niet te 11:rote aantal deelnemers, Th. Kurstjens, Boxtel, 83 str. pnt.1 8. J. 
dat in deze afd. vol goede hoop startte, v. Engelen, St. M. Gestel, 87 str. pnt.;
wist niet één berijder of berijdster van 10 A. Hozernans, Diessen, 107 str. pnt.; 
Mobilet, Solex en hoe de bromfietsen 11. C. v. Haaren, Oirschot, 110 str. pnt.
nog meer mogen heten, de finish van het 12. C. v. Oerle, Boxtel, 113 str. pnt., 13.
50 km lange parcours te bereiken. Dat P. Hensen, Boxtel, 140 str. pnt.1 14. Dr.
was dus een tegenvaller, zowel voor de Kluytmans, Boxtel, 140 str. pnt., 15. L. v. 
o�anisatoren als.voór de deelnemers. d. Broek, Liempde, 221 str. pnt, 16

0 
A. 

Bij de auto's en motoren liep alles vlot- Robben, Boxtel, 223 str. pnt., 17. Th. 
ter van stapel. Ongeveer 50 automobi- v. Helvoort, Boxtel, 258 str. pnt. 18. A.
listen en motorrijders wierpen zich na v. Emmen, Oosterhout, 260 str. pnt.
de start· op de markt vol enthousiasme 's Avonds vond in het clublokaal van 
in de ,,�ir-war" van deze oriënterings- Motorclub "Rapide" (café G. v. d. Meij-
rit. De route, die ongeveer 80 km lang den, Stationsplein, alhier) de prijsuitrei-
was en 13 tijdcontröles telde, leidde king plaats, het11;een namens de St. Vin-
vanaf de Markt kris-kras door Boxtel, centiusvereniging geschiedde door de 
vervolgens naar St. Michiels Gestel en heer Ch. v. Susante, die een hartelijk 
daarna via Gemonde weer naar Boxtel. dankwoord sprak tot de vele deelnemers 
Van Boxtel gin11; het dan we-er naar Oir- en tot de Motorclub "Rapide", die deze 
schot en van Oirschot door het landgoed oriënteringsrit zo voortreffelijk georgani-
van Mevr. Garenstroom naar Vught en seerd had en zo edelmoedi11; was ge-
Dén Bosch. Vanuit. de Hertogstad moest weest de baten daarvan af te staan aan 
men voor_ts richting Coudewater kiezen, de St. Vincentiusvereni11;ing te Boxtel. 

Parochie-Agenda 
toe Zondag na Pinksteren. 
10 Augustus 1952. 

. PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de hoogmis. 
Om half 7 gel. H. Mis voor Johannes 
Cornelis Troeyen; om kwart voor 8 
gel. H. Mis voor Bernard Verheijden; 
z.a. gel. H. Mis voor Cornelis van Ru
mund; om 9 uur voor het geestelijk en
tijdelijk welzijn der parochie; z.a. gel.
mndst. voor Adrianus van Maaren; H. 
Hartaltaar gel. mndst. voor Jacobus Vul
lings; om half 11 de Hoogmis als gez. 
H. Mis voor Hendrica v. d. Oever-v. d.
Sande. 
Schaal. Vandaag gaat de te schaal ten 
bate van het diocesane jeugdwerk. De 
2e schaal voor de bijzondere noden van 
het Neder!. Episcopaat. Beide schalen 
worden ten zeerste aanbevolen. 
Lof. Hedenavond om 7 uur·, en Don
derdag en Vrijdag eveneens om 7 uur. 
Biechten. Donderdagavond van 7 tot 8 
uur. Zaterdag van half 3 tot 4 uur en 
van 6 tot half 8. 
Dopen. Iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
Het is vandaag GEEN Mariagarde. 
Het is deze week GEEN H. Familie. 
Deze week Vrijdag vieren we het Hoog
feest van Maria ten Hemelopneming. 
Wij zijn allen verplicht om dit feest als 
Zondag te vieren. De H.H. Missen zul
len dan ook zijn zoals op Zondag. 
Deze week Donderdag is het vigilie-dag 
van Maria Hemelvaart.' Wij zijn ver
plicht die dag te vasten en ons van vlees 

. en jus uit vlees te onthouden. 
In de maand Augustus zal er GEEN 
H. Familie zijn.
Met dank zij vermeld, dat de collecte 
voor de Gezinszorg f 315, 13 heeft op
gebracht. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Cornelis Michael v. d. Meij
den; z.a. gel. H. Mis voor Hendrina 
van der Loo-v. Oirschot; half 8 gel. jrgt. 
voor Helena Tjmmermans; half 9 gez. 
mndst. voor Bernard Verheijden. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gel. mndst. 
voor The9dorus v. Dam; half 8 gel. H. 
Mi� voor overleden familie; z.a. gel. H. 
Mis voor Marinus v. d. Sande; half 9 
gez. mndst. voor Theresia Dorenbosch
Meijer; z.a. gel. mndst. voor· Johannes 
Mandos; 10 uur gez. Huwelijksmis. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Francina v. d. Laar-v. 
Liempd; z.a. gel. H. Mis voor de familie 
Van Tits; half 8 gel. mndst. voor Ber
nard Verheijden; half 9 gez. mndst. voor 
Adrianus Jacobus van Alfen. 
DONDERDAG: Vigilie van Onze Lie
ve Vrouw Ten Hemelopneming. Het is 
vandaag verplichte vasten en onthou
dingsdag. Op de feestdag van Maria 
Hemelvaart is het wel geoorloofd vlees 
te gebruiken. Om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Martina v. Zeeland; half 8 
gel. jrgt. voor Johanna Timmel:'filans
Schellekens; z.a. gel. jrgt. voor Geer
dina Timmermans-Leermakers; half 9 
gef. gez. jrgt. voor Pastoor Franciscus v. 
Zeeland. Om 7 uur vanavond Lof. 
Vanavond is het biechten van 7-8 uur. 
VRIJDAG: Feest van Maria Hemel
vaart. De H.H. Missen zijn vandaag om 
half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 
11 de hoogmis; om half 7 gel. mndst. 
voor Joh;mna Grilis-Schoonnans; kwart 
voor 8 gel. H. Mis vo :r Hendrica v. d. 
Ven-v. d. Ven; 9 uur gel. H. Mis voor 
Maria Loerakker-van Geel; z.a. gel. H. 
Mis voor Henricus Boerdonk; half t 1 
gez. H. Mis voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn van onze parochie. 
Schaal. Vandaag gaat de 1 e schaal voor 
het verlichte uurwerk; de 2e schaal voor 
de bijzondere noden. Beide schalen wor
den bij.onder aanbevolen. 
Vanavond om 7 uur Lof. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Cornelia Oliemeulen-Boven
deert; z.a. gel. jrgt. voor Wilhelmus 
Bergman, Wilhelmina de Bresser en Ma
rinus en Adrianus de zonen; half 8 gel. 
mndst. voor Anna Layendeckcr-Beening; 
half 9 gez. mndst. voor Arnoldus van 
Kol; z. a. gel. H. Mis voor Francina v. 
d. Laar-v. Liempd.
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Norbertus Jacobus 
Schellekens, geb. te Dongen (H. Lau
rentius) en won. te Nijmegen (H. Jozef) 
en Francisca Catharina van der Linden, 

geb. en won. in deze parochie. Adrianus 
Cornelus Schellekens, geb. en won. in 
deze parochie en Adriana Maria Ko
nings, weduwe van Marinus Cornelis van 
de Sande, geb. te Boxtel (Gemonde) en 
won. in deze parochie, waarvan heden 
de 2de afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet is 
gedispenseerd ten spoedigste· aan de 
pastoor bekend te maken. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
Vandaag gaat de eerste schaal "de stui
versschaal" voor de kerk; de tweede 
gaat voor de Bijzondere Noden. Van
avond is het om 7 uur Lof met rozen
hoedje voor onze parochianen in het 
buitenland en voor het behoud van de 
vrede. 
Vandaag is het GEEN Santa Teresa en 
GEEN Kleine H. Familie. 
Donderdag - Vigiliedag van het feest 
van Maria ten hemel-opneming, gebo
den vasten- en onthoudingsdag. Er
wordt biecht gehoord des morgens onder 
de H.H. Diensten en des avonds van 6 
tot 8 uur. Ook in de Burchtkapel. 
Vrijdag - Hoogfeest van de Opneming 
van Maria ten hemel, verplicht te vie
ren als Zondag. De diensten zijn zoals 
op Zondag: 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. Des· avonds is het om 7 um 
plechtig Lof. 
ZATERDAG: feest van de H. 
Joachim. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochianen; 7 uur 1. d. voor Adriana 
v. d. Snepscheut v.w. de buurt; 8 uur
I. d. voor Maria v. d. Louw-v. Schijndel
v.w. Broederschap St. Willibrord; kwart
over 9 1. cl. voor Theodorus v. d. Steen
v.w. Broederschap 0. L. Vr. v. Lourdes;
half l l Hoogmis voor Adrianus v. d. 
Nostrum v. w. de buurt.
In de Burcht: kwart over 7 1. d. uit
dankbaarheid (Z); half 9 1. d. uit dank
baarheid (v. d. B.); kwart voor 10 L d. 
voor de levende leden v. d. Broeder
schap van St. Willibrordus. 
MAANDAG: 7 uur L d. voor Johannes
de Leijer en Maria Fick z.e.; kwart voor
8 1. mndst. voor Huberta Bontje-Verde
gaal; zijaltaar 1. d. voor Constant en 
Adrianus v. Kleef; half 9 1. mndst. voor 
Maria Sars-v. Eijndhoven. 
DINSDAG: 7 uur 1. mndst. voor Adria
nus v. d. Nostrum; kwart voor 8 1. d.
voor Ja11 v. d. Meijden en Antonius de
zoon; zijaltaar 1. d. voor Maria Sars-v. 
Eijndhoven; half 9 1. d. voor de Heer 
en Mevr. P. v. Dijk-v. Eupen en familie.
WOENSDAG: 7 uur 1. mndst. voor Ma
ria v. d. Louw-v. Schijndel; kwart voor 8
I. d. voor Antoon Bertens te ' s Bosch
overleden; half 9 1. mndst. voor Wil
helmus v. Eijndhoven-Kruijssen; half 8 
Burcht: 1. d. tot bijzondere intentie (E). 
DONDERDAG: ï uur gef. 1. j. voor 
Wilhelmus v. d. Horst en Jacoba Rade
makers z.e.; kwart voor 8 1. d. voor 
Wilhelmus v. Eijndhoven en Petronella 
Kruijssen z.e.; zijaltaar 1. d. voor Eme
r�ntia v. d. Broek-v. d. Langenberg; 
half 9 ). mndst. voor Johanna Swinkels
Nouwens. 
VRIJDAG: feest van Maria opneming 
ten hemel: in de kerk: 6 uur 1. d. voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochianen; 7 uur 1. d. voor Adrianus 
v. d. Nostrum v.w. de retraite-penning;
8 uur 1. d. voor Eugène Bogaerts v.w. de 
Kaartclub; kwart over 9 1. d. voor Jo
hanna v. d. Laak-Persoons v.w. de 
buurt; half 11 Hoogmis tot bijzondere 
intentie. 
În de Burcht: kwart over 7 1. d. tot bij
zondere intentie; half 9 1. d. voor over
leden Moeder (v. L); kwart voor 10 
1. d. voor overleden familie (Voermans).
ZATERDAG: 7 uur 1. j. voq_r Woutrina 
v. d. Broek-v. Run; kwart voor 8 L j.
voor Paulus Theodorus Leenen; half 9 
L d. voor Johan Hermes en Rosalia 
Schüller z.e.; half 10 gezongen Huwe
lijksmis. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur voor de bloed
en aanverwanten van de fam. v. Heijst 
en Loutern1ans. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Antoon 
v. d. Heijden.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Joanna
Maria hsvr. van Antoon v. d. Heijden.
WOENSDAG: half 8 jrgt. vo9r Theo-

dorus v. Doleweerd en Adriana de hsvr.' 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Jo-

, sephus vàn Griensv�n en Henrica de 
hsvr. 
VRIJDAG: feestdag Opneming van Ma
ria ten hemel, te vieren als Zondag; om 
half 8 H. Mis voor het welzijn der pa
rochie; 10 uur H. Mis voor Josephus 
Mutsers. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Antoon 
Verhagen. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis als zevende voor Ma
rinus Timmers. Dinsdag mndst. voor 
Elisabeth Verhagen. Woensdag mndst. 
voor Albertus v. d. Linden. Donderdag 
mndst. voor Maria v. d. Langenberg. 
Zaterdag mndst. voor Wilhelmina v. 
d. Aa.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG 10 Augustus, tOe Zondag na 
Pinksteren: om 7 uur H. Mis voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochie; om half 9 H. Mis tot bijzondere 
intentie, waarna zegening van het zil
veren bruidspaar J. van Son-van der 
Meyden; om 10 uur de Hoogmis, voor 
Petrus Beaard-Pijnenburg te Vlijmen 
overleden. 
De eerst� schaal gaat voor het Dioce
sane Jeugdwerk; en de tweede voor de 
Bijzondere Noden. 
Na de Hoogmis vergadering van Vin
centius in de school. 
Om half 3 het Lof, waarna gezongen 
wordt lied nr. 35. 
MAANDA.G: om kwart voor 8 het jrgt. 
voor Helena Renders. 
DINSDAG: om kwart voor 8 de H. 
Mis voor Hendricus van der Loo. 
WOENSDAG: om kwart voor 8 de H. 
Mis voor de leden van de godvruchtige 
vereniging ter ere van de H. Theresia. 
DONDERDAG, Vigiliedag, geboden 
vasten- en onthoudingsdag: om kwart 
voor 8 H. Mis tot zekere intentie. 
VRIJDAG 15 Augustus, de feestdag van 
0. L. Vr. Hemelvaart: geboden te vieren
als Zondag, en daarom géén onthou
dingsdag� om 7 uur H. Mis tot zekere
intentie; om half 9 de H. Mis voor Ge
rardus Leijten; om 10 uur de plechtige 
Hoogmis voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie.
De eerste schaal is voor de eigen kerk,
welke dit keer bijzonder in uwe wel
dadigheid wordt aanbevolen, nu de 3 
vorige Zondagen geen collecte voor de 
eigen kerk heeft kunnen plaats hebben.
De tweed� schaal is voor de Bijzondere 
Noden.
Om half 3 het Lof, waarna gezongen
wordt lied nr. 49. 
ZATERDAG, de feestdag van de H.
Joachim, Vader van de H. Maagd 
Maria: om kwart voor 8 H. Mis tot bij
zondere intentie.

Gelegenheiid tot biechten: 
Dagelijks voor de HH. Missen, en Don-

derdag- en Zaterdagmiddag van . 6 tot 
8 uur. 

• HuwelijksaanlcondiRinaen:
Josephus· Hubertus Joannes Cloudt van 
de parochie van St. Landricus te Echt 
en Antonia Josephina Margaretha Meu
wissen van deze parochie, derde· roep. 
-Johannes Wilhelmus Brands van deze 
parochie en Adriana Johanna de Rooy 
van de parochie te Liempde, eerste roep. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

I0e Zondag na Pinksteren. 
10 Augustus 1952. 

ZONDAG: half 7 L j. voor Hendr. v. 
Hal, Petronella de hsvr. en Theod. de 
zoon; 8 uur 1. m. tot welzijn -der par.; 
10 uur z. j. voor Corn. Quinten; 3 uur 
Lof, daarna jongens-congreg. 
MAANDAG: 7 uur z. jrgt. voor Ever
dina Corn. Quinten; half 8 1. j. voor Ar
noldus v. d. Staak en Hendrica de hsvr.; 
8 uur 1. j. voor Hendr. v. Houtum. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh. 
v. Gerwen; half 8 1. mndst. voor Arnolda
Frans Kreyveld; 8 uur 1. j. voor Johan
na Hendr. v. Houtura.
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor
Anna Mart. v. d. Ven; half 8 1. mndst.
voor Willem v. d. Velden; 8 uur 1. m. 
voor Jos. v. d. Velden.
DONDERDAG: Vigilie van 0. L.
Vrouw Hemelvaart, geboden vasten- en
onthoudingsdag, en na de middag biecht
horen als op Zaterdagen; 7 uur z. mndst. 
voor Hendr. v. Gestel; half 8 1. mndst. 
voor Hendr. Putmans; 8 uur 1. mndst.
voor Andreas Arts.
VRIJDAG: feestdag van 0. L. Vrouw
Hemelvaart - geoorloofd op deze dag.
vlees te gebruiken; half 7 1. mndst. voor 
Marinus Thomassen; 8 uur 1. mndst.
voor Maria Ger. Spikmans; 10 uur de 
plechtige hoogmis tot welzijn der par.;
3 uur plechtig Lof met processie. 
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor Ni
colasina Pijnenburg; half 8 1. mndst. voor 
Helena Joh. v. Houtum; 8 uur 1. mndst.
voor Martha Henr. v. Houtum.
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der
parochie; 8 uur 1. j. voor Joh. v. Erp 
en Hendrica de hsvr.; 10 uur z. j. voor 
Ant. v. Esch. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag en Dinsdag 7 uur 1. m. voor 
Hub. v. Aarle v.w. kennissen. Woensdag 
7 uur 1. m. voor Maria Adr. Koppens. 
Donderdag 7 uur 1. m. voor Theo v. Hal. 
Vrijdag 7 uur 1. m. voor Anna Mart. v. 
d. Ven v.w. de kinderen. Zaterdag 7 uur
1. m. voor Martha Henr. v. Houtum.
Zondag 7 uur 1. m. voor Theod v. d.
Boer.
Gedoopt: Wilhelmina Gerarda Henrica
Lamberdina dochter van Petrus van
Alphen-v. Kaathoven; Johannes lgnatius 
zoon van Karel Kreyveld-Roestenburg; 
Cornelis Johannes Antonius Maria zoon
van Antonius v. Alphen-Branten. 

PAR. H. WILI:IBRORDUS, ESCH. 
_ - : ' ·10e Zondag na Pinksteren. 
,· 10 Augustus 1952. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bjfz. Noden Episco
paat en voor onderhoud eigen kerk. Na 
de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje; na het Lof een lièd. 
Donderdag geboden vasten- en onthou
dingsdag v.w. de vigilie voor Maria ten
hemel-opneming. Gelegenheid om t� 
biechten van 3-4 uur en van 6-half 8. 
Vrijdag, feestdag van Maria-ten-hemel
opneming, te vieren als Zondag. Tevens 
dag van eeuwigdurende aanbidding voor 
onze Parochie. Om 6 uur uitstelling van 
het Allerheiligste en Communie-uitrei
ken. 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 achter in de kerk 
worden opgehangen. 
ZONDAG: 7 uur jrgt. voor Adrianus 
van de Laar; half 9 H. Mis voor de lev. 
en overl. leden van de R.K. Landarbei
dersbond St. Deusdejlit; 10 uur Hoog
mis voor de Parochie. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Meche
lina van de Laar-Pijnenburg. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor over!. 
familie. 
WOENSDAG: half 8 gez. gef. jrgt. voor 
de ZeerEerw. Heer H. J. v. Duren. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Marti
nus van de Laar. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Bijz. 
Intentie; half 9 mndst. voor Maria van 
Aerle-van Liempt; 10 uur Hoogmis voor 
de Parochie. 
ZATEB.DAG: half 8 H. Mis voor Mevr. 
Martina van Esch-v. Munster. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 10 Augustus: Feestdag van de 
H. Laurentius, Martelaar. Deze middag
om 3 uur Lof met Rozenhoedje .
MAANDAG: 7 uur jrgt. voor Theodora
Kuijpers-Floots.
DONDERDAG: Vigiliedag van Maria
Ten Hemelopneming. Geboden vasten
en onthoudingsdag. Om 8 uur Lof. 
VRIJDAG: Hoogfeest van Maria's ten
hemelopneming. De H.H. Missen zijn 
zoals op Zondag. Dit Hoogfeest moet 
gevierd worden als Zondag, en daarom
geldt ook niet de onthoudingswet, zodat 
het gebruik van vlees en jus uit vlees
vandaag geoorloofd is. Om half 9 gel. 
H. Mis tot bijzondere intentie. Om 3 uur
Lof met Rozenhoedje. 
ZATERDAG: Feestdag van de H.
Joachim, Vader der Heilige Maagd. Om 
8 uur Lof.
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor
Hans Jan-ssens; om -10 uur voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn onzer wel
doeners.

Biggen te koop bij A. Ver- Te koop : trapnaaimachine. 
hoeven, Mijlstraat 30, Boxtel. Konijnshoolsedreef 3. 

, � 

Te koop: een partijtje knol- T k f d J b H J b e oop: een z.g.a.n. in ra-groenzaa , 0 e. · aco s phile tegen billijke pri1·s. Ka-Oirschotseweg 12. 
Te koop: Groot wit emaille 
gasfornuis, 4 pits, + 2 ovens, 
merk Jonker Ruhr, Karlsruhr. 
v. Hornstraat 12.
Te koop: kalfvaars, t.b.c.-vrij 
bedrijf, en knolzaad, andijvie
blad. J. v. Kasteren, Mijlstr. 27 
Gevraagd: gemeubileerde zit
slaapkamer, liefst met stro
mend water, en volledig pen
sion. Brieven onder nr. 99 
Molenstraat t 9. 
Te koop: guste zeug, geschikt 
voor huisslachting, wil ook 
ruilen tegen dragende zeug. 
H. Hulsen, Oirschotseweg 9.
B.z.a. pas geslaagde coupeuse
als huisnaaister. Adres bevra
gen Molenstraat 19. 
Komt er ook voor Uw be
drijfstak een Bedrijfspensioen
fonds? Volledige zekerheid 
hieromtrent is er niet, doch 
wij willen U gaarne vrijblij
vend over de mogelijkheid 
hiervan, zomede 't verkrijgen 
van eventuele vrijstelling hier
voor, uitvoerig inlichten. 
A. Schellekens, Mijlstraat 36,
Boxtel. 
Te koop: ruim 3 ha goede 
bouwgrond, gelegen in Lennis
heuvel. Bevragen Molenstr. 19 
Te koop: slachthaantjes. M. 
v. Laarhoven, Liempdseweg 18
Voor direct of per 1 Sept. 
gevraagd: Net R.K Meisje, 
voor dag en nacht, meerdere 
hulp aanwezig. Was buitens
huis. Aanmelden Hotel de Ko
renbeurs, Heuvel 12, Oss. 
Reis wordt vergoed. 
Net meisje gevraagd, voor dag 
of dag en nacht, enigszins be
kend met koken en zelfstan
dig kunnende werken. Brieven 
onder nr. 38, Molenstraat t 9. 
Te koop: toom beste biggen 
en 15 weken dragend varken. 
A. v. d. Sande, Kalksheuvel 24
Grote witte Pruimen, 18 cent 
per kilo en Appels. Th. Swin
kels Roond 10. 
Te huur: ruimte voor stalling 
van 2 auto's of voor maga
zijn, opslagplaats, bergruimte, 
enz. Te bevragen Bossche
weg 1. 

pelweg 43. 
Te koop: kinderwagen en kin
derledikantje, moet weg we
gens plaatsgebrek. Bevragen 
Molenstr11at ·19. 
Te koop: een toom beste 
_zware biggen. Munsel 28. 
Te koop: t90111 beste kippen, 
voloo aan de leg, broed 1951. 
M. Smits, Bosscheweg 59.
Te koop een toom beste big
gen bij J. J. v. Mensvoort, 
Tongeren 8. 
H.H. Landbouwers. Uit voor
raad leverbaaç, prima Knollen
zaad, halflange, f 2.- per kg; 
Gras- en Klaverzaden aan 
scherp concurrerende prijs. 
Firma Gebr. van Oers, Zaad
handel, Boxtel. 

Katholieke Organisatie 

vraagt 

administratieve kracht 
liefst in het bezit van Mulo, 
diploma. Werkkring kan als 
n even b e  t rekk ing  worden 
waargenomen. Brieven onder 
No. 45, Molenstraat 19. 

Vanaf heden tot 31 Augustus 
speciale mndtocht naar 

Oranjestad Breda 
Vertrek 's avonds om 7 uur. 
Prijs retour met rondrit f 2,50 

Bespreek uw plaatsen bij: 

Garage DE MOL 
Tel. 336 

Te koop een perceel 
opgaande bomen 

en hakhout 
aan de Steegstr. te Liempde, 
Kad. Sectie D nr. 358, groot 
74.50 are. 

Te bevragen , 
Notaris van der Avort, 

Oirschot 

Zoekt Uw voordeel en vergelijkt de vleesprijzen 
2 ONS FIJNE VARKENSWORST 85 et 
1 ONS GEKOOKT ONTBIJTSPEK 45 et 
1 ONS GESNEDEN ZURE ZULT 18 et -

Als extra 1 pond Poulet voor f 1,25 

Slagerij BAAIJENS-FRUNT 
Baroniestraat 99 

Voor de verkoop en propaganda bij veehouders, 
landbouwers, etc. van genees, en bestrijdingsmid, 
delen voor dieren, gezocht 

NETT E PERSONEN 
met vakkennis en verkoopscapaciteiten. Beloning 
op basis van vast salaris en provisie. Voor ambi
tieuze werkers goede mogelijkheden. 

\.._ Brieven onder nr. 80 bureau van dit blad.

Het is maar een weet, . , , . 
Uw geld is VOOR ONS VLEES goed besteed! 
Vrijdag en Zaterdag : 

Rundvlees v.a. f 2,00 per 500 gram 

Poulet f 1,30 per 500 gram 

Fa. Jan van Lievenoogen 
Fellenoord 2 - Telet. 372 - Boxtel, 

Schoonheidsproducten 

1üdu 
LAIT TRIVALENT RIDEX 

Schoonheidsmelk 
CRÊME DE BEAUTÉ EN 

COLD CREAM RIDEX 
SCHOONHEIDSMASKER RIDEX 
SCHOONHEIDSPOEDER RIDEX 

LIPPENSTIFT RIDEX 
CLEANSING (reiniging) 

PARFUMERIE 

W.Snellaau
Molenstraat 4 

Het Gemeentebestuur 

van Boxtel 

maakt hierbij bekend : 

dat de weekmarkt 
van Ui Augustus
wordt  gehouden 

Donderdag 

14 Augustus 
in de Molenstraat. 

Het Gemeentebestuur 

Kermis bij 'T ANKER! 
Van heden tot en met de Kermis: 

bij ELKE f 2.- aan le v e n s m i d d e le n  

EEN GRATIS RIT 

VOOR ZWEEF- OF DRAAIMOLEN! 

Bovendien EEN KAATSBAL GRATIS 
Bij: 200 gram heerlijke Toffeemclange . . à 85 et. 

of Elke fles zoete rode Vruchtenwijn . à f 1.25 
of Elke fles Hcrmosa Likeur . . . . á f 1 .55 

(Schilletje, Voorburg, Cherry en Apricot,Brandy.) 
of 250 gram Bakwerk,Melange . . . . á 83 et. 

een sortering van 8 soorten heerlijke Koekjes. 
EXTRA VOORDELIGE AANBIEDINGEN 

EEN FLES SCHILLETJE . . . . f 1.75 
EEN POT BOERENJONGENS . . f 1.95 

Samen f 3.70 
nu voor t 2.98 

Een GROTE FLES LIMONADESIROOP voor 89 et. 
2 GROTE REPEN CHOCOLADE. voor 25 et. 
200 gram GEVULDE ANNANASBLOKJES voor 39 et. 
200 gram HEERLIJKE WIELTJES (zuurtjes) voor 39 et. 
200 gram FULL CREAM TOFFEES . . . voor 48 et. 

- Zie onze prijscouranten en folders -a
KEES DE JONG-v. KEMPEN 

VÉGÉ KRUIDENIER. 



Slijter� llet Uw pijnlijke voeten 
NAAR . P. Raaij makers
Jo Y, Grmsven-v, Summeren heeft voor u diverse merken 

MARKT 1s Oude en Jonge Jenever 
lefüc• Be�lpl. Yaetmzargster 

Ook aan hul■ te entbiedenTelefoon No. 820. 

Voor een goed 

HORLOGE 
is uw adres 

van prima kwaliteit. 
Heerlijke Likeuren 

Bessenjenever 
Frambozen•Brandewijn 

Meiwijn per fles f 1,40Aalbessen ,. ,. f 1,60Meikersen op ■ap per L.,pot f 1,80
* Voor de warme dagen:

Goed maatwerk is niet duurder, 
maar wel veel mooier en beter. 
Modellen naar eigen smaak. 

Costuums van de beste kwaliteiten 
en :zeer voordelige prijzen. 

Vraagt geheel vrijblijvend inlichtingen bij: 

F. VERHAGEN Mr. Kleermaker
CLARISSENSTRAAT 11 - BOXTEL 

Keuze uit circa 800 verschillende dessins. Alles onder volle garantie. F. P. v. Langen 
Stationstraat 62 

Junghana 
Herenpolohorloge f33,
Herenzakhorlogeo f 3 J ,50 

Dameohorlogeo Y.a. f 25, 70 

T rapplstenbier, Pilsener,Oud-Bruin, LimonadeGazeuse en Hero-artl-kelen. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Limonade Siroop p. fl. fl,35 -------------------------· ,, ,, 0.6 L. f0,95 

Rozemarijnstr. 2, Tel, 3 21 

Alle uurwerken 1 • kwall teit met volle garantie. TAXI ■ ■ ■ 
Uurwerkreparaties 
in een week klaar. Bel No. 3 3 6 

ZOMERSE AANBIEDINGEN 
EN 1 0 % VOORDEEL 

Doe Uw keuze uit de vele 
artikelen die De Spar met 
10% voordeel brengt. Het 
zijn er zoveel, dat U op 
alles wat U dagelijks nodig 
heeft 10 % bespaart ! 

Limonade.siroop 
met Spar waarborgmerk 
0,6 liter f 1.20, 0,75 liter f 1.40 • 

* Bij elke fles een pakje met10 fraaie, gekleurde plasticrietjes gratis! 
Frou•frou per 100 gr. 32 et. 

Gevulde �·ieners 
per 100 gr. 27 et. 

Mixed Hagel 
per 100 gr. 16 et. 

Toiletzeep 1 5 et. 

Lux stuk toiletzeep 32 et. 

MET .DE KERMISDAGE N  
Noteert U even onze dagtochten 
gedurende de KERMI SDAGEN: 
Nijmegen • Arnhem - Apeldoorn 
Door de hoge Veluwe Prijs retour f 5,-

Avifauna - Den Haag - Scheveningen 
Rotterdam - Breda 
Prijs retour met 's•avonds rondrit door Breda f 6,-
Antwerpen • Brussel 

Prijs rdour met rondrit f 6,50 
Naar de Grotten van Han 

Prijs retour f 10.-
Naar Ahrdal en Königswinter 

Prijs retour f 12,50 
Op deze reizen kinderen half geld. 
Voor de buitenlandse reizen moet men in hetbezit zijn van een geldig paspoort of bewijs vanNederlanderschap. 
Kaarten bij : 

GARAGE DE MOL 
Telefoon 336 

Bespreek tijdig uw plaatsen. 

Als het gaat over Zadet-i oi Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noem4tn 

Voor Uurwerken 

1 ;.;oor elke beurs 1 
j in elk model 

Fa A.v. -Vlerken, Boxtel
juwelier " Horloger = Opticii?°n 

ZIET ONZE ETALAGES 

Nog slechts 3 dagen 
Zaterdag, Maandag en Dinsdag a.s. 

ALLE OPRUIMINGSRESTANTEN 

Vames=, :Reun= en .J<in� 

TEGEN HALVE PRIJS 
F. J. WITTEVEEN - BOXTEL
Hierop worden natuurlijk 

Voor: 

GEEN GRATIS RITB EWIJZEN VERSTREKT. 

De Brandstoffenhandelaren van de kring 
Boxtel maken bekend, dat hun zaken 

CERO 
Zilvium 

en 
Zilmeta 

van 15 tot en met 24 Augustus a.s. 
wegens vacantie GESLOTEN Cassettes en Geschenken 

F. P. v. Langen 
Stationstraat 62 

Pond's Poeder 
Cutex Nagellak 
Pond's Dag- en 

Nachtcrême 
PARFUMERIE 

Bert v. d. Braak 
Baroniestraat 73, Tel. 450 

zullen zijn. 
De Gezamenlijke Brandstoffenhandelaren. 

Geachte Cliëntèle, 

Bij deze deel ik U mede, dat 

mijn zaak wegens vacantie van 

24 tot en met 30 Aug. gesloten is. 

J. v. d. Braak:: Vlaminckx
Telefoon 298 

Nu kan toch nog i ed e r e e n  profiteren 
van onze lopende COCOS-RECLAME !
J.I. Maandag ontvingen wij voor de laatste maal in
deze opruiming 

EEN WAGON COCOS 
welke tot aan de K ERM I S  W E E K  aan ongekend 
LAGE PRIJS verkocht zal worden. 

KOOPT DUS NU COCOS 
Zwaar gekeperde 100 °/o Cocos 

70 cm breed 100 cm breed 120 cm breed 140 cm breed 
van 4.55 van 6.50 van 7.80 van 9.10 

2 75
nu voor • 3 9

5
nu voor ■ 4 75 5 55 

nu voor • nu voor • 

Pracht Jacquard Geweven Cocos 
100 cm breed 120 cm breed 140 cm breed 

van 8.75 van 10.50 van 12.25 
5 98 7 18 8 3

8 nu voor ■ nu voor ■ nu voor ■ 

Cocos-vloerkleden 
1 00 % Cocos 2 X 3 meter 

Extra voordelig 29. 75

De beste besteding van uw dubbeltjespot. 
NATUURLIJK 

IN DEN OOIEVAAR 
STATI0NSTRAAT 43 BREUKELSESTRAAT 9 

DEN DRIES 
REINIGT EN VERFT 

_ . UW K L EDI NG
OP MAANDAG GEBRACHT. • ZATERDAG TERUG. 

Met KERMIS de hele club bijeen, 
DE MOL's Famlliebus rijdt overal heen! 
Vraag tijdig prijs - Stationstraat 100 - Tel. 336 

Een kind kan het U 
voorrekenen: 

ALBERT HE!JN 
maakt U het leven 

stukken goedkoper! 

Chocolade Repen 25 
melk en puur. 3 voor 

Zomer Drups 25 200GRAM 

Puddingsaus 29 PER FLES 

Leverpa ste i 35 

MACARONI 22 250 gram 
GROTE SPRITSEN 25 & voor 

ROU.EN DRUPS 25 3 voor 

NtMA BISCUITS 
29200 gram 

DAMES, 

PER BLIK 

BQFFIE KOFFIE el\,]HEE 
cle lcr■chtlgate •• 

de geurigste 

Maaltt U eens Jtennls 
met onze boogflJne DELICATA KOFFIE enGOUDMERK THEE 

Laat Uw haar vakkundig Vt'rzorgen. 
Wij zijn op het gebied van perma= 
nenten specialisten en kunnen op alle 
gebied voorlichting geven. 
Bij ons krijgt U steeds de nieuwste 
coupes, zodat U met Uw tijd mee 
kunt gaan. 
Op Kapgebied hebben wij diploma's 
behaald in binnen= en buitenland. 

Bij ons een 

KRANS::PERMANENI f 6,:::: 
Dus voor Uw haar naar de vakman 
en haarspecialist. 
Voor prima coupe en afwerking 
staat de naam B U L LE N S borg. 

MAISON BULLENS 
STATIONSTRAAT 20, BOXTEL • TEL. 557 

Lid Zuidelijke Academie voor Dameskappers. 

Een mooi sieraad is nu 

in Uw bereik! 

Wij etaleren een prachtige collectie 

voor de a.s. Kermis. 

F
A A.v. Vlerken, Boxtel

Juwelier - Horloger Kruisstraat /0 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 
Advertentieprijs: 10 et. p. kol. m.m. 
Bij contract apeciale tarieven. 
Kleine advertentiën 7 et; per woord.

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Naar een katholieke sociale 
vernieuwing? 

Het volgend jaar, 1953, is een eeuwfeest 
voor Katholiek Nederland. Dan is het 
100 jaar geleden dat in Nederland de 
kerkelijke hiërarchie werd hersteld, 
d.w.z. dat toen de kerkelijke missie-be
stuursvorm werd vervangen door het 
gewone bisschoppelijke bestuur zoals dit 
ook bestaan heeft vóór de tijden der 
hervorming. 
Dit herstel van de hiërarchie is het be
gin gèweest van de emancipatie van het 
katholieke volksdeel van Nederland· -
d.w.z.- het begin van de ontworsteling
uit de achtergestelde positie die de ka
tholieken in Nederland gedwongen in
namen. Van die tijd af zijn de katholie
ken langzaamaan de plaats gaan inne
men waarop zij, krachtens hun aantal -
nu ruim één derde van de totale bevol
king - recht hadden. In politiek en on
denvijs is men begonnen- en reeds ver
gevorderd. En bij het eeuwfeest dat het
volgend jaar dan zal gevierd worden,
wil men, naar het schijnt voor de dag
komen- met een volledig sociaal-econo
misch ·plan, gedragen door de verschil
lende katholieke sociale organisaties van
ons land: de werkgevers, de boeren
stand, de middenstand en de arbeiders
stand, tesamen.
Bij twee gelijktijdige gelegenheden is in
de afgelopen week, dit idee naar voren
gebracht n.l. bij de Ariënsviering in
Maar.sen, en op de sociale studiedagen
van de KA.B. in Gemert.
In Maarssen wees professor Rogier,
voorzitter van het Ariënscomité, op het
treffende samenvallen van het 25 e sterf
jaar xan Alphons Ariëns, met de 1 OOe
verjaring van het herstel der hiërarchie,
en hij betoogde dat de Ariënsviering in
het volgend jaar een onderdeel moet
gaan uitmaken van de eeuwviering der
hiërarchie en dit samenvallen zal moe
ten leiden tot een krachtige stoot aan de
sociale opbouw in ons land, waarvan
Ariëns een der pioniers was.
In Gemert was het mr. Sassen, die in
zijn inleiding over het katholieke Zui
den en de politiek, uitdrukkelijk naar

_ ._wrpn hr;,c:ht d;it katholiek - Nederland 
moet zorgen, als feestgeschenk aan te 
bieden, een gezamenlijk sterk sociaal 
program dat alle katholieken als ideaal 
voor ogen zal staan en waaraan heel ka
tholiek Nederland zijn krachten zal gaan 
geven. 
I:-Jij wees erop dat de eensgezindheid 
onder de katholieken op het ogenblik 
niet erg hecht is en het inzicht in de 
zaken niet zo klaar. We zouden dit 
anders willen zeggen: er was tot voor 
eer1 goed iaar een schijne�nsgezindheid 
en een schijnbaar inzicht: men volgde 
n.l. de algemene richtlijnen zonder
meer, in een getrouwe volgzaamheid,
men dacht er niet aan om daarvan af te
wijken, men beschouwde het als van
zelfsprekend, zonder dat er bij de massa
sprake was van bewuste eensgezindheid
of klaar inzicht. En dit is nu in deze tijd
aan het veran_deren, misschien onder
druk van de moeilijker levensomstandig
heden en daart�enover het voortduren
de geschrijf en gepraat civer zekerheid
zus en zekerheid zo, en aldus is er in
terésse gekomen voor de sociale en poli
tieke zaken bij vrijwel iedereen. Zo heeft
men sinds de oorlog langzamerhand in
bredere kringen wat inzicht gekregen,
ook door de steeds uitgebreider voor
lichting door de sociale organisaties, en
is men zich tevens bewust geworden van
de noodzaak om voor zijn belangen op
te komen en tegelijk van de mogelijkheid

om langs de organisaties inderdaad zijn 
belangen te behartigen tot bii de instan
ties waar de beslissingen vallen en de 
besluiten genomen worden. 
Het gevolg hiervan is dat er nu al veel 
verschillen van mening best<1an en dat 
er enige strijd is tussen de klassen en 
standen. Dit verschil van mening is 
eigenlijk een grote vooruitgang ten op
zichte van het gebrek aan mening dat er 
tot nu toe was, en die strijd die er is, is 
een grote winst t.o.v. de slaafse volg
zaamheid van_ vroeger. De meningsver
schillen en de strijd daar om heen, levert 
juist de kans op 'n '(inden van elkaar op 
sociaal, economisch en politiek terrein, 
het opent juist de kans op een hechte 
eenheid uit overtuiging en uit vaste wil. 
De goede wil tot die eenheid_ is er, en 
toont zich juist de laatste tijd herhaal
delijk. De strijd op politiek terrein vóór 
de verkiezingen was op slot van reke
ning niets anders dan een eis dat de 
K.V.P. meer en beter rekening zou hou
den met de verschillende inzichten en
wensen der onderscheiden bevolkings
groepen, juist om beter het hele katho
lieke volksdeel te kunnen vertegenwoor
digen. Op sociaal gebied kwam er en
kele weken geleden van t�ee zijden
tegelijk - van werkgevers en werkne
mers, van schijnbaar tegengestelde groe
pen dus - een bijna eensluidend plan
omtrent bezitsvorming der arbeiders.
Uit alle sociale groeperingen wordt her
haaldelijk_ de roep gehoord om meer on
derling contact zowel· sociaal als poli
tiet en zo zijn er tientallen tekenen dat
men eenheid wil en eenheid zoekt, en
dat men bereil-is elkaars standpunt te
begrijpen en te eerbiedigen en een ge
meenschappelijk plan te vinden om daar
met een gezamenlijke krachtsinspanning
aan te bouwen.
Om de verhouding werkgevers en werk
n-emers een vaste vorm_ te geven volgens
christelijke opvatting, zijn er reeds de
grote punten: P.B.O., bezitsvorming,
medezeggenschap, w�lke punten alle
drie in ontwikkeling zijn. Ook de andere
groepen, de boeren, de zelfstandige en
de afhankelijke middenstand moeten hun
plaats zoeken en bepalen in het ene
grote christelijke maatschappijplan: alle
maal taken voor de standsorganisaties
in contact met de politieke vertegen
woordi�rs en mogelijke ministers uit
hun midden.
Langs de politiek zal, zolang de politiek
het heft in handen heeft op sociaal en
economisch gebied, alles tot een begin
van ven_yezenlijking moeten komen. Mr.
Sassen zei hiervan te Gemert: ,,Een
krachtige katholieke politiek moet mo
gelijk zijn ook zonder daarbij in socia
listisch vaarwater te geraken." Na deze
vingerwijzing naar een fout der laatste
jaren, wees de spreker nog op een paar
tekorten in de K.V.P., n.l. een ontbre
ken van voortdurende en juistgerichte
propaganda en voorlichting; en een te
kort aan tijdige hernieuwing in de partij.
Wil men slagen dan zullen ook deze
punten moeten veranderen.
Ook prof. van de Ven sprak te Gemert
zeer behartenswaardige woorden met
betrekking tot de activiteit d_er katholie
ken. Hij ging \'.OOrnamelijk in op de
sociale zijde van het vraagstuk. De
organisaties moeten, zei hij o.a., de
persoonlijkheidsvorming in het middel
punt plaatsen. Hetzelfde kernpunt dus
als we de vorige weken bespraken bij de
bezitsvorming en de medezeggenschap
der arbeiders. De afzakking van de

Maajregelen van orde 

bij de Ronde van Boxtel 
Ten gerieve van de lezers van ons blad vermelden wij hieronder de 
voornaamste maatregelen van orde, geldend tijdens de op morgen 
te verrijden Ronde van Boxtel. 

12 UUR AFSLUITING PARCOURS. 
Vanaf 12 uur kan het- paroours niet meer betreden worden, dan op vertoon van 
entree-kaart of door het Comité aan alle hoofdbewoners van de langs het circuit 
�legen peroelen ter hand j;?estelde verklaring. Toegangskaarten kunnen worden 
gekocht bij tien in de �angswegen naar het parcours geplaatste posten, te 
weten in de Rechterstraat, Molenstraat, Prins Bernhardstraat, Breukelsestraat, van 
Leeuwenstraat, Stationsstraat, Frans Staelstraat, Ten Brinkstraat, Prfus Hendrik
straat en Raaphof.

BLIJFT OP DE TROTTOIRS EN ACHTER DE SPECIAAL GEPLAATSTE 
AFSLUITINGEN. 
Eenieder blijve op de trottoirs en steke de weg niet over dan na daartoe 'van de 
Politie verkregen toestemming. 
Bij de in het parcours voorkomende hoeken is een speciale afsluiting aangebracht. 
Eenieder blijve aohter deze alfsluitingen en late de geplaatste stro-pakken onaan
aeroerd. 
Men begeve .zich ook bij eventude ongevallen niet op het weaddc, doch late 
de verr.orging der gewonden over aan het Rode-Krui5-Corps Boxtel, di,t la� 'het 
aehele circuit posten heeft ingesteld. 
Men boude zich nauwkeurig aan de bevelen der Politie en de aanrwijzingen door 
de Orde-commissarissen of middels de geluidsiru.tallatie te aeven. 
HET WEGDEK IS PAS VRIJ, NADAT ZULKS MIDDELS DE GELUIDS
INSTALLATIE IS MEDEGEDEELD. 
Men boude zich nauwkeurig hieraan, opdat niet door Uw schuld een (or meer0 

derc) renners verhinderd wordt de eindstreep te berefken.

DE ORGANISATOREN STELLEN ZICH NIET AANSPRAKELIJK VOOR 
ONGELUKKEN OF SCHADE, AAN PUBLIEK OF RENNERS OVERKOMEN. 

mens n _;iar het massading, de ·massa
mens, moet tegengegaan worden. De af
zonderlijke mens en zijn eigen groepje: 
het gezin, moet het christelijk middel
punt zijn. 

Pierre Janssen overleden 

En daar bovenuit moet er eenheid ko
men tussen geloof en leven. Het geloof 
moet de ware naastenliefde en recht
vaal"__digheid leren, en dit moet het leven 
gaan doorstralen tot in de zaken, de 
werkplaatsen en tot in de ontspanning 
toe. 
Het is te hopen dat de leiders der or
ganisaties beseffen dat zij het in handen 
hebben om de heropbouw van de maat
schappij iri christelijke zin de eerste stoot 
te geven door het in de volle aandacht 
te plaatsen en het in studie te brengen 
in de organisaties en door contact te 
zoeken en te leggen met nevenorganisa
ties van andere groepen en met de poli
tieke organisaties. De bereidheid is er, 
de weg ligt open. 

- - -

Th. v. H. 

!Bca6ants CenttuHt 
in de kermisweek 

Boxtel viert volgende week ker
mis of houdt vacantie. Ook het 
drukkerij-personeel doet daaraan 
mee, met het jl"evolg: een geringe 
arbeidscapaciteit en vanzelfspre
kend de moeilijkheid om Bra
bant's Centrum tijdig van de pers 
te laten rollen. Niettemin zal de 
krant tijdig onder de ogen van 
onze lezers moeten komen. Dit is 
echter geen onmogelijkheid als 
de adverteerders en inzenders van 
copy straks maar even aan boven
omschreven moeilijkheden willen 
denken. Voor de gevraag.de mede
werking bij voorbaat onze dank 1 

Agenda 

SPREEKUUR BURGEMEESTER. 
Maandag 18 Au�dstus geen spreekuur. 
Donderdag 21 Aug. van 10-11.30 uur. 

Bij de dood van deze schilder, die een 
groot aantal van zijn 87 jaren te Boxtel 
heeft doorgebracht, staan wij even stil, 
Want wie van ons, vooral de ouderen, 
hebben hem niet gekend deze schilder, 
die met voorliefde de onderwerpen voor 
zijn doeken zocht in de schoonheid van 
heide en vennen, van bos en oude boer-• 
derijen in de omlijsting der levende na• 
tuur. Maar niet alleen door het land· 
schap werd hij geboeid, ook boeren-in• 
terieurs, werkplaatsen ',(an klompenma• 
kers, pottenbakkers e.d. trokken hem, 
Dat alles zocht en voQd hij in Brabant. 
'(erecht, werd hij dan ook Brabant!l 
schilder•rt?énoemd al was hij niet uit 
Brabant geboortig. Toen hij 75 was ge-
worden werd hij reeds betiteld als d� 
nestor der Brabantse schilders. Hij werd! 
vergeleken met soortgelijke meesters, die? 
even vaardig zijn op portret als op land" 
schap en stilleven. 
Geboren in Steenwijkerwold in 1874
heeft hij na voltooiing zijner studies aan
de R)jksacademie voor be�_lilende kun• 
str,n te Amsterdam en de Académie, d.e!J 
Beaux Arts te Brusset zich aanvankelijk 
gewijd aan decoratieve kunst (ontwer-

Gesprek met 0. L. Vrouw 
TER INLEIDING. Een zeer gewilde vonn van bespiegeling in onze tijd 
is het interview, het vraaggesprek. Het onderwefJ'} .begint te leven, het 
wordt actueel! Er zijn veel actuele dingen en we lèven van actualiteiten. 
De grootste actualiteiten echter iiggen boven ons in de Hemel en raken 
ons in het teerste weefsel van ons wezen ... , en het zijn juist die actuali
teiten, die het minst onze aandacht genieten. Een actualiteit, waarover 
we nodig eens moesten nadenken is de aanwezigheid van ons aller Moeder 
Maria in de Hemel, waar ze met ziel en lichaam als Koninginne troont 
in onbeschrijfelijke heerlijkheid. Waarom deze actualiteit niet eens "be
spiegeld" in de vorm van een interview? Is het niet eens "interessant" 
en hoogst leerzaam te weten, wat Maria zelf denkt over het feest der 
"Hoge Lieve Vrouw" en... over ons? Het interview is uiteraard een 
vrucht der fantasie, maar ze steunt toch op de geloofsleer en ... een en 
ander, wat we dagelijks rondom ons zien gebeuren. Wij stellen onze 
vragen . ., 

Onze Lieve Vrouw, wij zouden gra8j!' 
van U vernemen hoe U denkt over de 
houding van de Katholieken ten opzich
te van het Dogma Uwer Hemelvaart ..... 
Hebben zij volgens U de betekenis er
van wel begrepen? 
Mijn Tenhemelopnemin2", dierbaar kind, 
is de bekroning van al de heerlijkheden 
waarn1ede de Heilige Drieëenheid mij 
heeft overladen. Zij is het vanzelfspre
kend slot van mijn aardse levensgeschie
denis. God wilde immers niet, dat mijn 
lichaam, dat eens Zijn ZQon gedragen 
heeft en nimmer door de zonde werd 
jl"eraakt, aan het verderf zou worden 
prijs gegeven. Ik verblijf dus met li
chaam en ziel, als volledig !)lens,_ in de 
Hemel, maar dan in verheerlijkte toe
stand en getooid met de hoogste glorie, 
die ooit aan een mens geschonken werd 
of zal worden. Ik kan U niet beschrij
ven hoe dat is. Het overtreft eindeloos 
alles wat uw verbeelding zich kan voor
stellen. En omdat ik de Moeder ben van 
alle mensen, blijft mijn heerlijkheid niet 
beperkt tot de hemel, maar omgeeft zij 
ook alle mensenkinderen, vooral dege
nen, die in het Bloed van Mijn Zoon 
gewassen zijn en thans deel uitmaken 
van Zijn Mystieke Lichaam, de Kerk. 
Mijn triomf is ook de hunne... Toen 
het leerstuk van mijn tenhemelopneming 
twee jaar geleden door Christus' Plaats
Q�kleder plechtig werd ·afg_ekondigd, 
heeft de katholieke wereld uitbundig 
gejuicht. De hemel brak open en een 
gulden straal van Gods Licht schiep de 
wereld voor enkele ogenblikken om tot 
een paradijs... Dat was zeer mooi en 
het vervulde mij met een intens moeder
lijk geluk... Maar nu is veel van dat 
schoons weer verbleekt... Het dogma 
heeft zijn plaats ingepomen tusser1 de 
andere rijkdommen van het geloof en 
deelt met hen in de algemene onver
schilligheid ... 

Als wij het dus aoed bearijpen, Moeder 

Ma.ria, is u niet zeer geestdriftig over de 
geestdrift van het Katholieke volk? 

Hoe zal ik het zeggen, mijn kind ... De 
Hemel moet al heel wat doen om de 
mensen te boeien. Velen hunner hebben 
tijd, geld en belangstelling voor alles, 
maar weinig interesse v9or hetgeen bo
ven hen leeft en gebeurt ... Voor hen 
schijnt de wereld hqofdzaak te zijn en
het hiernamaals iets, wat er nu eenmaal 
onvermijdelijk op volgt. Ze bidden niet 
genoeg. Ze praten teveel met elkaar en 
te weinig met mijn Zoon. I::!un zaken, 
hun genoegens en hun ZO!Jlen nemen 
hen geheel in beslag. Wel kloppen ze 
boven aan, als ze geen raad meer we
ten. De Hemel is voor hen te veel een 
gelegenheidsuitkomst. Kunnen ze zich
zelf reel.den, dan kijken ze njet naar bo
ven. Zo had ik 2"ehoopt, dat Gods stem 
weerklank zou vinden in aller harten: 
dat--de moeders mijn glorie als hun loon 
zouden beschouwen, de vaders mijn ko
ningschap als bun steun, de jongens 
mijn victorie als hun overwinning en de 
meisjes mijn gratie als hun deugd ..... . 
Daar toch ligt een van de diepe bete
kenissen van mijn verheffing ... 

Toch dunkt ons, Moeder, dat de Katho
t.ieken Uw Hemd.vaartsfeest wel met 
veel devotie vieren, of ve!"RÎ5sen we 
ons? 
Hier zoud gij onderscheid moeten ma
ken, mijn zoon. Het feest van mijne 
tenhemelopneming is een feest van ver
plichting ... De_ meeste katholieken heb
ben dus meteen een vrije dag en die is 
altjjd welkom ... , maar van een bijzon
dere godsvrucht op die dag merk ik 
niet veel... Hij wordt QeRferd als een 
welkome ontspanning en ik mag al blij 
zijn, dat de meesten de tijd er:voor ne
men om de Moeder te eren door de 
Zoon te aanbidden ... Er zijn er echter 
ook, die op deze dag helemaal geen 
kerk zien... Voor vele anderen is het 
vacantie 

pen voor toneeldécor, tegeltableaux, 
kerkschildering). De talrijke stillevens, 
1temaakt in zijn latere levensjaren, clra
gen nog de fraaie kenmerken in zich 
van het decoratieve element, 
Later trok hij naar het platteland van 
B-rabant. Hier onderging hij de bekoring
van dat destijds nog onontg__onnen rui11:
natuurgebied. Zo werd hij de uitbeelder
van het Brabantse landschap, dat hij on·;
vermoeid heeft bespied en in een tinte•
!end coloriet op het c;loek wist te wer-
pen. Talrijk zijn de werken, waarop de,
verlatenheid der Brabantse heidevelden,
met als stoff�ring slechts e!;!n kar met
plaggen of een lemen_ hut, een meester-
lijke weergave heeft gevong_en,
Daarnaast en niet in het minst bekoorde
ook het interieur van de oude boeren-
behuizingen, typisch van structuur en
kleur, zijn schildersoog. Met grote kun
digheid wist hij de intiem-warme binnen
huis-sfeer in zijn doeken te leggen.
Pierre Janssen was ook de schilder van
de pittoreske watermol_ens op de Dom
mel, van oude dorpsstraatjes en mar•
kante dorpstorens.
Toen hij, op hoge leeftijd gekomen,
meer aan zijn atelier gebonden was,
gin� hij zich speciaal toeleggen op het
schilderen van bloemen en stillevens.
Daarbij wist hij een steeds groeiend sub
tiel gevoel voor vorm- en- kleurverhou
dingen te bereiken en een opvallend 
vermogen om elk onderwerp in zijn 
eigen sfeer te plaatsen. 
Het zou te ver voeren de vele facetten 

�van zijn schildersloopbaan alle te be
lichten. Zijn talent was veelzijdig. Hij
was everi knap in olieverf als _aquarel en 
pastel. In zijn oeuvre la2" een persoonlijk 
karakter, dat zich heeft gehandhaafd 
ook: al ontwikkelde in de loop der jaren 
zijn talent zich in lengte en breedte. 
Hij was een stil bescheiden werker, die 
zijn laatste werk voleindde t�ee d;igen 
voor zijn dood. Als mens was hij een
voudig, fijngevoelig tegenover anderen, 
prettig in omgangsvormen. In zijn be
staan heeft hij getracht de geschapen
kleuren en lijnen in zich op te nemen
en zo inn41 mogelijk op het doek weer
te geven. Met grote liefde voor de na
tuur zocht hij God in het geschapene.
Pierr.e___Ji;\l)Ssen is niet meer, doch zijn
geest zalin zijn talloos vele werken blij-
ven voord�en. Ars lo�a, vita brevis.

Mijn Hemelvaartsfeest mist dus voor 
hen die aantrekkelijkheid en wellicht 
zijn er zelfs, die de verplichting van 
Mishoren beschouwen als een hinderlijk 
oponthoud. Orri mijn koninginnefeest 
voor te bereiden hèbben uw bisschop
pen een vasten- en onthoudingsdag 
voqrgeschreven, maar degenen, die zich 
daarvan niets aantrekken, zijn haast niet 
te tellen ... 

Als we het dus goed begrijpen, Moeder
Maria, is die dag voor U niet, wat U er 
eis{enlijk - van zoud mogen verwachten? 
Om eerlijk te zijn, mijn kind, neen! De 
H. Mis begint op die dag met de woor
den: ,,Een groot teken verscheen aan
de hemel! Een Vrouwe, omkleed met de
zon ... ", maar velen zien dat teke_n niet.
Bun ogen zijn wazig of troebel, zwaar
van de slaap en moe. Mijn beeltenis
staat bij hen wel op de schquw tussen
kaarsen of bloemen. Meestal is het iets
artistieks, - dat past bif de meubels en
het behan2", maar mijn beeltenis is niet
!ev_endig genoeg in hun hart... 0, ze
bedoelen het niet slecht en ik mag hun
geen kwade wil toedichten, m;iar ze be
grijpen zo weinig wat ik voor hen bete
ken en hoezeer ze me nodig hebben ...
Door in de moderne twintigste eeuw
Zijn Stem te verheffen heeft God aller
ogen willen trekken naar de hemel, hun
doel en hun hoop.
Hij heeft ze willen doen herademen van 
de ellenden van hun jachtig bestaan 
door hen te herinneren aan al het 
schoons dat hen wacht. Hjj heeft ze 
willen -troosten en sterken door hun te 
zegjl"en, dat een Moederhart over hen 
waakt. 
Hij heeft hun de verzekering willen ge
ven, dat de Moeder en het kind bij el
kaar horen en dat waar de Moeder is 
Qqk het kind eens z.il �ez�n ... 
Maar ze begrijpen �r zo weinig van. 
Wilden ze maar bidden, hun leven zou 
één groot geluk zijn! Ik kan hen helpen, 
want door mijn handen gaan alle gena
den naar de mensheid! Ik heb voor elk 
zeer een troost, voor elke moeilijkheid 
een oplossing, voor elke traan een 
vreugd, voor elk verlatenheid een toe
vlucht! Maar ze denken zo weinig aan 
mij en vergetsn me zo dik�ijls... tot 
hun eigen schade! 

-o-
Tot zover enkele gedeelten van het in
terview, dat we in gedachten mochten 
hebben met de Moeder Gods en Ko
ningin des Hemels. Wij �preken bij 
sommige gelegenheden over Haar ... Nu 
hebben we ons trachten in te denken, 
wat ZIJ bij sommige gelegenheden over 
ons denkt! "Wi!! zijn hart !Ïan Haar 
mond te luisteren legt, zal er wel 
bij varen! 



Ronde van Boxtel 1952 
Voorbeschouwing over dit belangrijke sportevenement 

HET PARCOURS. 
Het parcours van de Ronde van Boxte\ 
1952 wordt gevormd door de Stations
straat, vanaf het pand van de Firma 
van Hout Vervefló(aardt tot de hoek van 
de van Leeuwenstraat, Kasteellaan, daar
na links de Prins Hendrikstraat in tot 
aan de Molenstraat. 
De lens;(te van het parçours bedraas;it 
1010 meter. 
De jury-tent wordt geplaatst tegenover 
het pand van de Firma F. v.d. Brandt in 
de Stationsstraat. 
Het parcours verkeert in uitstekende 
staat. Kleine, mogelijk gevaarlijke, on
volkomenheden werden door de goede 
zorgen van Gemeentewerken wegge
werkt. 
De te maken tijden zullen aantonen, dat 
het parcours uiterst snel is, terwiil de 
soms meer dan haakse bochten aan de 
beste renners de mogelijkheid zullen 
bieden hun bijzondere stuur-capaciteiten 
te tonen. 
Omtrent de afsluiting van het parcours 
en . de genomen veiligheidsmaatregelen, 
leze men de elders in dit blad voor
Jsomende "maatregelen van orde tijdens 
de Ronde". 

DE WEDSTRIJDEN. 
Om 1 uur precies valt het startschot 
vqor de eerste, uit 50 renners bestaande 
groep nieuwelingen. 
De eerste na-oorlogse ronde van Boxtel 
zal dan een ,!.anvang genomen hebben. 
O.Pnieuw zullen duizenden langs het par
cours staan opgesteld om de hope der
toekomst voor de wieler�port voorbij te 
zien snellen, in compacte, veelkleurige,
druk bewegende massa, in de aanvang
wellicht. Dan later, als de eerste uit
lopers er zijn in een felle spµrt naar de
zegepraal, de achtervolgers in eenzelfde
strijd naar het begeerde doel. Sportief
gezind Boxtel heeft zijn "opvoeding" ge
had in de wielersport. Jarenlang immers
is Boxtel een centrum geweest voor de
wielersport-liefhebbers. AI had Boxtel
maar één ronde, die van 1939, bij de
amateurs toen gewonnen door Cor de
Best, de Boxtelse wielerbaan draaide
tientallen malen met programma's die
duizenden ook van ver buiten Boxtel
naar "Molenwijk" trokken.
Dat Boxtel nog steeds "wielersport-min
ded" is zal zeker weer bewezen wor
den door het grote aantal Boxtelse be
�oekers van dit wielerevenement. Het 
grote aantal, door Boxtelse- • wiiikeliers 
en andere ingezetenen, reeds thans be
schikbaar gestelde premies vormt daar
voor een bewijs. 
Om kwart over twee start de tweede 
groep nieuwelingen. 

Half vier valt het schot voor de start 
van de amateurs, ruim 60 in totaal. 
Inderdaad zal de wedstrijd van de ama
teurs, die 101 km, dus 100 ronden moe
ten rijden, de hoofdschotel van het 
wieler-menu vormen. 
Dit wil evenwel in het geheel niet zeg
�n, dat de nieuwelingen-wedstrijden zo 
maar als louter aanvulling van het pro
gramma moe.ten word�_n gezien. De in
siders we.!en maar al te go�d, dat deze 
,,nieuw-komers" in de wielersport, veel
al een strijd laten zjen, die, al gaat het 
dan soms ook op adembenemende wijze, 
het aanzien dubbel en dwars waard is. 
De nieuwelingen rijde!) 35 ronden, elke 
groep, dat is dus telkens 35,35 km. 

DE DEELNEMENDE RENNERS. 
Amateurs. Onder de ingeschreven ama
teurs schuilen uitstekende krachten. Het 
zou ons te ver voeren omtrent alle zes
tig renners een (zij het dan ook zeer 
korte) beschouwing te wijden. 
A. Donker, ÁllJsterdam en Witteveen
zijn voldoende bekend en behoren tot 
de beste Nederlandse amateurs. Ad. v. 
d. Voort, 's-Gravezaiide, werd zesde in
de wedstrijd om het kampioenschap van 
Nederland en is verder winnaar van
ereprijzen in die.versê- wegwedstrijden.
Zijn broer, Ad. v. d. Voort geniet grote
bekendheid. .... .  als Nederlands Kam
pioen op de Schaats. Ook op wieler-

* Kermis!!! Daar is het dan: het feest
van den volke, het feest van lawaai, pa
lmggeur en klatergoud. Terwijl wij het
,,vooruitzicht" met liefst drie uitroep
tekens uitgelaten en wel inhalen, rijden
- omdat het straks toch ook "werke
lijkheid" dient te worden - momenteel
van alle richtingen bontbeschilderde
voertuigen Boxtel binnen. Eenmaal op
Markt of Houtwerf aangekomen ziet
men ze stelling nemen en hun vreemd
soortige inhoud spuien. 'n Inhoud, die
na een dag sjouwen, sjorren en timme
ren - niets minder blijkt te zijn dan .. .
de paleizen van het plezier! )(.. Straks -
a.s. Zondag na de Laatste Mis - zullen
in deze paleizen van het plezier de
draaiorgelkastjes openfloepen om de
deutjes-van-nu en de deuntjes-van-wel
eer uit te laten. De ·deuntjes-van-wel
eer .... ze doen ons denken aan de dagen, 
dat alles nog .maar een • stuiver kostte; 
ze doen ons denken aan de verrukke
lijke kinderjaren; ze doen ons echter 
ook denken aan de enkele keren, dat 
kermisplezier geen waarachtig plezier 
was. Dat laatste nu doet ons hopen, dat 
we dit jaar geen heisa krijgen met men
sen, die hun plezier buite·n de grenzen 
van het toelaatbare gaan zoeken. Moge 
deze hoop niet ijdel blijken te zijn! *
Nu we toch op de kermis zitten, zullen 
we maar meteen trachten U de belofte 
af te troggelt:n bij het Rad van Avon
tuur - ten bate van het Katholiek So
ciaal Charitatief Centrum - minstens 
één keer een knipoogje weg te schen
ken aan Vrol!we Fortuna. Dat is de 
moeite waard, want wil het toeval dat 
.:ij U genegen is, dan hebt U met één 

sportgebied weet hij vele ereplaatsen te 
veroveren. N. Koch uit Utrecht werd 
o.a. vierde in de wedstrijden om het
Nederlands Kampioenschap 50 km eigen
kracht en 2e in de Ronde van Nijme
gen. E. Kloosterziel uit Wezep was win
naar van de Ronden van Veendam en
Heerenveen. G. Pardoel uit Kerkdriel is
een sterk renner. Men kan hem voor
een der ereplaatsen "aantippen". Par
doel uit Hedel werd te in de Ronde van
Someren op 3 Augustus j.l. A. v. Dijk
uit Gouda bevindt zich steeds onder de
eerstaankomenden. Rien van Griensven
uit Eindhoven, winnaar Ronde van
Veghel, 3e in Schijndel, 2e in Oud-Gas
tel. P. de Veer uit Den Bosch, steeds
onder de eersten. J. Kuis uit Den
Bosch, dit seizoen als nieuweling gestart
en na het wipnen van zijn zesde wed
strijd amateur geworden. In deze cate
gorie o.a. 5e in Vught en 5e in Kaats
heuvel. P. Marchand, Tilburg, goed en
mooi rennertie, o.a. 2e in Vught en 2e
in Goirle. Tini Wolfs, Vlijmen, sterk
renner, te seizoen amateur, 4e in Veld
hoven, 2e Ronde van Loven, 2e in Gil
ze, 6e in de Benelux-Ronde (245 km),
9e in de course Amsterdam-Arnhem
Amsterdam (265 km). A. v. d. Liefvoort,
Eindhoven, vele goede uitslagen, ook in
België. W. Vriens, Eindhoven,· rijdt zijn
tweede wedstrijd als amateur. Als nieu
weling behaalde hij dit jaar al vele eer
ste en andere ereplaatsen.

Nieuwelingen. Ook hier slechts een 
greep! B. Lute, 's Graveland, nieuweling 
met vele eerste en ereprijzen, o.a. 1 e 
Blerick, 1 e Siebengewald, 1 e Gennep, 1 e 
Hoorn, 1e Ronde Westerstraat, Amster
dam, 2e Amersfoort, - 3e Aalst-Waalre, 
6e Kampioenschap van Nederland 1952. 
H. Rutten, Den Bosch, winnaar Kam
pioenschap van Brabant 1952, 1 e in
Schijndel. v. d. Boogaard, Den Bosch,
winnaar Ronde van Vught. G. Verhoe
ven, Tilburg, Kampioen van Noord-Bra
bant 1951, 2e Ronde- van Tilburg, 3e in
Schoondijke. G. v. Baartwijk, Vlijmen,
2e Kaatsheuvel, 3e Culemborg, 5e St.
Oedenrode, 3e 's Hertogenbosch. van
Hoek, Den Bosch, te in de Ronde van
Den Bosch, 10 Augustus j.l. Slits, St.
Oedenrode, sterk renner, eerste in
Veghel. Goede nieuwelingen uit Amster
dam: v. Schaik, H. v. Bruggen, J. Roest,
H. Harter. Uit Eindhoven tal van goe
de nieuwelingen, o.a. J. Wolfs, G. Snel
len, J. Couwenberg, W. Brands, F. Sle
gers, H. Jaspers. Willy van Griensven.
Uit Tilburg en Oisterwijk o.a. Rau
werda, Jansen, v. d. Braak, Gebr. v. d. 
Oetelaar, Franken, Verhoeven, van Ha
gen. Verder nieuwelingen uit alle wind
streken: Rotterdam, Nijmegen, Wage
ningen, Lochem, IJzendijke, IJss�lstein, 
Made, Helmond, Best, Schijndel, Veghel, 
Made, enz. 
Ook Boxtelse renners: van Gils, spik
splinternieuw nieuweling, zesde in de 
Ronde van Someren. Leijten, van Ale
,beek (Gemonde) en Bekers, welke laat
ste pas amateur is geworden. 

ENKELE ALGEMENE GEGEVENS. 
De wedstrijden worden verreden onder 
auspiciën van de Koninklijke Neder
landse Wielren-Unie. Consul der 
K.N.W.U. de Heer v. d. B�en, Den 
Bosch. De samenstelling der jury staat 
vermeld in het programma-boekje, dat 
t�en de prijs van 10 cent verkrij11baar 
is. Men leze verder de in dit blad voor
komende advertentie. 
De medische verzorging van de renners 
berust bij Dr. v. GroeninJ?en, -terwijl het 
Rode-Kruis-Corps Boxtel langs het ge
hele parcours posten heeft ingericht. 
Voor de eerste maal treedt naast het 
Corps Gemeentepolitie, het Corps Re
serve-Gemeente-Politie Boxtel, ter hand
havi112 van de orde op. 
De uitRebreide 11eluidsinstallatie wordt 
verzofló(d door Radio van �er Heijden 
uit Schijndel. 
50 % van de opbrengst van de program
ma-verkoop wordt ter beschikking ge
steld van "Boxtel Vooruit" voor de 
Ouden-van-da11en-d311. 

enkele greep uit de prijzenserie een on
vergetelijke kermis. Dat U er - geluk 
of geen geluk - een goed doel mee 
steunt, behoeft natuurlijk geen betoog. 
* In alle kermisgeestdrift hebben we
onze agenda intussen een tikje te onbe
dachtzaam doorgebladerd. Want nog
vóór we de kermisconfetti over onze
duizelende hoofden zullen laten uitstor
ten, zal de Ronde van Boxtel verreden •
worden. En die willen we onder geen
y_oorwaarde missen. Ai was het alleen •
maar niet, ter wille van de org11nisatoren,
die zich zo bijzonder veel moeite ge
troost hebben om deze eerste na-oor
lqgse ronde zó subliem tè organiseren,
dat tegelijk de basis wordt gelegd vsor
het jaarlijks terugkeren van 'n dergelijk
sportevenement. * Tussen al dit "gro
te" nieuws door, mogen we niet verge
ten, dat naast de kinderspeeltuin bij het
St. Paulus Jeugdhuis eveneens de kin
derspeeltuin in het wandelpark Molen
wijk gedurende de zomervacantie is
geopend. De entree is ook hier vrij, doch
de ouders worden vriendelijk verzocht
voor toezicht te zorgen, opdat vernielin
gen aan park of speeltuin uitblijven. *
De "Organisatie van Bejaarden" heeft
een ereplaatsje in ons hart gestolen, het
geen ook de reden is van het feit, dat
deze jonge vereniging van oude mannen
(of U dat vervelend vindt of niet) meer
sterren in deze wekelijkse rubriek krijgt
toegewezen dan wie of wat ook. Zo ves
tigen wij deze week de aandacht op een
bericht elders in dit blad, welk bericht
wat belangrijks vertelt over 'n bijeen
komst, kaartpartijtjes en niet-leden. *
De wijsheid van de week: ,,Men drinkt 
met volle teugen een leugen, die ons 
vJ.eit, maar slechts druppelsgewijze een 
waarheid,· die ons bitter valt. (Diderot). 

Ontstellendé cijfers 
Ruim 1.000 doden en 20.000 zwaar-ge
wonden per jaar. Méér dan 400.000 
werknemers worden in één jaar - tij
dens hun arbeid - door een ongeval 
getroffen. Talrijk zijn de niet gerubri
ceerde huiselijke ongelukken, of die 
welke plaats hebben op school óf ten
gevolge van sport en spel. 
In ons waterrijke land verdrinken jaar
lijks meer dan 400 mensen. 
Ontstellende cijfers die tot ernstig na
denken moeten stemmen! 
Niet alleen wat betreft het opsporen en 
vóór alles tegengaan van de oorzaken, 
maar ook voor het opvangen van de ge
volgen. 
Wanneer we ernstig nadenken over de 
gevolgen dan is het boven alle twijfel 
verheven dat in vele gevallen deskun
dige, verantwoorde hulp ontbreekt en 
dat de dood of . bliivende invaliditeit, 
wanneer die hulp aanwezig zou zijn ge
weest, was voorkomen. 
Wanneer de dodelijke getroffene ka
tholiek blijkt te zijn, wint de dood het 
in snelheid - in veel gev<!Jlen - van 
de ijlings ontboden priester, waarbij we 
dan aan willen nemen, dat omstanders 
de ernst van het ontijdige ogenblik voor 
het slachtoffer opmerken en aangete
ke�d dient te worden dat de slachtof
fer-s zélf - in bijna álle gevallen -
hun dodelijke toestand niet óf te laat 
beseffen. 
De snel groeiende Katholieke Nationale 
Bond voor E.H.B.O., die zijn werk reeds 
wist te vestigen op 400 plaatsen van ons 
land en 20.000 leden heeft opgeleid om, 
in afwachting van de medicus (bij do
delijke ongevallen vanzelfsprekend eer
stens in afwachting van de Priester), des
kundige en verantwoorde eerste hulp te 
verlenen, heeft recht op onze steun, 'n 
steun die dit jaar ook wordt aanbevo
len door het Episcopaat. 
Op Zondag 24 Augustus a.s. (Xlle Zon
dag na Pinksteren) is het "E.H.B.O. 
Zondag" en op die dag zal het E.H.B.O.
werk op een ongekende en attractieve 
wijze Uw aandacht vragen, Steunt dit 
werk vooral óók moreel, want het is het 
ten volle waard en bovendien is het een 
voornaam volksbelang. 

Wat zeggen de 
mannen? 

Mannen zijn niet zo scheu
tig met complimentjes. 
maar U kunt er zeker van 
zijn, dat U ze, na een 
lieve lange dag, in hun 
nop;es brengt met een ver
kwikkend glas bier. 
Daarom moet U eens. op 
een koel plekje, een paar 
pullen De Gruyter's bier 
klaar zetten! Dat is een 
pracht van een troef voor 
een huisvrouw om achter 
de hand te hebben, 
De Gruyter hee{I steeds 
licht en donker bier vers 
voo"adig. Een pul kost 
40 cent met cassabon. 
Denk er morgen eens aan 
een paar flesjes mee te

brengen/ 
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Plaatselijk Nieuws 
AFWEZIG 
WEGENS PRIESTER-RETRAITE. 
Onze lezers zij medegedeeld, dat de 
H.E. Heer Deken 1. Broekman, Pastoor 
van de H. Hartparochie, de Z. E. Heer 
J. van Besouw, pas_toor va.n de St.
Petrusparochie en de Z. E. Heer P.
Kluytmans, pastoor van de Liempdse
parochie St. Jan's Onthoofding, van 17
tot 22 Augustus a.s. afwezig zullen zijn
wegens deelname aan de alsdan in Vught
te houden priesterretr<'!ite.

KERMISVERMAKELIJKHEDEN 1952. 
Op de kermis, die van Zondag 17 tot 
en met Woensdag 20 Augustus a.s. in 
Boxtel gehouden wordt, zullen de vol
gende vermakelijkheden voor het "ver
tier" moeten zorgen: 
MARKT: autoscooter, luchtschommel, 
ru�baan, theater, globe motorsport, 
nougat-suikerkraam, gebakkraam, paling
en zuurkraam, lijntreksport, lachspiegel 
dwaaltuin, suikerspin, draaiijzer, bum
perspel puzzlesport, derbyrennen, schiet
tent, vlooienspel, vliegbomsport. 
HOUTWERF: gebakkraam, kinder
draaimolens (2), auto-rijwiel- en motor
baantje, luna-park, zweefmolen, ponny
baan, nougàt-suikerkraam, speelgoed
galanteriekraam, danstent. 
KERMIS EN LIEFDADIGHEID. 
Kermis en liefdadigheid...... Hoe voor
treffelijk dit kan samengaan zal volgen
de week eenieder geleerd worden aan 
het Rad van Avontuur, dat het Boxtels 
Katholiek Sociaal Charitatief Centrum 
dan zal laten draaien ten bate van het 
hulpbehoevende deel onzer bevolking. 
Gedurende alle kermisdagen zult U bij 
de speciale loterijstand kermisplezier 
kunnen combineren met liefdadigheid. 
Een keurcollectie prijzen waèht op U en 
niemand mag nalaten zijn· geluk te be
proeven, want het Kath. Soc. Charitatief 
Centrum is vast van plan om het Rad 
van Avontuur dit jaar een record aantal 
"toeren" te laten maken teneinde de 
nood van hulpbehoevende mensen uit 
eigen plaats straks in doorslaggevende 
mate te kunnen lenigen! 

MEDEDELING VOOR LEDEN VAN 
ORGANISATIE VOOR BEJAARDEN. 
Van de in Boxtel onlangs opgerichte 
"Organisatie voor Bejaarden" vernemen 
we, dat op Dinsdag 19 Augustus de 
eerste bijeenkomst van de leden dezer 
organisatie zal plaats vinden in het Ver
enigingsgebouw op de Burgakker. Alsdan 
zal voor de leden ook de gelegenheid 
worden opengesteld om bij wijze van 
ontspanning in gemoedelijke sfeer een 
kaartje te leggen. Daarna zullen 
voortaan wekelijks kaartmiddagen ge
houden worden, en wel op Dinsdag, 
Woensdag, Donderdag en Vrijdag, tel
kens van 2 tot 5 uur in het Verenigings
gebouw. De leden worden verzocht op 
Dinsdag 19 Augustl!S állen aanwezig te 
zijn. Ook niet-leden zijn van harte wel
kom. Voor hen bestaat te allen tijde 
gelegenheid kennis te maken met de 
Organisatie voor Bejaarden, afd. Boxtel, 
en zich daar bij aan te sluiten. 
E.H.B.O. 
Op de ledenvergadering van de E.H.B.O., 
afd. Boxtel, werd in de bestuursvacatu
res voorzien door de keuze van Mej. v. 
d. Langenberg en de Heer Heek.
De komende pleisteractie ten bate van
de E.H.B.O. werd uitvoerig besproken
en voorbereid. De medewerking van alle
leden is daarbij gewenst.
Tevens en vooral wordt ge�ekend op de
steun van de Boxtelse bevolking, welke
steun naar men hoopt in zo'n ruime
mate gegeven zal worden, dat voor de
afd. straks de nodige materialen kunnen
worden aangeschaft. 

-·
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Aan de nationale wedstrijden te Vught
op 7 September a.s. zal met een dames
en een herenploeg worden deelgenomen.
GESLAAGD. 
Onze plaatsgenoot J. v. d. Heijden be
haalde bij de dezer dagen gehouden 
examens ,..an de Vereniging voor Lera
ren het diploma Boekhouden. 
FOK- EN CONTROLEVERENIGING 
,.ONS BELANG". 
Zoals bekend, zal dit jaar een gecombi
neerde Rundveefokdag gehm.\den wor
den voor M.R.]J.-dieren uit de Bonden 
van fokverenigingen en stiei:__houderijen 
van Den Bosch, Eindhoven en Veghel. 
Deze fokveedag zal gehouden worden 
te Veghel, op Dinsdag 7 October a.s. en 
vervangt de jaarlijkse Bondsfokveedag 
te Eindhoven. Ook Boxtelse veefokkers 
worden op deze dag met hun dieren in 
Veghel verwacht. Uiteraard zal men op 
een dergelijke fokdag alleen met het 
goede materiaal kunnen uitkomen. Bo
vendien wordt als eis gesteld, dat alle 
aan te voeren dieren T.B.C.-vrij zijn, 
terwijl voor wat de afgekalfde dieren 
betreft wordt geëist, dat zi{ zijn inge
schreven of volbloed N.R.S. zijn. 

·Het vrouwelijk jongvee dat nog niet ge
kalfd heeft, moet minstens volbloed fok
vee zijn. Als leeftijdsgrens is be
paald, dat het vrouwelijk vee geboren
moet zijn vóór 1 Juli 1951 en alle stie
ren vóór 1 Maart 1952.
Fokkers die op deze fokveedag met hun
dieren wensen uit te komen, moeten zich
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vó.ór
20 Aug. a.s. opgeven bij een der be
stuursleden van de Fok- en Contróle
Vereniging.
Omtrent een te houden voorselectie
zal hun dan nog nadere mededeling
worden gedaan.
ONTVANGDAGEN
ZUSTER ELISABETH.
Onze lezers worden eraan herinnerd, dat
op Zaterdag 16 en Zondag 17 Augustus
van 3 tot 6 uur op de Procure van de
Witte Zusters gelegenheid bestaat om
Zuster Elisabeth - die momenteel voor
korte tijd in Nederland vertoeft - te
bezoeken.

Mooie dag 
LJ voor Boxtelse oudjes 

"MORe het oranje-zonnetje ons 
bCReleiden naar en met ons blij
ven in Breda-Oranje�tadl" 

Deze wens bezielde het bestuur van 
Boxtel Vooruit bij zijn voorbereiding 
van de ouden-van-dagen-tocht. 
Was het zonnetje erdoor gefêteerd? De 
inzet was althans goed, het zonnetje 
straalde zijn meest gulden stralen en 
gaf de hoogst mogelijke warmte af. Het 
bescheen een file van 38 auto's en twee 
bussen, waarin .r_uim 130 oudjes innig blij 
een heerlijke middag van genot tege
moet gingen. 
Breda, de Oranjestad ofwel het HaaRie 
van het Zuiden had Boxtel Vooruit voor 
zijn gasten op het programma staan. 
Daar is zoveel verscheidenheid van 
amusement en zoveel moois te zien, dat 
zelfs oude menskes er hun hart aan kun
ne11 ophalen. 
Zij hebben ervan genoten. 
Men behoefde het hen bij thuiskomst 
niet af te vragen hoe zij van de tocht 
genoten hadden. Een allesze17gend ,bij 
leven en welzijn volgend jaar weer'' 
maakte iedere informatie overbodig, 
en ...  houdt tevens een dankbetuiging in 
aan allen, die op enigerlei wijze mede
werkten en bijdroegen voor dit jaarlijks 
uitgaansfeest van onze Ouden-van
dagen. 
De herinneringen zullen onder elkaar 
nog wel eens worden opgehaald, want 
er zijn onder die oudjes typkes, die vo.or 
alles aandacht hebben. Dezulken komen 
er niet over uitgepraat. leder jaar zijn 
die van de partij, als ze 111aar mee
kunnen. 
,,Ik ben in mijn leven niks tekort geko
men, zo vertelt een van de mannekes, 
(;!n ik ben ook 'n "jongen" van mijn tijd 
geweest, maar als ik met de Ouden-van
dagen mee kan, dan ben ik er bij. Niet 
om m'n hart nog ene keer langs de 
wereld te strijken, maar ge krijgt in 
"oewen ouwen dag" nog eens iets te 
zien van de nieuwe tijd. En als ge dan 
weer in de treuzel van het leven terug 
bent, och, dan hedde weer iets om te 
vergelijken met vroeger tijd." 
"Zo als ik al zee, ik ben ook jongen van 
mijn tijd geweest, mar dè is al zó lang 
geleien, dè ge op zo enen dag als wij 
nou weer hebben gehad, begint te 
menen dè d'n himmel op aarde gekomen 
is. Ik wil er mee zeggen: wij hadden 
enen schonen dag." 
Qe7e getuigenis zal wel beschouwd mo
�en_ worden als de vertolking van de 
tevredenheid en het genoegen van alle 
Ouden-van-dagen. 
En dan mag ieder, die heeft bijgedragen 
om de tocht mogelijk te maken, zich 
met het bestuur van Boxtel Vooruit over
tuigd houden een gqeqe daad_gesteld te 
hebben. 
Bij de thuiskomst was zeer veel belang.
stelling van de bevolking. 
De Gildenbondsham1onie een bijzonder 
compliment voor de muzikale verwelko
ming van de oudjes. 

Geef bij verhuizing 

uw nieuwe adres op 
aan onze administratie 

Molen•traat 19. 

Straaljagers 'n noodzakelijk kwaad? 
OVER TIEN JAAR WELLICHT EEN 

VEROUDERD WAPEN. 

Het is de niet afhoudende reeks van on
gevallen met straaljagers, welke telken
male weer de aandacht tot dit nieuwe 
vliegtuigtype trekt. Die straaljager is 
eerst in de tweede helft van de laatste 
oorlog tot volle ontwikkeling gekomen. 
Een Engels ·ingenieur, Frank Whittle, 
was feitelijk de grote promotor van dit 
uitennate snelle vliegtuig, dat de lucht
vaart in geheel nieuwe banen heeft ge
stuurd, namelijk die der onbeperkte 
snelheden. Van groot militair belang is 
de straaljager in Wereldoorlog Il niet 
geworden, omdat men eigenlijk pas aan 
de seriebouw toe was tegen de afloop 
van de krijgshandelingen. Toch zijn er 
nog een aantal ontmoetingen in de 
lucht geweest tussen gloednieuwe Britse 
straaljagers en de Duitse Messerschmitts 
en Foeke Wulfs. Imposant waren die 
duels niet, omdat de straaljager, zijn 
krachten met het toestel-met-zuigermo
tor willende meten, zijn snelheid wel 
omlaag moest brengen tot het niveau 
van zijn tegenstander, daarmede meteen 
de "aantrekkelijkheden" van zijn bij
zondere kwaliteiten (juist die fenome
nale snelheid) verliezend. 
Vandaag zit de Westerse lucht vol met 
die fluitende en gillende jagers en boven 
Korea wordt er dagelijks "serieus" en 
met "scherp" mee geoefend. In ons land 
oefent men alleen met het vliegtuig en 
dus zonder een tot schieten bereide 
tegenstander. En toch gebeuren er nog 
zovele ongelukken. Het verliespercen
tage blijft evenwel, in vergelUking tot 
dat van andere luchtvarende mogend
heden, binnen het "redelijke", zodat het 
niet bepaald aan de Meteor, noch aan 
onze luchtmacht, noch aan de Neder
lander als vlieger ligt. Doch het is en 
blijft een feit dat de straaljager een ge
vaarlijk ding is. 

NIET GESCHIKT 7 
Een onding zou men zelfs geneigd zijn 
te verklaren. Want zo verschrikkelijk 
veel kan men er in oorlogstijd niet mee 
doen. Het toestel is te snel voor prac
tische verkenningen, althans voor doel-

matige verkenningsvluchten, zoals men 
met zuiger-vliegtuigen maken kan;. de 
straaljager is voorts zó snel, dat het 
moment waarop hij ztin tegenstander in 
het vizier kriigt, tot fracties van secon
den geworden is·, welke de vuurleiding 
dan maar rendabel moet zien te maken. 
Tenslotte kan het vliegtuig niet lang in 
de lucht blijven doordat het een bár gul
zige consument van brandstof is en bo
vendien is hij werkelijk niet- zo indruk
wekkend gevaarlijk voor de moderne, 
van top tot teen gewapende en snelle 
bommenwerper. 
Dit alles maakt, dat wij nu niet bepaald 
het eureka kunnen roepen over dit nieu
we defensiewapen - wat een jachtvlieg
tuig altijd blijft en dat wij hem toch 
steeds meer als een noodzakelijk kwaad 
moeten beschouwen, - een investati� 
in militaire artikelen, waar men nu een
maal niet "onder uit" kan, o.!Ildat de ge
hele wereld straaljagers heeft aange
schaft en daardoor ook niemand kan
achterblijven. 
Natuurlijk zijn wij geen profeten, doch 
zó ver bezijden de· waarheid zullen wij 
toch niet zijn, wanneer wij als ons in
zicht verklaren, dat die straaljagers wel 
eens een kort leven beschoren zou kun
nen zijn. Wellicht is deze jager over 
tien jaren overbodig geworden en wel 
wanneer de ontwikkeling van de zelf
doel-zoekende projectielen een goeq_e 
ontwikkeling doormaakt. Met deze ge
vaarlijke lading aan boord (in Amerika 
noemt men deze vernietigen�e luchttor
pedo's-met-radarkoppen "vuurvliegen") 
stijgt e_en normaal "snel vliegtuig op bij 
de nadering van een vijandelijke bom
menwerpersvloot en laat in het gezicht 
van die aanvallers zijn vuurvliegen los, 
die stuk voor stuk zelf hun doel weten 
te vinden. Indien dit nieuwe wapen ge
perfectionneerd kan worden, zal de be• 
hoefte aan d� straaljager nauwelijks 
meer geyoeld worden. 
Dit is slechts één van de aanwijzingen, 
welke de hoop levendig houdt, dat wij 
binnen afzienbare tijd verlost zullen 
worden van de straaljager, çlie zich -
behalve voor experimentele doeleinden 
- nog steeds niet in onze gunst mag
verheugen.

r 



Voor de Rechter 

DURE KERMISMOED. 
Hij had het rood-gestreepte jasje niet 
aan, maar verder was dit d�. huisknecht 
die men in kluchtspelen steeds op het 
toneel ziet verschijnen. Hij snoof luid
ruchtig door een neus, die aangeraakt 
scheen door de rozevingerige Aurora, 
de godin van de morgenstond, en aan 
zijn oogjes te zien had hij pas de in
grediënten schoongemaakt voor het 
uiengerecht, dat sommige mensen stomp
stamp noemen. 
,,Dat is mijn geboorteplaats, edelacht
bare", zei hij. 
,,0, dacht ie dat je je in ie geboorte· 
plaats wel te buiten mocht gaan!" riep 
de rechter. 
,,Geenszins, edelachtbare, geenszins. 
Maar ik dacht: kom, laat ik eens ker
mis gaan vieren in mijn geboorteplaats, 
edelachtbare. Dat doe ik elk jaar, edel
achtbare". 
Aan beleefdheid schortte het deze ver
dachte niet en het zou niemand hebben 
verbaasd als hij tegelijk m�J zijn vonnis 
een flinke fooi van de rechter had ge
kregen. Doch in feite hadden wij hier 
te doen met een wolf in huisknechtkle
ren. Want na. de eerste prijs te hebben 
gewonnen bij het Rad van Avontuur, 
was de verdachte alle café's van zijn 
geboortedorp af gegaa11. Vervolgens be
gaf hij �ich naar de instelling, die Hoofd 
van Jut wordt genoemd, en probeerde 
daar indruk te maken. Maar wat daar
na gebeurde was nog veel erger. Hij 
stapte bij een vroegere buurman naar 
binnen, zonder eerst de deur open te 
doen. Dit gaf heel wat splinters, en 
daarom was er een civiele vordering 
van f 37,50 wegens reparatie van de
vernielde deur. • 
,,Je was dronken hè?" begon de rech
ter. 
,,Nou, dronken is het woord niet, edel
achtbare". 
,,Nou, laveloos dan". 

"Ik had wel een glaasje op", gaf de 
verdachte toe. 
,,Een fles bedoel ie zeker", dacht de of
ficier. 
Na het opwekkend genot van deze la
fenis bleek de huisknecht zich op de 
kermis te bevinden in gezelschap van 
enkele vroegere vrienden. Het viel ech
ter op dat Trui, de echtgenote van een 
van die vrienden, er niet meer bij was. 
Trui, was het huis van de vroegere 
buurman binnengegaan. H�ar heerge
maal ging daar op de stoep staa11 en 
smeekte haar naar buiten te komen. 
Maar Trui riep van binnen, dat ze niets 
met zo'n dronkenmansbende te maken 
wilde hebben. De heergemaal gebruikte 
toen steeds krachtiger termen, verwen
ste zijn vrouw in plastische uitdrukkin
gen, riep, dat ze voor zijn part naar de 
weerlicht kon lopen, en ging toen op 
de stoep zitten huilën. 
De huisknecht, die vroeger bij Truin in 
de klas had gezeten, zei dat hij haar 
wel even naar buiten zou halen. Hij 
drong door de voordeur als een bazooka 
door een bordpapieren tank. ,,En toen 
was 't in orde, edelachtbare", vertelde 
hij niet zonder trots. In hoeverre het in 
orde was herinnerde hij zich niet pre
cies, want toen Trui goed en wel buiten 
was, lag de huisknecht al op de brits 
onder het gemeentehuis van deze ver· 
moeienissen te bekomen. 
,,Op school was 't al een klikspaan", 
riep de gewezen buurman als getuige, 
terwijl hij met de kwitantie van f 37,50 
zwaaide, ,,en later bij 't voetballen licht
te hij iedereen z'n pootje!" 
De rechter kwam van deze gruwelijke 
bijzonderheden hoegenaamd niet onder 
de indruk. Vijf en veertig gulden boete 
kreeg de huisknecht, en binnen een half 
jaar moet hij de schade aan de deur 
vergoeden. 
,,'t Was toch in mijn geboortedorp!" 
sputterde de verdachte nog. 

Willy H. Heitling. 

SPORT-NIEUWS 

R.K.S.V. ,,O.D.C." 
O.D.C.-D.O.$_.C.O. 2-4

Door tempo-tekort verloor
O.D.C. deze wedstrijd.

Voor het Kapelfonds van de Paters van 
Stapelen werd j.l. Zondag de wedstrijd 
ODC-Dosko gespeeld, welke wedstrijd 
vanwege het bar slechte weer niet het 
aantal bezoek�[S bracht, dat men rede
lijkerwijs had mogen verwachten. Zij, 
die het slechte weer echter hebben ge
trotseerd, zullen er zeker geen spijt van 
hebben gehad, want zij h_ebb�n een zeer 
goede wedstrijd te zien gekregen. 
O.D.C. trok zich schijnbaar van de
reputatie van Dosko geen zier aan, want
in de eerste helft waren zij niet alleen
Dosko's gelijke, maar zelfs Dosko's
meerdere in alle onderdelen van het
spel. De twee doelpunten, door v. d. Bo
gaard gescoord, waren dan ook alles
zins verdiend. Behalve een prachtige
kopbal van de linksbinnen zijn de gas
ten in de eerste drie kwartier niet ge
vaarlijk geweest, en de O.D.C.-verdedi
ging had de voorhoede (die iv. de twee
de helft zo gevaarlijk zou blijken te zijn)
volkomen in bedwang.
Nadat Dosko direct na de hervatting de
achterstond met een vliegend schot tot
2-1 had verkleind, kwamen de O.D.C.
ers nog even geweldig opzetten en be
leefde Dieriks in het Dosko-doel enkele
benauwde ogenblikken. Een paar doel
punten zou in deze periode geheel over·
eenkomstig het SJ!)elbeeld zijn geweest,
doch paal en lat stonden dit succes voor
O.D.C. in de weg. Het hoge tempo had
blijkbaar te veel van de krachten van de
O.D.C.-ers gev�rgd, W<1nt het was_ voor

iedereen zichtbaar, dat de Dosko-man
nen als dartele veulens over het veld 
bleven rond springen, terwijl de O.D.C.
ers zelfs met de grootste krachtsinspan
ning dit spel niet meer ko11d�n bijbenen. 
Heel gemakkelijk konden de Dosko
mensen de stand dan ook op 2-4 bren
gen, waarbij linksbinnen Schuurbiers 3 
doelpunten voor zijn rekening nam. Het 
werd dan ook een verdiende overwin
ning voor de Bergen op Zoomenaren. 
Na afloop verenigden spelers en bestu
ren van beide clubs zich aan een koffie
tafel in het Missiehuis St. Theresia, 
waar zowel de Z. E. Overste van de Pa
ters, de voorzitters van Posko en 
O.D.C. woorden van dank spraken.
l-!ierbij werd tevens overeengekomen om
het volgend seizoen voor hetzelfde doel
de wedstrijd nog eens over te spelen.

-o-
Het tweede elftal speelde een voorwed
strijd tegen Schijndel 2. Jan Voets 
scoorde maar liefst vijf van de zes doel
punten, terwijl Schijndel maar éénmaal 
het O.D.C.-net kon vinden. Cor Bertens, 
die z'n o_ude plaats weer on4er de lat 
had ingenomen, kreeg weinig werk, 
maar het weinige werk deed hij be
trouwbaar. 

-o-

Bijzonderheden omtrent het op Zondag 
24 Augustus a.s. te houden toumooi om 
de Zilveren Molenwijkprijs zullen in het 
blad van volgende week geJ)ubliceerd 
worden. 

O.D.C.-Junioren.
Ter voorbereiding van het nieuwe sei
zoen zullen na de vacantie enkele oefen
wedstrijden worden gespeeld. Daarna 
zullen de elftallen voor de nieuwe com• 
petitie worden vastgesteld. 
De mogelijkheid bestaat dat behalve de 
B-elftallen ook de A-elftallen voortaan

op Zaterdag zullen spelen; 4-lardoor zal 
het aantal elftallen moeten worden be
perkt. 
Eventuele nieuwe spelers worden er aan 
herinnerd dat medespelen pas mogelijk 
is, nadat een goede pasfoto is ingeleverd. 
De bezitters van shirts, welke nog niet 
zijn opgehaald, worden verzocht deze 
zelf vóór 20 Augustus bij een der leiders 
in te leveren. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Training. 
Alle seniorenspelers zij er nog eens na· 
drukkelijk op gewezen, dat hun trai
ningsavond is bepaald op Donderdag. 
De oefeningen onder trainer Blätter van
gen aan om precies 7 uur, welke ver
vroeging is ingevoerd met het oog op de 
mental-training die do9r de heer Prince 
voor de leden van het 1 e en 2e elftal 
voorlopig ook op Donderdagavond gege
ven zal worden. Zodra in het bepaalde 
wijziging komt, zal hiervan in dit blad 
tijdig mededeling gedaan worden. 
De training voor junioren vindt normaal 
's Vrijdags plaats. 

Burgerlijke Stand 
der Gemeente Boxtel 
van 5 tot en met 11 Augustus 1952. 
GEBOREN: Carola G. M. dochter van 
C. J. van der Gouw en Th. M. J. Ermes,
Dufourstraat 2a - Adrianus C. W.
zoon van J. M. v. d. Broek en A. Wil
lem-s, Bosscheweg 93 - Anna J. W.
dochter van Th. J. va11 Kempep en M.
P. Derks, Miilstraat 39.
ONDERTROUWD: Amoldus Fr. van
den Brand en Theodora J. Haerkens -
Albertus J. M. van Hal en Johanna C.
Schoenmakers.
GEHUWD. Adrianus J. W. van Ale
beek en Johanna A. G. C. van der Aa.
OVERLEDEN: Petrus Janssen, oud 86
fareï;, Prins Hendrikstraat 10 - Gerar•
da Maria van der Steen, oud 71 jaren,
weduwe van H. Boleij, Ten Brinkstraat 9
- Barbara van Dijk, oud 79 jaren,
weduwe van L. v. Oers, Munsel 15.

Voor Speelgoed naar Steinmann 
Rechterstraat 6 - Telefoon 401

t Op Vrijdag 2 Augustus overleed tot onze diepe
droefheid, meermalen gesterkt door de Genade

middelen der H. Kerk, onze beminde Vader, Behuwd
en Grootvader 

de Heer PETRUS JANSSEN 
in leven Kunstschilder 
•• ·Weduwnaar van

Mevrouw Ceci1ia Arnoldus 
in de ouderdom van bijna 87 jaar. 
Wij bevelen de dierbare overledene in Uw gebeden 
aan. 

Boxtel: N. Janssen
G. Janssen-Vencken en kinderen
G. Janssen
H. Janssen
J. Janssen

Amsterdam: A. Righart-Janssen 
J. Righart en kinderen.

BOXTEL, 8 Augustus 1952. 
Prins Hendrikstraat 10. 
De plechtige uitvaart heeft plaats gehad op Woens
dag 13 Augustus 1952, in de Parochiekerk van St. 
Petrus te · Boxtel. 

•••••••••••••••••••••••••••• •• •
! Op Zaterdag '.23 Aug. a.s. :
: hopen onze geliefde ouders : • •
! J. H. v. d. Linden : 
: en : 
: Wilh. v. d. Linden-Werts: 
! hun 25-iarig Huwelijks- :
! feest te vieren. : 
• •
! Hun dankbare Kinderen. :
: Boxtel, Kruisstraat 6. :
: Gelegenheid tot feliciteren : 
: van 2.30-3.30 uur. : 
• • ••••••••••••••••••••••••••• 
Gevraagd per 25 Augustus of 
1 September net dagmeisje 
voor halve dagen van 8 tot 3 
uur, 's Zondags vrij. 
Tevens gevraagd flinke werk
ster voor één dag per week. 
Mevr. De Haas, Mgr. Wil
rnerstraat 8. 
Gevraagd: Meisje van 8 tot 4 
uur in gezin met 4 kinderen. 
Eventueel voor 3 à 4 dagen 
per week. Mevr. v. Oerle
Yaux, Fellenoord 33. 
B.z.a. net dagmeisje, ook ge
negen in winkel te helpen. 
Adres bevragen Molenstr. 19. 
Wegens aanschaffing van So
lex te koop z.g.a.n. herenfiets. 
Wilhelminastraat 22. 
Biggen te koop bij A de 
Rooii, Vorst. 

Te koop: Damesrijwiel, merk 
"Burgers", voorzien van slot 
en bagagedrager. Bevragen 
Molenstraat 19. 
Te koop: hand- en inmaak
peren, 10 et. per kg. Der Kin
deren, Vrilkhoven, Liempde. 
Te koop: fiets, f 25,-. Du
fourstraat 5. 
Te koop: twee dragende var
kens V.D.L. bij F,v. d. Mey
den, Nergena 12. 
Te koop: een toom zware big
gen, bij G. van Esch, Luis
sel 4. 
B. z. a. R.K. Werkster voor
enige dagen per week (liefst
in boerengezin). Bevragen
Molenstraat 19.
Te koop: kamerkachel, heren
rijwiel, laag model, met 3 ver
snellingen. Breukelsestraat 55. 
Te koop: Huisraad, waar
onder haarden en kasten. 
Bosscheweg 47. 
Rode, blauwe en witte prui
men te koop, 18 et. per kg. 
111. Swinkels, Roond 10.
Te koop: z. g. a. n. electrisch
kookstel, 2 pits, • met of zon
der pannen. Kasteellaan 18. 
Wie heeft mijn Rozenkrans, 
dierbare gedachtenis, gevon
den in H. Hart-kerk? Gelieve 
te bezorgen Baroniestraat 29. 

Te koop: een toom zware big
gen. Michiel v. d. Aker, 
Esch B 63. Te koop: 2-persoons veren 
Te koop: een z.g.a.n. Haard, schudbed, zo goed als nieuw. 
bij H. Ophey, Breukelsestr. 95 Bevragen Molenstraat 19. 
De R.K. Bond van Schoenwin kel i e r s  en 
en Schoenmakers "St. Chrispijn" afd. Boxtel 
maakt bekend, dat hun zaken voor 

SCHOEN REPARATIE 

de gehele kermisweek van 18 tot en met 23 Augustus 
GESLOTEN zijn. 
De schoenwinkels zijn geslotAn gedurende de kermis• 
dagen 18, 19 en 20 Augustus. 

TANDARTS 

M.HOYNG
van Maandag 18 Aug. t/m 

Maandag 1 Sept. 
Spreekuur 's-avonds 

van 6.30-730 uur. 

� 
16 Aug. 

ZATERDAG 23 Aug. 
30 Aug. 

alleen spreekuur v. 2-3 uur. 

Het bestuur van de 

Varkensfokverenig. N L 
maakt bekend dat de 

beer 312 
is overgeplaatst naar 

M. ,. d. Steen Esschebaan 18,
waar eenieder, die dat wenst,
met zijn varkens terecht kan.

Koopt met de Kermis 
'n nieuwe Tabakspijp 
Cigarettenkoker 
of Aansteker 
Rookt een feestsigaar 
of 'n doosje Engelse 
Import Sigaretten. 

Bert v. d. Braak 
Baronlestr. 73, Tel. 450 

Wilt U met de Kermisdagen 
Uw gasten tracteren op een 
heerlijke borrel 

gedistilleerd, 
wijn of likeur, 

dan hebt U zeker SUCCES 
als U dit koopt bij Slijterij 
Raaijmakers. 
Ook hebben wij voorradig 

Cooymans Elixer 
en de bekende 

UNDERBERG. 

Slijterij P. Raaijmakers 
RozemarlJnstraat 2, Telef. 321 

Vacantieregeling Groentehandelaren 
De Groentewinkels :zullen wegens 
vacantie gesloten :zijn als hier• 
onder aangegeven: 

18, 19 en 20 Augustus 

A. v. UDEN, Tongersestraat 4
M. VERMEIREN, Nieuwstraat 32

25, 26 en 27 Augustus 

F. NIEUWKOOP, Polsstr. C 206, Heusden
M. SCHELLEKENS, Molenstraat 6
J. VOETS, Stationstraat 59

1, 2 en 3 September 

H. v. KUIJK, Kruisstraat 3
H. VOETS, Kruisstraat 2 • 4

"ARBO" Schoenfabriek 
N.V. Roosen•de Bakker, Oisterwijk

vraagt nog enige 

nette jongens en meisjes 
van 15 tot 17 jaar; voor opleiding in de 
schoenfabriek. Aanmelden aan de fabriek, 
dagelijks tussen 9 en 12 uur. 

Kermisvreugd en blijvend genoegen 
Nylonkousen f 2,95 Herensporthemden f 4,95 
Fantasieschorten f 2,75 Wollen Sokken f 2,25 

Anklets f 1,15 

Onze wijd en zijd bekende Overalls f 11,25 
Dames•, Heren• en Kinder,Ondergoed 

aan fantastisch lage prijzen. 
ALLES EERSTE KEUS GOED. 

Klein maar Dapper 
Rechterstraat 67 

In Hotel THEUWKES 
Stationsplein 1 

speelt met de Kermiadagen 

,,f7lngelina" 
Stemmige muziek Gezellig zitje 

BEZOEKT MORGEN, 15 AUGUSTUS 

DE RONDE ·VAN BOXTEL 
Parcours: Stationstraat, Kasteellaan, Prins Hendrikstraat. 

Start nieuwelingen, 1 e Groep: 1 uur n.m. 

Start nieuwelingen, 2e Groep: 2.15 uur n.m. 

Start amateurs, 3.30 uur. 

Toegangsprijzen : f 0,60; Kinderen (tot 14 Jaar) f 0,25 

Banketbakkerij "NOVA" 
Voor de a.s. Krrmiadagen : 

SLAGROOMWAFELS, SLAGROOMGEBAK, 
JES, APPELBOLLEN, VLA'TJES EN ONZE 
ECHTE CHOCOLADEBOLLEN met SLAGROOM. 

Wij leveren U diverse söórten IJàtaarten 
vanaf 2,00 

Van 25 tot en met 31 Augustus zijn wij gesloten 
wegens vacantle. 

W. v. Griensven, Stationstraat 78

KERMIS BOXTEL 1952 

In Café "De Sportwereld" 
Zaterdag 16, Zondag 17, Maandag 18, 
Dinsdag 19 en Woensdag 20 Augus tus 

le klas Stemmings Orkest 
o.l.v. M. v. d. AKKER

Prima gekoelde 
Dranken 

Jo van Run 
STATIONSTRAAT 94 

20 CENT 

VOORDEEL 
per kilo volvet belegen 

KAAS 

N U 500 gram 155 cent. 
Margarine per pak vanaf 38 
Kasteel Rondpak, past in elke 
botervloot, per pak 44 
Leverpastei, per blik 31 
Leverpastei, groot blik 49 

MUZIEK * Na afloop van de * MUZIEK 

WIELERRONDE 
AMUSEMENTSMUZIEK 

in Café v. d. Meïjden 
FELLENOORD 6 

door "De Green Smoking Band" onder leiding van 
Jopie met z'n "WIPNEUS" 

Ook tijdens de Kermisdagen 
vanaf Zaterdag 7 uur 

Gezelligheid * Prima gekoelde dranken * Gezelligheiq 

r================-::::::; ~================== 



KERMIS!! KERMIS!! 
IN 

DE BIJENKORF 
Fà. A.v. KOL 

SPEELGOEDEREN 
MAMA POPPEN met haar en 

slaapogen 7,25--6.50-5,95-3,75 
SLAAPPOPPEN met haar 

zeldzaam mooi 5,50 - 4,50 - 3,90 
POPPEN met haar in Rose en Blauw 

1.95 - 1,75 - 1,40 - 1,25 

DE BIJENKORF een waar 
POPPEN RIJK 

CELLULOID POPPEN (schildpad) 
in alle prijzen. 

BABY POPPEN 5,50 - 4,95 - 3,95 - 2,50 
1,50 - 0,95 - 0,75 - 0,50 - 0,39 

0,25 - 0,20 - 0,15 - 0,10 
WERP POPPEN 1,10 - 0,95 - 0,75 - 0,45 

AUTOPEDS met spaakwielen
rem en zitje 38,50 

GEWEREN op kaart 
PISTOLEN 

3,25 - 2,00- 1,00 
0,90 - 0,60 

KLAPPERPISTOLEN 
0,50-0.39-0,30-0,25-0,20 

HONDERDSCHOT PISTOLEN 
1,50 - 1,35 - 1,10 - 0,90 - 0,75 - 0,50 

Kinderfietsjes prima kwaliteit 
32,50 • 27,50 • 24,50 , 19,50 • 15,, 

KINDERSERVIESJES 
3,50 - 2,40 - 2,10 - 1,60 - 1,10 

BROMTOLLEN (koraal muziek) 
2,40 - 2,25 - 1,75 - 1,10 

DRAAIORGELS 1 ,60-1,35-1 ,00-0,50-0,25 
TROMPETTEN 0,75-0,60-0,50-0,30-0,20 
TIMMERKAARTEN 

in alle prijzen vanaf 0,50 
KINDERHORLOGES 0,45-0,35-0,25-0,10 
KINDERSTR(JKIJZERS vanaf 0,15 
AUTOBANEN 

9,50-6,50-5,5o-4,95---4,20-3,95 
TREINEN 5,95-3,95-2,50-1,95-1,50-1,20 
MOTOREN MET ZIJSPAN 2,50-1,50-1,10 
MOTOREN in alle uitvoeringen 1,50-0,90 

Auto's u ziet bij ons een waar 
Autopark van 5,5o • 4,5o • 3,95 

2,50 , 1,95 , 1,50 , 1,, , 0,75 , 0,50 
0,25 • 0,15 , 0,10 

MONDORGELS vanaf 0,15 
GEKLEURDE BALLEN 

4,50-3,50-2,90-2,60-2,10-1,75 
1,40-1,10-0,90-0,70-0,50-0,39 

VOETBALLEN 
2,25--1,75-1,50--1,10-0,70-0,39 

SPAARPOTTEN, in alle prijzen vanaf 0,15 
RAMMELAARS, grote sortering, vanaf 0,25 
TROMMEN MET STOK vanaf 0,95 
KRAALTJES IN DOOS 

0,90-0,70-0,60-0,40 
KRALEN (hout) per zakje 

1,35-1,10--0,95-0,75 
POPPENMEUBELS 
BOUWDOZEN 
BLOKKENDOZEN 

Grote So r t e r i n g  

Gezelschapspelen 

KINDERZONNEBRILLEN 
PADVINDERSFLUITEN 
OPBLAASFLUITEN 
PUNTENSLIJPERS 
POPPEN-PARFUM 

2,50-1,35-0,50 
vanaf 0,50 
vanaf 0,75 

In alle prijzen 

0,75-0,50-0,30 
1,00-0,75 

0,10 
vanaf 0,15 
vanaf 0,35 

Grote sortering 
PLASTIC SPEELGOEDEREN 

Kruiwagens - Trekwagens - Kegeldozen -
Houten Auto's - Kiepwagens - Kacheltjes 
- Winkels - Poppenkamers - Construdie,
dozen - Garage's - Trickshots - Houten 
Paarden, enz. enz. 

Het nieuwste Z0MERSPEL 

TENNISTRAINER s,45 • 5,95. 4,95 

}f,- LET WEL: Gedurende de 

Kermiadagen elke avond tot 

10 uur GEOPEND 

DE BIJENKORF 
Fa. A. v. KOL 

Stationstraat 55 Markt 14 

DEN DRIES :��R��N EN OVERHEMDEN 
OP MAANDAG GEBRACHT.· ZATERDAG TERUG. 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR Dansenl Dansen! 
Jo Y, Grinsven-v. Summeren 

MARKT15 Paashuis' 
Medlacb Bedlpl. Yoetmzorgster 

Ook aan huls te ontbieden 
Telefoon No. 820. DANCING 

Kapsalon a.s. Vrijdag en

SNELLAARS 
maakt bekend, dat 

met de Kermisdagen 
met de Vughtse Melodie,Band 

de Damessalon 
wegens vacantie bij VAN BERKEL 

Boxtel l zal gesloten zijn 
24 Aug. tot 7 Sept. 

Stationstraat 71 

R.K. Sportverenigin g O.D.C., Boxtel 

TRIBUNE- EN TERREINKAARTEN 
VOOR HET SEIZOEN 1 SEPTEMBER 1952- 1953.

TRIBUNE: f 10, - per persoon voor NIET leden. 
f 5, - per persoon voor LEDEN.
f 7,50 voor leden met dame.

TERREINKAARTEN: te Rang f 6,- per persoon 
2e rang f 4,50 per persoon 

Te verkrijgen vanaf Zondag 17 Augustus 11 uur in het clubhuis op het terrein. 
Verder bij onze Penningmeester, Jan van Brabantstraat 26, en aan de KASSA in 
het clubhuis. • • 

KERMISATTRACTIE 
D. d g 19 van ox e naar A.s. Maandag 1 8 Aug.

! B t 1 ins a " 
Donderdag 21 " Kaatsheuvel 

NAAR DE WONDERMOOIE 

SPROOKJES- EN SPEELTUIN 
Prijs p. persoon f 2,00 retour. 

K inderen f 1,25 
Vertrek vanaf 

Bosscheweg 65 en 
Baroniestraat 73 

Kaarten verkrijgbaar bij: om 1 uur. 
A . v. d. Sloot, Bosscheweg 65, B oxtel 
Bert v. d. Braak, Baroniestraat 73, Tel. 450 

Makelaars- en Algemeen 
Assurantie kantoor 

Dames, 
Wilt U er mei Kermis
gesoigneerd uitzien, 
dan eerst naar 
PARFUMERIE 

Bert v. d. Braak 
voor 
Poeder, Nagellak, 
Lipstick, Parfum of 
Eau-de-Cologne 

Baronlestr. 73, Tel. 450 

BRENGEN WIJ VOOR U 

5 Kermis Troeven 
stuk voor stuk speciale aanbiedingen 
welke Uw belangstelling waard zijn. 
NYLON DAMESKOUSEN 
in alle nieuwe kleuren 
mooie pasvorm en pracht naad 
GEORGETTE SHAWL 

4,95 

prachtige modekleuren 2 9 5 zowel effen als fantasie 1 
HEREN OVERHEMD 
met vaste boord, prima 5 9 O afgewerkt, goede pasvorm 1 
HANDWEEF TAFELKLEED 
voor grote tafel 140 x 170 
warme kleuren 
HEREN SPORTCOLBERT 
nieuwe dessins 
juist iets voor de vacantie 
'T IS WEER 

10,90 

36,50 

In den Ooievaar 

éJ/I.P.11.d.8oomm.&inlc 

BOXTEL 

Tevens Adviesbureau 
Bosscheweg 12, Boxtel 

Beëdigd Ma.kelaar en Taxa· 
teur in o n r o e r e n d e  e n  
roerende goederen 

Op Zaterdag vóór de kermis begint reeds de pret! 
Dan speelt het bekende Dames- en Herenkwartet 

o.l.v. Pierre v. d. Akker

sinds 1928. in Café J. VAN TRI G T, Parallelweg, Boxtel. 

aart 
a v a nU cloor La n  

cl e clag sp_ thee, En op Ie e\r f t e  koffie e� kt U ieclere clagt. krijgt B e O b clrin r koot> , a c<· en 'I ee b"" De Spa • dere ag l(onie . d t U 1J t U aus 1e 
elk pak1e � 7,o spaar 
U 100/o kor�fr;°

en thee, 1 2,04 per 
op Uw ko 

1 \c,waliteit van 

Dus op_ \c.o;:,e et� besparinro,7b bijl\D 8 et,
pa\c. ru1111 \iteit van 

thee 1e \c,wa I o,88 op . L e van bespar11\9• QUAl.llY tne 
RQYAl. • g op bespartn • .. bii"a q et, k k3e erbt] •••• • e en een oe ratn 26 et, Een snoe\)] -ner 100 g 32 et,.. bonbons ., " Platte 1)5 ,. '' IJ1r11Yafels 100/o kortingen 

Blijf op de hoogte . van uw tijd 

en geef uw ogen de kost 

( . voor elke beurs )

Prachtige Dames- en· Heren-polshorloges 
( in elk model ) Reusachtige keuze in Sieraden

Vooe cd Uw Uuewe&en 
• HORLOGER
JUWELIER
OPTICIËN

fA A. VAN VLERKEN 

Drukkerij en 
Boekhandel 

zijn wegens 
vacantie 

TIELEN 
gesloten 
van Maandag 18 t/m 
Zaterdag 23 Aug. a.s. 

* Voor dringende zaken vervoege men zich 
aan het woonhuis • Stationstraat 28.

Koopt voor Uw Kermisgeld 
'n GOED HORLOGE 

Wij hebben voor U de nieuwste modellen, 
TEGEN VOORDELIGE PRIJZEN. 

Heren Armbandhorloges vanaf f 25,
Dames Armbandhorloges vanaf f 25,75 
Alles eerste kwaliteit met volledige garantie, 

Ook Sieraden in Goud, Zilver en Doublé. 

Naar Zie etalage 

F. P. v. Langen, Stationstraat 62

Horloger Opticiën Juwelier 

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

-----------

• Voor een nuttige besteding I
: van Uw Kermisgeld :
I 

naar...... 
1 

: BOVEN DEERT: 
1 

wa� 
1 

1 !Bcwatdeut' s Sdweffen 1

1 IJ.A:: •• �H '--�-- 1 KRUISSTRAAT 10 � � 

!.::========================� L - - - - - - - - - - J 

1 
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!BraSants' Centcum 

Kajottersdag 
• 

1n Boxtel 
AFD. BOXTEL BOEKTE

FRAAIE SUCCESSEN 1 

J .1. Zondag werd in Boxtel voor de 
K.A.J.-ers van het district Schijndel een 
Kajottersdag gehouden, waarvan het 
pr02ramma vermeldde: sportwedstrijden, 
tambourcorps-tournooi en solistencon
cours. Ofschoon de weersomstandighe
den niet bepaald ideaal waren, mag deze 
Kajottersdag toch bijzonder geslaagd ge
noemd worden, hetgeen zeker niet het 
minst te danken is aan de lofwaardige 
wijze, waarop de Boxtelse jonge arbei
ders deze "ontmoetï.na" geol"S,?aniseerd 
hadden. 
Op de Markt, waar ook de opening 
plaats vond, werd als eerste programma
punt het tainbourcorps-tournooi afge
werkt. De kranige Boxtelse drumband 
stak hierbij alle andere deelnemers de 
loef af en veroverde de eerste prijs met 
63 punten, waarmee men tevens promo
veerde naar de tweede afdeling. Een 
prachtig succes dus! St. Oedenrode be
haolde eveneens een eerste prijs met 61 
punten. De tweede prijs werd behaald 
door: Oss (57½), en Vught (56). 
Daarna werd in de St. Petruskerk door 
de aalmoezenier van de afd. Boxtel, de 
WelEerw. Heer Kapelaan Van Gorp, een 
plechtig Lof opgedragen, na afloop 
waarvan men naar het sportterrein van 
de R.K.S.V. ,,Boxtel" trok om daar het 
verdere gedeelte van het programma af 
te werken. 
Hier zijn de voornaamste uitslagen van 
de verschillende wedstrijden: 
100 Meter: 1. J. de Laat, Vught 12.2; 
2. H. Verheijden, Boxtel, 12.5; 3. J.
Elissen, Boxtel 13.1; 4 .. W. Meurs, Vught
13.1; 5. J. van de Ven, St. Oedenrode
13.2 en 6. C. van Lijssel, Berlicum 13.2.
1000 Meter: 1. M. Slits, St. Oedenrode
2.46; 2. A. van Gestel, Den Dungen
2.48.6; 3. J. Mauriks, Den Dungen
2.51.;2; 4. A. van Boxtel, Schijndel
2.52,8; 5. F. van de Witte boer, Vught
2.57.9 en 6. B. Walrave, St. Oedenrode
2.57.9.
Verspringen: 1. J. van de Wetering,
Schijndel 5,25; 2. H. Verheijden, Boxtel
5.19; 3. P. van Son, De_n Dungen 5,05;
4. B. Walrave, St. Oedenrode 4,95; 5. J. 
Kooijmans, Den Dungen 4.91 en 6. G. 
de Laat, Vught 4.91. 
Hoogspringen: 1. M. Verheijden, Boxtel 
1.50; 2. C. van Lijssel, Berlicum 1.45; 
3. Elissen, Boxtel 1.40; 4. A. van der Ven
Berlicum 1.40; 5. W. Meijs, Vught 1.40
en 6. P. Doedee, Berlicum 1.40.
Handbal ver-werpen: 1. J. van de Ven,

St. Oedenrode 34.9 meter; 2. W. Meijs, 
Vught 33.9; 3. M. Slits, St. Oedenrode 
33.3; 4. G. de Laat, Vught 33.3; 5. M. 
Smits, Schijndel 32.7 en 6. A. van de 
Voort, Berlicum 32.6 meter. 
Bovenstaande wedstrijden vormden de 
z.g. ,,Vijfkamp". De einduitslagen van
deze vijfkamp luiden als volgt:
1. St. Oedenrode. 2. Vught. 3. Berlic
cum. 4. Boxtel, 5. Den Dungen. 6.
Schijndel. 7. Schijndel II. 8. Liempde. 9.
Boxtel 11. 10. Vught. 11. Den Dungen.
12. Schijndel. 13. Veghel en 14. Box
tel III.
Vervolgens waren daar nog de wedstrij
den 4 x 100 meter estafette, 1500 m. en 
touwtrekken: 
4 x 100 m estafette: 1. afd. St. Oeden
rode 57.2.; 2. Vught 59.7; 3. Berlicum 
60; 4. Den Dungen 62.4; 5. Veghel 65.1 
en 6. Boxtel 66. 
1500 Meter: 1. M. Slits, St. Oedenrode 
4.26; 2. A. van Gestel, Den Dungen 
4.30; 3. J. Mauriks, Den Dungen 4.35; 
4. M. van de Witteboer, Vught 4.42; 5.
Fr. Versantfoort, St. Oedenrode en 6.
A. van Boxtel, Schijndel.
Touwtrekken: 1. Berlicum; 2. St. Oeden
rode; 3. Den Dungen; 4. Vugbt; 5. Box
tel en 6. Schijndel.
Terwijl op 't sportterrein de diverse ath
letiekwedstrijden plaats vonden, werd in
het St. Paulus Jeugdhuis voor de leden
van de tamboercorpsen een solisten tour
nooi gehouden. De prüzen.. werden als
volgt toegekend:
Martstrommen-tournooi: te prijs B. van
Trigt, Boxtel 66½ punt met lof van de
jury; P. de Keizer, Boxtel 63½ p.; W.
Gevers, St. Oedenrode 61 p.; Fr. van
Haaren, Lien10de en C. van Aarle,
Liempde, beiden met 60 punten. 2e prijs:
M. Nooren, St. Oedenrode 57½ en T.
Klerkx, Berlicum 58 p.
Bazuin-tournooi: 1 e prijs Fr. Lathou
wers, St. Oedenrode 35½; J. van de 
Meys, Vught 34½; H. van Doorenma
len, Boxtel 34½ en J van de Weijdeven
St. Oedenrode 34. 2e prijs D. Segbars
en J. van Trigt uit Boxtel, beide met 33
punten.
Voorts bleek nog, dat het tambourcorps
van St. Oedenrode aangevoerd werd
door de beste tambour-maître. Boxtel (J.
Elissen) behaalde bij dit onderdeel een
verdienstelijke tweede prijs.
Toen men na afwerking van de verschil
lende wedstrijden aan de prijsuitreiking
toe was, zag he( algemeen klassement
er aldus uit: 1. St. Oedenrode 128 pnt.;
2. Boxtel 121 pnt.1 3. Vught 112 pnt. 1
4. Den Dungen 107 pnt.; 5. Berlicum

96 pnt.1 6. Schijndel 93 pnt.1 7. Liempde 
65 pnt.; 8. Veghel 56 pnt. 

Om een oordeel te vellen over de beste 
prestaties in het jaar 1952 werd dit to
taal aantal punten gerekend bij het eind
totaal, dat de diverse afdelingen onlangs 
op 'n soortgelijke dag in St. Oedenrode 
verworven hadden. De finale vertoonde 
daarna het volgende beeld: 1. St. 
Oedenrode 185 pnt. (beste afd .. van het 
jaar 1952); 2. Boxtel 177 pnt.; 3. Den 
Dungen 171 pnt.; 4. Schijndel 145 pnt.1 
5. Berlicum 133 pnt.1 6. Vught 129 pnt. 1
7. Liempde 110 pnt.; 8. Veghel 99 pnt.

Voor de afd. Boxtel kan deze Kajotters
dag met reden als een dubbele "succes
dag" aangemerkt worden, want niet al
leen kan men bogen op de voortreffe
lijke organisatie van een en ander, doch 
men kan zich ook nog beroemen op een 
fraaie te prijs voor het tambourcorps, 
een eervolle 2e plaats in het eindklasse
ment en de finale, alsmede op enkele 
prachtige individuële successen. 
Bravo! 

De wereld van heden 
De Nederlandse communistische vak
bond was op het denkbeeld gekomen 
brieven uit te wisselen tussen Neder
landse arbeiders ·en b.lJn colleia's in de 
Russische vazalstaten, in het bijzonder 
Hongarije. 
De vakbond heeft daarmede een grote 
blunder gemaakt: hij stond namelijk de 
Nederlandse arbeiders toe de namen van 
de fabrieken te vermelden waarin zij 
werkten. De antwoorden werden nu, in 
plaats van geadresseerd te worden aan 
het kantoor van de vakbond, waar zij 
in de prullemand hadden kunnen ver
dwijnen, wanneer zij niet in alle opzich
ten bevredigend waren, direct aan de 
arbeiders in de fabrieken gericht. 
Een der Hongaarse arbeiders postte drie 
afschriften van zijn brief uit verschil
lende plaatsen teneinde de kans te ver
groten, dat de brief zijn bestemming 
zou bereiken. Een der afschriften heeft 
inderdaad Nederla_n_d bereikt; hierin 

Avonturen van BIM 

6 UUR 111 
Vacantietijd is kampeertijd. Zo denken 
onze vrienden Bim en Bam er althans 
over. Op een mooie zomerse dag pak
ken ze de biezen en gaan ze op een 
mooi rustig plekje heèrlijk kamperen! 
Slapen doen ze gewoon onder de blote 
hemel, zoals je ziet. Ze zetten de wek
ker op 6 uur, want ze willen de vol-

gende dag vroeg uit de veren. Maar wat 
gebeurt er? Om vijf minuten vóór zes 
komt er een struisvogel voorbij. Die 
kijkt eens nieuwsgierig naar de wekker 
en doet zo onverstandig om er iets eet
baars in te zoeken. In alle gulzigheid 
slikt hij het vreemde ding pardoes in. 
Maar lekker is het helemaal niet en eet
baar al evenmin want het blijft in zijn 

staat onder meer te lezen: 
,,Wat wij van ons loon kunnen kopen? 
Voor een kilogram vet van slechte kwa
liteit moeten wij tien uur werken, voor 
'n hemd dat niet langer dan twee en een 
halve maand meegaat, vijf dagen. 
Indien het IJzeren Gordijn slechts een 
week werd opengesteld, zouden milli
oenen mensen een goed heenkomen 
zoeken." 
Een andere Hongaar schreef: ,,Onze 
beschermers hebben het werkloosheids
probleem opgelost door op ongekende 
wijze voorbereidselen te treffen voor 
een oorlog. Nieuwe kazernes worden 
overal gebouwd en het aantal soldaten 
en politiemannen wordt v_oQ.rtdurend 
uitgebreid." 

Missie Thuisfront 
Op de uitvaart van Johannes Huijberts 
werd f 7,35 opgehaald voor de Ursuli
nen Missies. 

en BAM 

lange hals steken. Meteen is het dan 
6 uur. Nu weet de arme struisvogel zich 
helemaal geen raad meer. Hij krijgt het 
er benauwd van! Bim en Bam worden 
wakker van het lawaai, maar als ze de 
struisvogel allerlei rare sprongen zien 
maken, begrijpen ze meteen wat er aan 
de hand is. ,,Dat komt er van als men 
zo gulzig is", lachen ze. 

- j.U, 



Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

tte Zondaa na Pinksteren. 
17 ÁU2tI5toS 195:l. 

De H.H. Missen zijn om h<1.lf 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de hoogmis. 
Om half 7 gel. H. Mis voor Antonius v. 
d. Langenberg; kwart voor 8 gel. H.
Mis voor bizondere intentie; z.a. gel. H.
Mis voor Harrie v. Breugel; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Petronella Ver
donk v. d. Coeverin_g; 9 uur gel. jrgt.
voor Jacques v. Elk; z.a. gel. mndst.
voor Arnoldus van Kol; H. Hartaltaar
11:el. jrgt voor Petronella v. d. Steen,
Half 11 gef. gez. jrgt. voor Deken
Franciscus de Wijs.
Schaal. Vandaag 2aat de te schaal voor 
de torenklok de 2e schaal voor de bij
zondere noden. Beide worden aanbe
volen. 
Lof. Vanavond om 7 uur Lof. Eveneens 
Donderdagavond om 7 uur. 
Deze maand is het GEEN congregatie. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis- voor Marinus v. • Die�se_n, Jacobus 
v. Diessen en Adriana Karssemakers 1. 
z.a. gel. H. Mis voor Hendrina v. d. 
Loo-v. Oirschot; half 8 gel. mndst. voor
Antonius v. d. Langenberg; z.a. gel.
mndst. voor Reinier Beijk; half 9 gel. H.
Mis voor Wilhelmina v. d. Krabben van 
Uden. 

-

DINSDAG: kwart • voor 7 gel. H. Mis 
voor Anna Maria v. Oirschot-Scheepens; 
half 8 gel. mndst. voor Cornelis v. Ru
mund I z.a. 2el. mndst. voor Petronella 
Voets-Karssemakers; H. Hartaltaar gel. 
mndst. voor Johanna Cornelia Sannen
ten Haeken; half 9 gel. H. Mis voor Al
fons van Vlerken en Sjaak de zoon. 
·WOENSDAG: kwart voor 7 2el. mndst.
voor Dorothea Siemerink-den Doop;
half 8 gel. jrgt. voor-Martin� v. Geut-v,
d. Schoot; z. a. gel, jrgt. voor Elisabeth
van Heesch-v. d. Bosch; half 9 gel.
mndst. voor Anna Toeroen-van Asveldt. 
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Paulina Verschuren-Maas; 
half 8 gel. irgt. voor Jan v. Liempd; z.a. 
gel. H. Mis voor Petrus Smits; half 9 
gel. jrgt. voor Jacobus Raa)':makers. 
Vanavond om 7 uur Lof. 
VRIJDAG: Feestdag van het Onbevlekt 
Hart van Maria; kwart voor 7 gel. H .. 
Mis voor Hendrica v. d. Ven-v. d. Ven; 
half 8 gel. irgt. voor Antonetta v. Dun
gen-Goyaerts 1 half 9 gel. H. Mis voor 
Anna Maria Layendecker-Beening. 
ZATERDAG: kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Josephina Maria v. Vliert; z.a. 
11:eL mndst. voor Johannes v. Breugel; 
half 8 gef. gel. jrgt. voor Laurentius v. 
d. Meerendonk; half 9 gel. H. Mis voor
Francina v. d. Laar-v. LiempJ; om 9 uur

gez. H. Mis tot een bijzondere intentie, 
uit dankbaarheid. 
Het H. Sacrament v.h. Huwelijk wensen 
te ontvangen: Arnoldus Franciscus van 
den Brand geb. en won. te St. Mich.
Gestel en Theodora Johanna Haerkens 
geb. te Batenburg en won, in deze par., 
waarvan heden de 1ste afkondiging ge
schiedt. 
Norbertus Jacobus Schellekens geb. te 
Dongen (H. Laurei'ltius) en won. te Nij
megen (tl. Joseph) en Prancisca Catha
rina van c!�r Linden, geb. en won. in 
deze parochie I Adrianus Cornelis Schel
lekens geb. en won. in deze parochie 
en Adrian� Maria Konings, weduwe van 
Marinus Cornelis van de Sande, geb. 
te Boxtel (GefTlonde) en won. in deze 
parochie, waarvan he.den de 3de afkon
diging geschiedt. 
De gelovigen ziin verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, 'Y'aarln niet 
is gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
pastoor bekend te maken. -

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
1 te Zond� na Pinksteren. 
17 A�ustus 1952. 

Vandaag gaat de eerste schaal de "stui
versschaal" VQ.Or 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 van 
onze parochie. 
De Hoogmis is met volkszang. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. 
Vrijd� - feestdag van het O°nbevlekt 
Hart van Maria. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uu" 1. d. tot 
bijzondere intentie; 7 uur 1. d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochianen; 8 uur 1. d. voor een overle
den Moeder (v. B.); kwart over 9 1. d. 
voor een overleden Vader (v. d. St.); 
half 11 Hoogmis voor Eugène Bogaerts 
v.w. de kaartclub.
in de Burdit-kapcl: kwart over 7 1. d. , 
voor overleden Vader 0); half 9 1. d. 
voor overleden familie (Voermans) 
kwart voor 10 1. d. voor Joh. Cornelis 
Huijberts v.w. 11ersoneel leerlQoierij. 
MAANDAG; 7 uur 1. j. voor Henricus 
v. d. ·wiel en Johanna Schilders z. e.;
kwart voor acht 1. j. voor Andreas Jur
riëns-v. Ru1len; half 9 1. d. voor Wim 
v. d. Laak.
DINSDAG: 7 uur 1. d. voor Johannes
v. Schijndel en Johanna Zwanenberg
z.e.; kwart voor 8 1. d. ter ere van de
H. Moeder Anna; half 9 1. d. voor Pe
trus Voets en Francyna Karssema
kers z. e.
WOENSDAG: 7 uur 1. mndst. voor 
Henricus v. Meersbergen-v. d. Schoot; 

kwart voor 8 1. mndst. voor Cornelia v. 
d. Sande-Couwenberg; half 9 gez. dienst
uit dankbaarheid.
In de Burcht-kapel: half 8 1. rondst. voor 
Jans Steenbakkers.Corsten. 
DONDERDAG: 7 uur 1. d. voor An
dreas Josephus Jurriëns-v. Rullen; kwart 
voor 8 1. mndst. voor Helena v. d. 
Voort-v. Gerwen; half 9 gez. mndst. 
voor Goverdina Anna v. d. Meulen
Eijkemans. 
VRIJDAG: 7 uur 1. j, voor Mia van 
Kempen; kwart voor 8 !. mpdst. voor 
Johanna v. d. Làak-Persons; half 9 1. d. 
voor Warner Jan Heinties. 
ZATERDAG: 7 uur 1. d. voor Paulina 
Verhoeven-Linssen; kwart voor 8 1. d. 
voor Lies de Kort-v. d. Elst; zijaltaar 1.
d. voor Theodora Johaµna Timmermans
Schellen; half 9 1. d. voor Maria Mon
tens-Gijsman te Waspik overl.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE, 
11e Zondag na Pinksteren. 
17 Augustus 1952. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. Allegonda 
hsvr van Antoon Verhagen en Allegon
da v. Esch. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Marinus 
v. Eindhoven,
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Helena 
hsvr. van Marinus v. Eindhoven. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Henri
ca Groenendaal-Schellekens. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Petrus 
Vorstenbosch en Gertruda de hsvr .. 
VRIJDAG: half 8 jrgt voor Frans v. d. 
Schoot. 
ZATERDAG: half 8 jrgt voor Adrianus 
Korsten. 

Deze week zullen geschieden : 
Maandag mndst. voor Theq_do_rus v. d. 
Velden. Dinsdag mndst. voor Johannes 
v. Kasteren. Woensdag mndst. voor
Theodorus Rijken. Donderdag H. Mis
voor Elisabeth Verhagen. Vriidag mndst.
voor Wilhelmus v. Kessel. Zaterdag
mndst. voor Henricus v. Rijsingen.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
11e Zondag na Pinksteren. 
17 Augustus 1952. 

7 Uur H. Mis voor het geestelijk en tij
delijk welzijn van de parochie; half 9 H. 
Mis voor Maria de Punder-Huigen; 10 
uur 'de Hoogmis voor Johannes Cornelis 
Huyberts te 's Hertogenbosch oyerleden. 
1 e Schaal is voor de eijl!en kerk, de 2e 
_schaal is voor de Bijzondere Noden. 
Om half 3 het Lof. 
MAANDAG; om kwart voor 8 het jrgt. 
voor Marinus Berends de zoon. 
DINSI)AC: om kwart voor 8 tot zekere 
intentie; half 10 gez. huwelijksmis. 
WOENSDAG: om kwart voor 8 het 
mndst. voor Berta v. et. Schoot-Spjjker-
buer. 
DONDERDAG: kwart voor 8 voor de • 

leden van de gódvruchtige vereniging 
ter ere van de H. Theresia. 
VRIJDAG: kwart voor 8 H, Mis voor 
Maria cle Punder-Huige. 
ZATERDAG: kwart voor 8 H. Mis tot 
zekere intentie. 

Gele�nheid tot biechten; 
Dagelijks voor de H. Missen, en 'later• 
dagmiddags van 6 tot 7 uur. 

Huwelijksaankondigini;i: 
Johannes Wilhelmus Brands van deze 
parochie en Adriana Johanna de Rooij 
van de parochie te Liempde. Tweede 
roep. 

Gedoopt: 
9 Augustus, Anna Johanna Wilhelmina 
dochter van Theodorus J. v. Kempen en 
Maria P. Derks, 

PAR. S1'.,JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

11e Zondag na Pinksteren. 
17 Augustus 19S2. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1, j. voor Joh. v, Erp en 
Hendrica de hsvr.; 10 uur z, j. voor 
Ant. v. Esch; 3 uur Lof, daarna Meisjes-
congregatie. 
MAANDAG: 7 uur :z:. j. voor Maria 
Ant. v. Esch; half 8 1. mndst. voor Jos. 
v. d, Velden; 8 uur 1. j. voor Wîlh. v. d.
Hurk.
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Joh. v. 
Esch; half 8 1. j. voQr Allegonda Wilh. 
v. d. Ht1rk; 8 uur 1. i. voqr Marinus v.
d. Laar.
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Wilh. v.
Esch; half 8 1. j. voor Johanna Marinus
v. d. Laar; 8 uur 1. j. voor Ant. Tho
massen.
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Arnol
dus v. d; Wiel I half 8 1, j. voor Adr. v. 
Aarle; 8 uur 1.. j. voor Hendrica Ant
Thomassen. 
VRIJDAG: 7 qur z. j. voor Johanna Ma
ria Arn. v. d. Wiel; 8 uur 1. j. voor 
Adriana Adr. v. Aarle. 
ZATERDAG: 7 uur z. m. voor Corne
lia v. d. Laar; half 8 1. i. voor Cqm. 
Hub. v� Aarle; 8 qur 1. j. voor Com. 
Smulders. 
ZONDAG: half 7 1. j. voor Petronella 
Com. Smulders; 8 uur 1. m. tot welzijn 
der parochie; 10 uur z. j. voor Ant. v. 
Houtum-de Laat. 

In de Kapel der Eeiw. Zusters: 
Maandag, Dinsdag en Woensdag 7 uur 
1. m. voor Hub. v. Aarle v.w. vrienden.
Donderdag 7 qur I.m. voor Martha 
Henr. v. Houtum v.w� de familie. Vrij
dag 7 uur 1. m. voor Theo v. Hal v.w. 
de familie. Zaterdag 7 uur 1. m. voor 
Cor Saris v.w. vrienden. Zondag 7 uur 
1. m. voor Adr. v.,.· Hastenberg v.w.
vrienden.
Cedaopt: Adriana Maria Antonia doch
ter van Jqh. v. Rosmalen-Venp.eu!en. 

Zondagsdienst der Artsen 
tdtaluitend voo, spoedgevallen. 

V�IJl)AG 15 AUGUSTUS 
(Maria Hemelvaart) 

Stationstraat 30 Tel. 484 

ZONDAG 1 7 AUGU$TU$ 

Dokter Ma:1rgry 
c1■r1aa..-•tr•11t 20 Telefo■n 212 

PAR, H. WILLIIIRO�DUS, ESCH. 
11e Zondag na Pinksteren. 
17 Auaustus 1952. 

H,}-1. Missen qm 7 uUT1 half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden ppisco
paat en voor het onderhoud ei"'en )<erk;. 
Na de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje; na het Lof een lied. 
Vrijdag is 't de feestdag van het Onbe
vlekt Hart van Maria; 's avonds om 
half 8 Lof; na het J.,of een Mariàlied, 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Mevr. 
Martina van Esch-Munster, half 9 H. 
Mis voor .l;:1isabeth Batens1 1Q uur 
Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Mej. 
Maria Emerentia Batens. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Maria 
Spooren v.w. .6roed!lrschap H. Willi
brordus Luissel. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor de 
Familie van Exsel. 
DONDERDAG: half 8 irgt. voor Wil
lem Konings. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Laurentia 
Konings-v. Vessum. 
ZATERDAG: half 8 irgt. voor Ç;itha
rina Konings. 
Eldê'rs: H. Mis Gerardus Josephus v;m 
Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
ZONDAG 17 Augustus. Elfde Zondag 
na Pinksteren. Deze middag om 3 uur 
Lof met rozenhoedje. 
Deze week Wqensdag, Donderda�, Vrij
dag en Zaterdag om 8 uur Lof. 
Vrijdag: Feestdag van het Onbevlekt 
Hart van Maria. 
MAANDAG, om 7 uur H. Mis voor 
Jan van der Linden en Adriana· Villl Erp, 
zijn echtgenote. 
DINSDAG: om half 8 voor Franciscus 
van Heesch te Waubach overlecÎel}. 
WOENSDAG: om 7 uur tot intentie 
van de Voortplanting des Geloofs, om 
half 8 voor Doctor Theodon1s Streng.�r�. 
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KATHOLIEK 

Verlies door winst 
Er zijn nog wel mensen, die sterk in 
levenswijze zijn, moeilijkheden aanvaar
den, daarover niet klagen en zich alles 
willen ontzeggen orn zelfstandig, onaf
hankelijk van anderen, door het leven 
1:� -gaan. 
Dat zijn de mensen met ruggegraat. 
Mensen, die hard kunnen zijn voor zich
zelf, mensen met zin voor onafhanke
lijkheid. Persoonlijkheden. 
Men behoeft deze niet uitsluitend te 
zoeken onder economisch sterken. 
Onder alle standen en klassen leven zul
ke sterke figuren. Eén maatstaf kan voor 
allen gelijkelijk worden aangelegd, dat 
is "de eenvoudigheid": 
Zij zijn eenvoudig in levenswijze en 
evenzo naar geest. 

• Het zijn de echt sociale mensen. Sociaal
in negatieve zin dat zij wars zijn van
hulp, doch ook sociaal in maatschappe
lijke betekenis. Immers, door hun een
voudige levenswijze zijn zij niet alleen
in staat zichzelf te helpen in alles, doch
wegens hun innerlijke kracht is van de
zulken ook hulpvaar_gigheid te ver
wachten.
Dat soort mensen vormt eigenlijk een
kern, waarop de samenleving kan steu
nen. Deze kern is evenwel te klein in
verhoudim: tot de omvang van de
massa.
Het zijn alleen de sterkste persoonlijk
heden nog, vrij geblexen van materialis
tische berekening, zoals die voorkwam
in de oorlogsjaren en niet minder in de
na-oorlog-se jaren.
In deze laatste jaren zijn immers maat
schappelijke inzichten en opvattingen
sterk gewijzigd. Geschiedde dit overi-

Benoemingen.
Dezer dagen is door de Bisschop van
's Hertogenbosch, Mgr. W. Mutsaerts,
benoemd als opvolger van kapelaan À
Verhagen uit de St. Petrusparochie, al
hier: de WelEerw. Heer Th. Pirenne,
voorheen kapelaan te Heeze.

-o-
De We!Eerw. Heer A. v. d. Sande uit
Boxtel, die enkele maanden geleden
priester werd gewijd en in de kerk van
de H. Hartparochie ziin Plec]ltige Eerste
H. Mis opdroeg, ontving zijn benoeming
tot kapelaan in Diessen.

-o-

De WelEerw. Heer v. Hout, kapelaan in 
de parochie St. Jan's Onthoofding te 
Liempde, werd benoemd tot kapelaan in 
de parochie "Middelares van alle gena
de" te Eindhoven. 
Deze overplaatsing betekent voor 
Liempde een gevoelig verlies. want ka
pelaan Van Hout heeft zich in de jaren, 
dat hij in Liempde werkzaam was, op 
velerlei gebied verdienstelijk gemaakt. 
Hierbij heeft hij door de juiste opvat
ting en uitoefening van het verheven 
priesterambt, alsmede _door zijn prettige, 
joviale omgangsvormen de algemene 
achting en sympathie van de parochia
nen verw_orven, • zodat kapelaan Van 
Hout een invloedrijke en niet meer weg 
te denken figuur werd in het Liempdse 
gemeenschapsleven. De scheiding zal 
dan ook wederzijds wel zwaar vallen. 
In zijn plaats is benoemd de WelEerw. 
Heer W. van Kessel, priester aan het 
Seminarie te Haaren. 

'n Benoeming 
een eeuw geleden. 
Onze lezers zullen het wellicht interes
sant vinden om in a<!,n,sluiting op boven
staande benoemingen iets bijzonders te 
vernemen van een voor Boxtel zeer be
langrijke benoeming,. nu bijna honderd 
jaar geleden. Welnu: 
Maandag 25 Augustus a.s. is het precies 
100 jaar geleden, dat alhier in de St. 
Petruskerk officieel geïnstalleerd werd 
als pastoor: de Zeer Eerwaarde Heer 
Gerardus Petrus Wilmer. De installatie 
geschiedde door de Apostolisch Vicarius 
van het Bossche Bisdom zelf, Mgr. Jo
hannes Zwijsen. Getuigen waren J. Cuy
ten, President van het Groot-Seminarie 
te Haaren, en J. van Schijndel, oudste 
kapelaan van het Heike te Tilburg, de 
parochie waarvan Mgr. Zwij§en tevens 
pastoor was. 
Reeds een vijftal maanden was Wilmer 
waarnemend-pastoor en deken geweest. 
Sedert namelijk zijn voorganger F. A. 
de Wijs op diens verzoek 28 Maart 
1852 eervol ontslag was verleend als 
pastoor van B.9xtel en !evens als deken 
van het dekenaat. In de tegenwoordige 
pastorie van. St. Petrus was de emeritus
pastoor bij zijn opvolger blijven in· 
wonen. 
Op bovengenoemde 25ste Augustus 
werd door Mgr. Zwijsen ook bekend ge
maakt de benoeming van de oudste ka
pelaan van Boxtel, A. W. Bots, tot kape
laan van Geldrop. Zijn collega C. G. de 
Wit werd hierdoor eerste kapelaan, en 
de tijdelijke .assistent, F. A. Clercx, 
tweede kapelaan. 
Boxtel's enige parochie telde toendertijd 
3750 zielen. 

WEEKBLAD VOOR 

gens wel generatiesgewijze, onder de 
druk van de tijdsomstandigheden heeft 
zich deze verandering van inzicht in, en 
verandering van opvatting van maat
schappelijk leven en handelen sneller 
voltrokken. 
Ook met titel "sociaal" is aan persoon
lijkheidskrachten langzamerhand verlo
ren gegaan. 
Wat onder deze titel al niet is gecre
eerd, is niet gemakkelijl5: op te noemen, 
en wat er door verworden is zou slechts 
door zware studie te achterhalen zijn. 
Middels de "rechten" op sociale instel
lingen en -verzekeringen zijn opvattin
gen gestandariseerd. Met de opgang in 
de massa wordt persoonlijke verant
woordelijkheid hoegenaamd niet meer 
gevoeld. 
De zuivere insteiling van het geweten 
kan er door teloor gaan. 
Onder de sociale rubriek is in materieel 
opzicht alles wel perfect geworden, zo 
perfect ·dat de exploitatie-mogelijkheden 
van sociale instellinge!l zelfs met geen 
kapitalen, hoe groot ook, zijn bij te 
houden. 
Met dat al zet zich h_et massaficatiepro
ces door. Een proces dat langzaamaan 
verontachtzaming van beginsel gaat ver
oorzaken. 
In politiek opzicht hebben de laatste ver
kiezim:en daarvan al een symptoom te 
zien gegeven, dat ons zelfs tot gelding 

• lijkt gekomen bij de pogingen tot vor
ming van een nieuwe regering.
Nu worden aan de verwordingsverschijn
selen studiebijeenkom_s_ten gewijd en
vastgesteld hoe de koers zal moeten wor
den om te kur:men corrigeren. Jammer
genoeg zullen tientallen van jaren nodig
zijn om te herstellen wat verloren ging.
En waarmee zal men willen beginnen?
Met persoonlijkheidsvorming!

Spoedeisende 
Raadsvergaderingen. 

GELDLENINGEN TEN BEHOEVE 
VAN WONINGBOUW. 

De Raad der gemeente Boxtel, in spoed
eisende vergadering bijeen, besloot vo
rige week Donderdag in de kortste zit
ting, die de geschiedenis van Boxtel ge
kend heeft (3 min.), tot het aangaan van 
een geldlening met d� N.V. Bank voor 
Neder!. Gemeenten, groot f 617.000,
voor de duur van 25 jaar en tegen een 
rente van 4 %. Zulks voor de financie
ring van het gebouwde compl�x van 75 
woningen aan de v. Rijckevorselstraat, 
van Hugenpothstraat, Zandvliet en 
Doornakkerlaan. Bedoelde woningen 
waren tot nog toe gefinancierd met 
kasgeldleningen, doch een verzekering 
van de financiering met een langlopende 
geldlening was dring_e_nd gewenst. Nu 
de gelegenheid daartoe zich voordeed, 
werd deze vanzelfsprekend dadelijk aan
gegrepen. 

J.1. Dinsdag was de Raad van de ge- •
meente Boxtel weer in spoedeisencle ver
gadering bijeen en ook toen weer voor
het behandelen van ��n voorstel aan
gaande een geldlening ten behoeve van
de woningbouw. De vergädering -
ditmaal onder voorzitterschap van loco
burgemees·ter W. v. d. Laar - duurde
(alhoewel het record van 3 minuten niet
gebroken werd) ook nu slechts zeer kort
aangezien zich bijna alle leden vrijwel
onmiddellijk konden verenigen met het
gedane voorstel. Dit betrof het aangaan
van een geldlening met de N.V. Bank
voor Nederlandse Gemeenten, groot
f 132.300,- tegen dezelfde voorwaar
den als de andere le!li.Dg. Deze lening
nu, zal worden aangewend voor de fi
nanciering van de 12 woningen aan de
Prins Hendrikstraat en de v. Cooth
straat.
Nemen we hierbij nog in aanmerking de
op 6 Aug. j.l. afgesloten g�ldlening met
de N.V. Slavenburg's Bank" dan komen
we aan een totaalbedrag van ruim
f 1.300.000,- aan langlopende geld
leningen in één maand afgesloten.

Agenda 
SPREEKUUR LOCO-BURGEMEESTER 

Maandag 25 Aug. van 10-12 uur v.m. 
Donderdag 28 Aug. van 10-12 uur v.m. 

REPETITIE 
BOXTELS GEMENGD KOOR. 

Maandag 25 Augustus a.s. repetitie voor 
de heren. 

Dinsdag 26 Augustus a.s. repetitie voor 
de dames. 

Telkens om 8 uur in de zaal van de heer 
J. van Run, Stationstraat.
Opkomst dringend gewenst!

VERGADERING BOXTEL VOORUIT 
EN HOTEL- EN PENSION
HOUDERS. 

Middels een advertentie elders in dit 
blad richt het bestuur van Boxtel Voor
uit een oproep aan de Boxtelse Hotel
en Pensionhouders (uitsluitend zij die 
uit hoofde van hun beroep Pet1sion ver
lenen) om op Dinsdag 26 Aug. a.s. in 
Hotel Riche een vergadering bij te wo
nen, waarin enige dringende bijzonder
heden over de bijlage van de folder be
treffende Boxtel besproken zullen wor
den. Aller opkomst is gewenst! 

Plaatselijk Nieuws 
PRIESTERWIJDING. 

Vandaag, Vrijdag 22 Augustus, zal onze 
plaatsgenoot fr. F. Deelen (van de Orde 
der Jezuïten) in de St. Servaaskerk te 
Maastricht uit handen van de Bisschop 
van Roem10nd, Mgr. J. H. G. Lemmens, 
de H. Priesterwijding ontvangen. 
Op Zondag 14 September a.s. hoopt de 
nieuwe priester, wiens ouders op Ven
rode woonachtig zijn, in de kapel "St. 
Charles" op Hal zijn Plechtige Eerste 
H. Mis op te dragen. Dit zal de eerste
maal zijn, dat een priester uit de buurt
schap Hal zijn eerste H. Mis opdraagt
in de kapel van de Witte Paters "St.
Charles". We komen hierop straks nog
nader terug.

AFWEZIG 
WEGENS PRIESTERRETRAITE. 
De Wel Eerw. Heer J. van Gorp, kape
laan van de H. Hartparochie

;{ 
alhier, zal 

van 24-29 Augustus a.s. atwezig zijn, 
wegens deelname aan de dan te houden 
priesterretraite in Vught. 

MISSIE THUISFRONT. 
Opgehaald bij de begrafenis .:an Bar
bara v. Oers-v. Dijk f 9,52 voor de mis
sie van Pater Meulendijk en- van de 
Paters van Stapelen. 

-o-
Op de uitvaart van Hendrikus Voets 
werd door Thea Voets f 5,- opgehaald 
voor de missie van Pater W. Meulendijk. 

MEDEDELINGEN VAN DE 
R.K. VOLKSMUZIEKSCHOOL. 
Per 1 September is aan de R.K. Volks
muziekschool benoemd de Heer F. Bloe
mers uit 's Hertogenbosch. Naast de 
Heer Quaadvliet, eveneens uit 's Her
togenbosch, zal deze docent als viool
leraar aan de school verbonden zijn. 
De Heer Bloemers was voorheen eerste 
violist aan de Groninger Orkestvereni
ging en had zowel in Groningen als in 
Drente een aanzienlijke les-praktijk. 
Thans is hij als eerste violist werkzaam 
aan het Brabants Orkest. 
Als violist van formaat en als gerenom
meerd docent wint de school aan de 
Heer Bloemers een goede kracht. 

-o-

Dezer dagen zal het zesde prospectus 
van de R.K. Volksmuziekschool weer 
huis aan huis worden bezorgd. Hierbij 
wordt op eenieders belangstelling ge
rekend. 
Exemplaren zijn eventueel aan te vragen 
bij de Directeur, Dufourstraat 26. 

Reizende tentoonstelling. 
Haishoudcaad en Bouwcentrum 
in Boxtel. 

Enkele maanden geleden is een zacht
grijs getinte truck met oplegger - wat 
uitvoering en bestemming betreft een 
nieuwe verschijning op Ne4erlands ver
keerswegen - een tocht door het Zuid
oosten van ons land b�onnen. Hiermee 
is toen t�elijkertijd een aanvang ge
maakt met 'n reclame-campagne voor de 
stichting "De Nederlandse Huishoud
raad" uit Den Haag en het "Bouwcen
trum" uit Rotterdam, want deze beide 
instellingen hebben kans gezien om in 
deze wagens een reizende tentoonstel
ling onder te brengen.- Van Dinsdag 26

Augustus tot en met Zaterdag 30 �ugus
tus a.s. nu, zal deze reizende expositie 
Boxtel aandoen om de bevolking van 
deze plaats op de hoogte te brengen 
met de doelstelling van de instellingen 
,,Huishoudraad" en "Bouwcentrum". 
Ter inleiding en ter verduidelijking van 
de alsdan te bezichtigen tentoonstelling 
nu reeds het volgende: 
De trailer bestaat uit een cabine en een 
expositie-zaal, welke laatste dank zij het 
zogenaamde Deplirex-systeem met een 
enkele handbeweging tot ongeveer drie 
maal de oorspronkelijke grootte kan 
worden verbreed. Bij de tentq9nstellings
wagen zal bovendien �i:n tent verrijzen, 
die plaats biedt aan ongeveer 200 men
sen en die uitsluiteQd zal worden ge
bruikt voor het vertonen van films op 
voorlichtingsg_e_bied. De cabine in de 
trailer .;al tevens als filmcabine van deze 
bio�coop dienst doen. 
De tentoonstelling bestaat uit 24 pane
len van ongeveer 1 m bij 1.20 m, die 
tweezijdig te gebruiken zijn. Op Dins
dag, Woensdag en Donderdag zal de 
,,Nederlandse Huishoudraad" het pu
bliek laten zien hoe men op de doelma
tigste wii_ze kan wassen, drogen en strij
ken en hoe men in de meest letterlijke 
betekenis van het woord zijn werkzaam
heden in huis het best verricht. Boven
dien zal er dan enige aandacht besteed 
worden aan de voeding (vooral het be
reiden van maaltijden) en de woningin
richting. De andere zijden van de draai
bare panelen zullen vervolgens Vrijdag 
en Zaterdag worden gebruikt voor het 
propageren van goede werk-, woon-, 
ontspannings- en transportmogelijkhe
den. In dit onderdeel van de expositie 
zal vooral de noodza)celijkhfid van een 
doelmatig gebouw, van een zorgvuldige 
keuze der bouwmaterialen en van een 
efficiënte uitvoering van het bouwwerk, 
evenals het "eerst bestuderen wat er met 
een gebouw moet gebeuren en dan gaan 
ontwerpen" worden geaccentueerd. 

EN 

Al met al een tentoonstelling, clie be
langrijke _pnderwerpeJJ belicht en een 
hoogst leerzaam karakter draagt, zodat 
het alleszins aanbevelenswaard is om 
volgende week een bezoek te brengen 
aan deze reizende ex12ositie. 

Zoals reeds vermeld zal de tentoon
stelling in Boxtel dus te l>ezichtigen 
zijn van Dii).sdag 26 tot en met Za
terdag 30 Augustus a.s., en wel op 
de markt. De expositie zal -zijn open
gesteld van 's mon?ens 10 uur tot 
's avon_ds 10 uur, terwijl de officiële 
opening zal plaats hebben a.s. Dins
da2 om 11 uur v.m. 

Burgerlijke Stand 

der Gemeente Boxtel 
van 12 tot en met 18 Augustus 1952. 
GEBOREN: Petrus A. C. A. zoon van 
A. P. Kerssemakers �n E. i'vi. Sanders, 
Selissenwal 13 - Wilhelmus M. J. zoon 
van C. J. Schellekens én A. M. van Hal, 
Breukelsestraat 67 - Hendrikus Fr. M. 
zoon van Fr. W. Schoenmakers en A. 
M. van Helvoort, van Ranststraat 22 -
Francis J. zoon van E. Vermaesen en E.
M. Vogel, van Rijckevorselstraat 23 -
Petrus A. A. zoon van H. J. P. M. v. d.
Eerden en A C. W. van So11, Rijksweg
1 - Mathijs J. M. zoon van J. A. Vor
stenbosch en J. M. Rutten, van Ranst
straat 30 (bn) - Anna A. M. dochter
van L. v. d. Wassenberg en J. de Jong,
Fellenoord 8 - Michael J. C. zoon van
J. C. Voermans en M. Th. Strijbosch,
Breukelsestraat 54 Wilhelmus H.
zoon van Th. A. van Oirschot en A. A.
M. van Rulo, Gemondseweg 7 - Maria
A. J. dochter van H. L. G. Beijsens en
A. J. v. d. Bijgaart, Doornak_kerlaan 31.
ONDERTROUWD: Arend P. Pomper
en Henrica J. Fr. Zijlemans.
GEHUWD: Waltherus J. J. Jansen en
Maria J. H. Th. van Etten. - Frederik
J. van der Bruggen en Geertruda van
den Broek - Josephus H. J. Cloudt en
Antonia M. J. Meuwissen.
OVERLEDEN: Dorothea van de, Ven,
oud 87 jaren, weduwe van A. Kerssema
kers, Molenwijkseweg 2. - Hendrikus
Voets, oud 36 jaren, Meubelmaker,
Nieuwstraat 190 - Anna Maria Ster
ken, oud 56 jaren, Boomstraat 36, echt
genote van L. v. d. Lan'(enberg - Ar
noldus van Beers, oud 79 jaren, De Bra
ken 8. 

Liempde 
FANFARE CONCORDIA. 
De fanfare "Concordia" uit Liempde zal 
Zondag de traditionele wandeling naar 
Kasteren maken. De belangsteUing van 
de zijde van de Liempdse bevolking voor 
deze trip zal naar verwacht wordt, even
als andere jaren weer groot zijn. 

Gemonde 
MATINEE. 
Door de Fanfare St. Lambertus zal op 
Zondag 3 t Augustus a.s. direct na de 
Hoogmis 'n matinee worden gegeven op 
de kiosk te Gemonde. 

OM·GEVJNG 

E.H.B.O.iZondag 195 2 
Üe pleisteractie van de Katholieke Na
•tionale Bond voor E.H.B.O. moet gezien 
worden als een symbolische- handeling. 
Men kan moeilijk verwachten dat de lei
djp.g van het E.H.B.0.-werk U via de 
leden olie en wijn laat offeren. Maar de 
v_qngst van de pleister vinden wij voor
treffelijk omreden het gehele E.H.B.0.
werk door middel van die pleister ge
kenschetst wordt. 
Vele kleine en misschien ook wel grote 
littekens ontsieren het lichaam. Ze her
inneren ons aan verwondingen en bij 
goed nadenken zullen we ons ongetwij
feld kunnen herinneren dat menige 
wond door een pleister werd bedekt als 
middel _Qm erger te voorkomen. We zul
len ons dan óók weten te herinneren 
dat vele pleisters gratis geplakt werden. 
Ze werden U meestentijds gegeven 
çl _oor hdpsters en helpers die na ver
kregen studie, inzet van tijd en kosten, 
wisten hoe ze Uw wonden moesten be
handelen. 

En in de pleister van Zondag gaat een 
sensationele attractie schuil. Wanneer U 
iich Zondagmorgen in het bezit zult 
hebben gesteld van een of meerdere 
pleisters bewaar ze dan als een grot� 
schat tot op het ogenblik dat op die
zelfd_e Zondag �e Katholieke Radio Om
roep haar uitzending (die om 8.35 uur 
n.m. aanvangt) te 9.35 uur zal hebben
beëindigd. LUISTER vooral OP TIJD
en legt het zakje of de zakjes in Uw
onmiddellijke nabijheid. De K.R.O. zal
namelijk 7 pleisters aanwijzen die in aan
merking komen voor een cadeau t.w.:
1 4 persoons "Austin A 30" auto; 1
-Scooter; 1 vliegreis Rome v.v.; 1 auto
reis Lourdes v.v.; 1 jaar gratis wonen;
1 jaar gratis roken; 1 koelkast. U be
hoeft aan geen enkele voorwaarde te
voldoen. Dus geen prijsvraa_g - geen
pot(Qod - papier - U behoeft niets
anders te doen dan Uw pleisterzakje(s)
a.s. Zondag te bewaren - op tijd op de
E.H.B.0.-uitzending af te stemmen.
Wijst de K.R.O. Uw pleister aan? Rea
geer onmiddellijk. Hoe of de K.R.O.
Uw pleister aanwijst? Luister op tijd en
oplettend en volgt het advies van de
leider Vq_n het progr:imma op. Ra::dplceg
verder ook de K.R.0.-gids van 24
Augustus. In de plaätsen waar een
cadeau wordt toegewezen wordt boven
dien aan de Ouders, waarvan op
E.H.B.0.-Zondag 1952 een baby is ge
bqr_en (te rekenen vanaf 12 uur 's nachts
tot aan het tijdstip van de K.R.0.-uit
zending), 1J1its er door de Vaders tijdens
de uitzending - na verkregen advisering
- wordt gereageerd - gratis kinder
wagens aangeboden.

Uw pleister a.s. Zondag heeft verschil
lende aspecten. U vereffent een oude 
ere-schuld - U stelt U wellicht in het 
bezit van een van de waardevolle prij
zen en bovendien steunt U 9.P een uit
stekende wijze moreel en linancieel het 
Eel}te Hulpwerk hetwelk tiiteindelijk 
Uw welzijn beoogt. 

De Emigratiecursussen in Boxtel 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN 
VOOR ASPIRANT-EMiGRANTEN. 
In September beginnen in Boxtel nieu
we cursussen voor aspirant-emïaranten. 
Deze cursussen worden in onder�e 
samenwerkina van de Plaatselijke Emi
gratieoommissie Boxtel en de N.C.B. te 
Tilburg reeds sedert eniRe jaren georaa
niseerd. Tot dusver omvatten de cur
sussen 30 lesavonden. In de practij.k 
blijkt echter dat een ruimere schoq 
dan tot dusver kon worden �eaeven, ge
wenst is. Om dit te berdken zijn 5 ver
schillende cursussen ontworpen. 
1. Eenvoudige cursus van 35 lesavon
den, waarin de grondslag van de Engel
se taal en de noodzakelijkste inzichten
in het emigratieprobleem worden ge
geven.
2. Vervolgcursus omvattende ruimere
kennis van de Engelse taal, vooral taal
gebruik.
3. Volledige cursus van 62 lesavonden,
waarin o.a. naast de grondslag van het
Engels bijzondere aandacht wordt be
steed aan technische uitdrukkingen en
algemeen taalgebruik. Verder wordt
hierin les gegeven in godsdienstige en
karaktervorming, kennis van land en
volk, landbouwkundige oriëntatie en
medische raad. Deze cursus zal zich uit
strekken over twee winterhalfiaren.
4. Huishoudelijke Emigratiecursus voor
vrouwen, omvattende lessen in koken,
naaien, opvoedkunde, gezinssfeer, hy
giëne, kinderverzorging, verpleegkunde.
5. Handvaardigheidscursus voor man
nen. Hierin wordt gelegenheid gegeven
om practische scholing te ontvangen in
timmeren, metselen, smeden, mach.
bankwerken, autotechniek, electriciteit
en onderhoud van gereedschappen. Deze
cursus beoogt slechts het aankweken van
enige persoonlijke handvaardigheid en
houdt dus geen omscholing in.
De eerste vier cursussen zullen in Box
tel worden gegeven. De handvaardig
heidscursus daarentegen in 's-Hertogen
bosch aan de Rijkswerkplaats voor vak-

ontwikkeling. Deze laatste cursus kan 
men in een aaneengesloten periode van 
5 weken volgen, men kan echter ook 
een regeling treffen waarbij 111en 1 dag 
per week naar de Rijkswerkplaats komt. 
Gezien het algemene belang van de 
emigratievoorbereiding hopen wij in een 
volgend artikel U meer uitvoerige gege• 
vens te kunnen verschaffen. Belangheb• 
benden, die zich reeds willen opgeven 
voor een van de cursussen kunnen bij de 
Directeur van de R.K. Landbouwwinter
school te Boxtel een aanmeldingsformu
lier en uitgebreid prospectus aanvragen, 

DE EMIGRATIECOMMISSIE 
BOXTEL. 

In de vacature van voorzitter van de 
plaatselijke emigratiecommissie alhier, 
die ontstond door het vertrek van de 
Weleerw. Heer kapelaan Verhagen naar 
Canada, is voorzien door de benoeming 
van de Heer Ir. J. H. J. van Laarhoven, 
directeur van de R.K. Landbouwwinter
school te Boxtel. De same11stelling van 
deze commissie is nu als volgt: Voorzit
ter: Ir. J. H. J. van Laar hoven, Secre
taris: F. J. M. van Puijenbroek, direc
teur Arbeidsbureau Boxtel; leden: P. v. 
d. Meijden, voorzitter N.C.B., afd. Box
tel; A. Valks, voorzitter K.A.B., afd.
Boxtel; F. Witteveen, voorzitter R.K.
Middenst., afd. Boxtel.
Voor het toe�icht op en dé uitvoering
van de emigratiecursussen werd een af
zonderlijk bestuur samengesteld. Hierin
hebben zitting: Ir. J. H. J. van Laarho
ven, voorzitter; Pater lb. v. d. Elzen,
0. Praem, geestelijk adviseur; F. J. M.
van Puijenbroek, secretaris; J. van Gef
fen, penningmeester, tevens vertegen
woordiger van de N.C.B. Tilburg; Mej.
Cöp, directrice van de R.K. Landbouw
huishoudschool te Boxtel, die speciaal
de huishoudelijke vorming voor meisjes
en vrouwen onder haar toezicht heeft.
Het correspondentie-adres van de Plaat
selijke Emigratiecommissie is: Arbeids
bureau Boxtel.

BOXTEL 



Succesvolle Ronde van Boxtel 

Basis voor "traditie" gelegd 

Medewerking was allerzijds 
groot 

Ofschoon het intussen al een week 
geleden is, dat de eerste na-oorlogse 
Ronde van Boxtel verreden is en wij 
dus onmogelijk "heet van de naald" 
ons verslag kunnen doen van dit 
voor Boxtel zo belangrijke sporteve
nement, kunnen wij het toch niet van 
ons verkrijgen met geen woord te 
reppen over dit boeiende 11ebeuren. 
De Ronde van Boxtel toch, is - on
danks de moeilijkheden, het experi
ment eigen - zulle 'n grandioos suc
ces aeworden, dat we velen tekort 
zouden doen als er stilzwiJgend aan 
voorbij gejlaan werd. 
De prima organisatie van deze Ron
de, de vechtlust onder de renners en 
het intens medeleven van het pu
bliek waren immers DE factoren, 
waarin het geheim van het succes 
besloten lll2. 

WENSEN GINGEN IN 
.VpRVULLING. 
Sprekers als de heer Aug. v. d. Meer, 
voorzitter van Boxtel Vooruit, en de 
heer W. v. d. Laar, wethouder van de 
gemeente Boxtel, die de wedstrijd met 
·een kort woord inleidden, hebben hun
wensen ten opzichte van deze course op 
.prachtige wijze in vervulling zien gaan:
het werd een succesvolle ronde! Een suc
·ces, dat reliëf gaf aan de dpor hen uit
gesproken dankwoorden. De heer v. d.
·Meer zag de door hem geuite waarde
ring voor de Boxtelse Wielrennerssup
portersvereniging en daarnaast voor de
vele niet te noemen anderen, immers
schitterend bevestigd door het welge
slaagde verloop van de wedstrijden. En
de heer v. d. Laar trof het midden van 
de roos, toen hij het jonge energieke 
bestuur van Boxtel Vooruit prees om

.hetgeen ll}et uiterst beperkte middelen
steeds gepresteerd werd. Zo wás het
ook, want zonder dit alles zou er geen 
Ronde 1952 geweest zijn. Nu was deze
er wel: Popelend van ongeduld stonden 
ze Vrijdag 15 Augustus te wachten op 
_het startsignaal voor de eerste na-oor
logse Ronde van Boxtel: Boxtel Vooruit 
en de Boxtelse Wielrenners Supporters
vereniging als organisatoren van deze
_course, de "rennerstroupe" die van deze 
_Ronde zou gaan maken wat hij gewor
den is, en tenslotte ook het duizendkop
pige publiek dat in dichte rijen langs 
het 1010 meter lange P!lrcours stond op
gesteld.

EERSTE GROEP
NIEUWELINGEN.
Om goed 1 uur kwam er beweging in
deze dichte rijen ...... de eerste groep 
nieuwelingen was "weg" voor de strijd 
over 35 kilometer. Meteen was de wed
strijdsfeer is. Terwijl gulle premie-aan
kondigingen over de hoofden van de 
.voortsuizende renners _.schalden en het
publiek zijn hartelijkste applausjes uit
.deelde, zag men de rijders bezig in hun 
scherpe premie-duels, hun moedige
.demarrages en hun adembenemend 
bochtenwerk. Toch hield deze eerste
wedstrijd voor Boxtel e� kleine teleur
.stelling in, want de Boxtelse deelnemers
J. Leyten, J. v. GHs en A. v. Alebeek
werden, nadat ze ronden lang moedig
partij gegeven hadden, volkomen "los" 
gedraaid, waarop ze door de jury uit de
.strijd werden genomen. 
Aan de kop werd het in deze afdeling 
een felle strijd tussen Sanders uit Gel
drop en v. d. Mare! uit Maasdijk. De 
laatste moest zijn moeizaam bevochten 
ere-positie ten leste nog prijs geven aan 
de sterke Sanders, die in de laatste ron
de over hem heen ging. De dappere cou
reur uit Maasdijk, die met een solo
attaque voor de nodige strijd had ge
zorgd, kreeg echter de dik-verdiende 
prestatieprijs toegewezen. 

TWEEDE GROEP 
NIEUWELINGEN. 
Onmiddellijk daarna boog de tweede 
groep nieuwelingen zich over het ren
nersstuur. De bekende v. d. Bogaerd uit 
Pen Bosch hield hier al dadelijk de lont 
aan het kruit door zich met een paar 
machtige pedaalslagen yoor een paar 
ronden tot leider van de groep uit te 
roepen. Maar de verm�!ele werd spoe
.dig tot de orde terug geroepen door de 
pelotonrijders, die elkaar de prijzen fel
betwistten. En prijzen wa_re_n er, het 
regende premies! De heer A .. v. d. Meer 
die de hem vertrouw4.e plaats achter de 
microfoon had ingenomen, moest op zijn 
geestige uitweidingen al spoedig dras
tisch gaan bezuinigen, zo druk liep het 
door al deze premies, waarmee de zaken
lieden goede munt tra.çhtten te slaan uit 
dit sportgebegr�n. 
Om echter op de wedstriid terua te 
komen: halverw�e de course was het 
de Tilbui,ger Franken, die het vecht
zwaard greep. De slagen, die hij uitdeel
de kwamen hard aan. Het peloton werd 
·aanzienlijk gedund en ook kwamen in 
het aanvankelijk gesloten rennersveld
diepe kloven te li2Sl'en. De straatlengt�
voorsprong, die de uitloper al gauw bij
een gereden had. groeide uit tot een 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen.

ZONDAG 24 AUGUSTUS 

·• Dokter G. C. Wentholt
Stationstraat 85 Telefoon 378 

F. F. M. KLUYTMANS, Arts 
Zaterdag 23 Aug. geen practijk, 

Collega's nemen waar. 

voorsprong van 27 seconden. Juichend 
wna hij daarna als bezetter van de eer
ste plaats en als winnaar van de presta
tieprijs over de eindstreep. 

WEDSTRIJD VOOR AMATEURS. 
Had het publiek tot dan toe reeds met 
volle teugen kunnen genieten van deze 
wielersport op de Boxtelse keien, in de 
wedstrijd voor amateurs (over 100 km) 
kwam men nog beter aan zjjn trek. Het 
ging hard op dit snelle parcours (Sta
tionstraat-Kasteellaan-Prins Hendrik
straat) en er werd met geestdrift en élan 
gevochten. Natuurlijk alle machtsver
toon gold in de eerste faze van de strijd 
nog maar de premies, doch het bleek 
voor de sterksten tevens een leerzame 
verkenning. Rijders als Pardoel, v. Grirts
ven, Timmermans, Marchand en de Veer 
die al dadelijk het ontstekèn van het 
graag geziene '{uurw_erk op zich namen. 
gaven althans ook in het slot van de 
strijd de toon aan. 
Halverwege de strijd echter vroeg ook 
een renner uit de middenmoot om de 
aandacht van het publiek. Het was het 
ogenschijnlijk onbeduidend� rennertje 
J. Wijgergangs uit Eindhoven met het
rugnummer 51. Tot drie maal toe werd 
deze deelnemer door pech geplaagd, 
maar tot drie maal toe werkte hij er zich 
ook over heen. Vele ronden achtereen 
zwoegde hij als de eenzame. Een sym
pathieke eenzame echter, want het pu
bliek bleef steeds zijn aandacht geves
tigd houden op de prestaties van num
mer 51, die - hij staat in de renners
wereld als eeuwige solo-renner bekend 
- in een sterke achtervolging bij stuk
jes en brokjes de enorme achterstand 
ongedaan maakte. Van "dubbelen" was
geen sprake, want het voortçlurende ap
plaus van het publiek voerde hem tot
een prestatie, waarin h_ij zich· zelve over
trof. Als een volleerd temQorijder haal
de hij het peloton, hield er gelijke tred
mee en verwierf zelfs nog verschillende
premies. Intussen hadden v. Grinsven
uit Eindhoven en de Veer uit Den Bosch

in de kopgroep van zich doen spreken. 
In een ogenschijnlijk ongevaarlijk pre
miespurtje waren zij ,.los" gekomen. En 
zij bléven los. Het peloton kon gaan
jagen wat het wilde, de uitlopers bleven
011Rrijpbaar. Het enige resultaat van al 
het jachten was, dat de grote groep aan
flarden gescheurd werd en er uitvaUers 
bij de vleet kwamen. v. Grinsven en de 
Veer bleven broederlijk bijeen, want 
voorlopig had natuurlijk geen van bei
den zin of moed om de wedstrijd al een 
beslissende wending te 2even. Die be
slissing kwam vari een andere kant, want 
toen een zware onweersbui zich boven 
Boxtel ontlastte en de renners onder vèr
schrikkelijk slechte weersomstandigheden 
·de kilometers opslokten, werd de Veer
door pech getroffen en moest hij danig 
leleurgesti:ld afhaken. v. Grinsven zag 
zijn kans en .girtg snel door, haalde zijn 
ronde voorsprong en gaf de anderen, die 
voortploeterden naar q_e zo begeerde
finish, geen kans ..

Het wegdek werd spiegelglad, het tempo
zakte geweldig, er vielen slachtoffers
en...... het hemelwater bleef maar uit 
de zwarte wolkenmassa's gulpen. Van de
toeschouwers hadden de meesten een
:veilig heenkomen gezocht, slechts de 
vurigsten onder hen bleven de renners 
aanvuren. Deze vochten (zonder pre
mies nu) voor een goed P@atsje in het 
eindklassement. Toen ze dat door de
jury (die het wel erg moeilijk had) lieten 
aantekenen, was het weer 9pgeklaard
en stond het publiek weer op zijn plaats 
om de renners hun verdiende applaus te 
geven. in deze ronde, waarin het slechte
weer wel afbreuk had kunnen doen aan 
het geheel, maar waarin zelfs een "wolk
breuk" niet erg genoeg bleek om het
reeds verworven succes te ontnemen.
Sprekende over de organisatie van de
Ronde, moeten we na een compliment
uitgedeeld te hebben aan het Rode
Kruiscorps Boxtel en aan de Reserve
politie voor hun · eerste optreden 

in groot verband en in het openbaar,
het tenslotte als onze overtuiging neer
schrijven, dat deze Ronde een uitsteken
de basis is geweest voor een Ronde-tra
ditie. Gezien het resultaat van deze eer
ste poging, m� we daarbij verwach
ten, dat de sportwereld zich met de
RCOOtste sympathie tegenover deze tradi
tie zal plaatsen 1

DE UITSLAGEN:
Nieuwelingen A: 1. J. Sanders (Geldrop)
2. P. v. d. Mare! (Maasdijk) prestatie
prijs. 3. W. Ruys (Oss). 4. A. v. d. Lin
den (filburg). 5. A. v. Hout (St. M. 
0estel). 6. W. Goossens (St. M. Gestel).
7. G. Verhoeven (filburgt 8. Elberse
(Oss). 9. A. den Otter (St. M. Gestel).
10. P. de Man (Veghel).
Nieuwelingen B: 1. J. Franken (Tilburg) 
prestatiepdjs. 2. H. v. Bruggen (A'dam). 
3. J. Wolfs (Eindhoven). 4. F. v. d. Bo
gaerd ('s Bosch). 5. F. Hessels (Eindho
ven). 6. H. v. d. Linden (Helmond). 7.
H. Rutten ('s Bosch). 8. J. v. Baardwijk
(Vlijmen). 9. E. v. Schayk (A'dam). 10. 
W. v. Grinsven (Eindhoven).
Amateurs: 1. R. v. Grinsven (Eindhoven) 
2.40.7 uur; prestatieprjjs. 2. M. Wolfs 
(Vlijmen). 3. E. Kloosterziel (Wezep). 
4. N. L. Koch (Utrecht). 5. A. Donker
(A'dam). 6. L. Pardoel (Hedel) en J. 
Kuys ('s Bosch. 7. P. de Veer ('s Bosch) 
prestatieprijs. 8. A. y. d. Voort ('s Gra
venzande). 9. N. de Reuver (Oss). 10. 
P. Marchand (Tilburg) 11. H. Timmer
mans C's Bosch). 12. K. v. d. Heuvel
(Zaltbommel). 13. J. Wijgergangs (Eind
hoven). 14. K. Kaiser (Zuidermeer). 15. 
P. Vriens (Eindhoven). (De Boxtelse
renner H. Bekers, die last had van een
oude knie-blessure en bovendien . pas 
voor de eerste maal bij de amateurs 
startte, moest in de 1 e ronde. de stri_jd 
staken. 

SPORT-NIEUWS 
VOETBALCOMPETITIE 1952 - 1953. 
Wedstrijdprogramma te helft. 

Over enkele weken zal de grote jaar
lijkse sportkamp, de voetbalcompetitie, 
een aanvang nemen. Dit zal betekenen, 
dat duizenden voor hun ontspanning 
weer naar de sportvelden zullen trekken 
om er hun voetballers aan te sporen in 
de sportieve strijd ooi de eer, om de 
punten. 
Voor voetbalminnend Boxtel geven we 
hieronder het programma van de eerste 
helft der competitie 1952-1953: 

3e klasse A. 

7 Sept.: Mulo-Taxandria. 
14 Sept.: Reusel Sp-Mulo; Deurne
Tongelre.; Boxtel-VSV; Taxandria
WVVZ; Geldrop-ODC; SCB-Bla
della. 
'.28 Sept.: Tongelre-Reusel Sp.; VSV
Deurne; WVVZ-Boxtel; ODC
Taxandria; Bladella-Geldrop; Mulo
SCB. 
5 Oct.: Reusel Sp.-VSV; Deurne
WVVZ; Tongelre-Mulo; Boxtel
ODC; Taxandria-Bladella; Geldrop
SCB. 
12 Oct.: VSV-Tongelre; WVVZ-Reu
sel Sp.; ODC-Deurne; Bladella-Box
tel; SCB-Taxandria; Mulo-Geldrop. 
26 Oct.: VSV-Mulo; Tongelre
WVVZ; Reusel Sp.-ODC; Deurne
Bladella; Boxtel-SCB; Taxandria-Gel
drop. 
'.2 Nov.: WVVZ-VSV; ODC-Tongel
re; Bladella-Reusel Sp.; SCB-Deurne; 
Geldrop-Boxtel. 
9 Nov. WVVZ-Mulo; VSV-ODC; 
Tongelre-Bladella; Reusel Sp.-SCB; 
Deurne-Geldrop; Boxtel-Taxandria. 
23 Nov.: ODC-WWZ; Bladella
VSV; SCB-Tongelre; Geldrop-Reu
sel Sp.; Taxandria-Deurne; Mulo
Boxtel. 
30 Nov.: ODC-Mulo; WVVZ-Bla
della; VSV-SCB; Tongelre-Geldrop; 
Reusel Sp.-Taxandria; Deurne-Boxtel. 
7 Dec.: Bladella-ODC; Geldrop-VSV; 
Taxandria-Tongelre; Boxtel-Reusel 
Sp.; Deurne-Mulo; SCB-WVVZ. 
14 Dec.: Mulo-Bladella; ODC-SCB; 
WVVZ-Geldrop; VSV-Taxandria; 
Tongelre-Boxtel; Reusel Sp.-Deume. 

R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 
Toumooi om de 
Zilveren Molenwijkprijs. 

A.s. Zondag kan voetbalminnend Boxtel
in het sportpark "Molenwijk" genieten 
van verschillende spannende wedstrijden
om de zo begeerde zilveren Molenwijk
·prijs.
De clubs die hieraan mede doen zijn be
halve O.D.C. nog Veloc uit Eindhoven, 
Hero uit Breda en O.S.S. uit Oss.
Om 1 uur wordt de eerste match ge
speeld tussen Veloc-Hero, 2 uur ODC 
-Oss, en daarna om half 5 de finale.
Aan voorspellingen durven wij ons niet
te wagen, daar het alle elftallen zijn 
van ongeveer gelijke sterkte. 
De ODC-ers hebben wij bezig kunnen
zien tegen Dosko en verwachten hen
daarom zeer zeker in dezelfde vorm. 
Voor de vele sportliefhebbers belooft 
het daarom a.s. Zondag aan spanning
niet te ontbreken. 

-o-

De leden van onze vereniging delen wij 
mede, dat in de loop van de komende 
veertien dagen de lidmaatschapkaarten 
voor het nieuwe seizoen thuisbezorgd 
zullen worden. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 

A.s. Zondag 2.30 uur
Boxtel 1 - P.S.V. comb.
Zondag 24 Augustus a.s. zal Boxtel 1 
- ter voorbereiding op de komende
competitie - voor eigen publiek de 
strijd opnemen tegen een zeer sterke
combinatie van het Eindhovense P.S.V.
Nu de roodwitters in deze eerste wed
strijd na het gesloten seizoen hun "visi-

tekaartje" gaan afgeven voor de compe
titie 1952-1953, zal men a.s. Zondag in 
het St. Paulus-Sportp<1rk over gebrek 
aan belangstelling waarschijnHjk niet be
hoeven te klagen. Temeer niet omdat 
het een ontmoeting geldt met sterke, 
technisch begaafde tegenstaoders. 
(Voor Zondag 31 Augustus is vastge
steld cfe wedstrijd Boxtel 1-Eindho
.ven 2). 

-o-

Houders van terreinkaarten worden er 
op gewezen, dat de oude kaarten niet 
meer geldig zijn, doch dat nieuwe a.s. 
Zondag aan het terrein verkrijgbaar 
worden gesteld, 

-o-

De seniorenspelers worden er op attent· 
gemaakt, dat het hedenavond TRAINEN 
is, aanvang 7 uur. 
(Deze v�rschuiving van Donderdag naar 
Vrijdag geldt e_vkel :voor deze week!) 

TENNIS. 

Op Zondag 31 Augustus zullen in het 
tennispark "Molenwijk" wedstrijden tus
sen de vier clubs onderling gespeeld 
worden om de Susante-beker, die het 
vorig jaar door de club "Flang" is ge
wonnen. De clubs gelieven hun spelers 
in gereedheid te houden voor deze 
wedstrijden. 

GEMONDE 

HANDBOOGSPORT. 

Door de Handboogschutterij "Recht 
door Zee", werd het districtsconcours 
1952 gehouden op Vrijdag 15 en Zon
dag 17 Aug. j.l. 
Ondanks het minder gunstige weer wa
ren de meeste gezelschappen van district 
5 van de Ned. Bond van Handboog
schutterijen aanwezig, om elkaar op 
zeer sportieve wijze te bekampen om de 
zilveren schilden en medailles die te ver
dienen waren. 
De voorzitter, de Heer -Jac. Maas, 
bracht na afloop dank aan de schutters, 
die door hun deelname het concours 
hadden doen slagen en dankte nog in 
het bijzonder de milde schenkers der 
prijzen. 
Hierna gaf hij het woord aan de voor-, 
zitter van het district, de Heer L. Spie
rings, die Recht door zee feliciteerde 
met het welslagen van het concours. 
Spreker roemde de organisatie en bracht 
dank voor het werk dat hier in het be
lang van het district was verricht. 
Vervolgens memoreerde hij hoe R.D.Z. 
vele jaren met slechts enkele leden het 
hoofd boven water heeft weten te hou
den en roemde de ouderen die door hun 
doorzettingsvermogen hebben bereikt 
dat verschillende jonge krachten zijn 
toegetreden en R.D.Z. weer tot volle 
bloei hebben gebracht. Gezien de uit
slagen van de vele concoursen die dit 
seizoen door R.D.Z. zijn bezocht is niet 
alleen de kwantiteit maar ook de kwali
teit van de schutters verbeterd. 
Vervolgens reikte hij onder· toepasselijke 
_bewoordingen de volgende prijzen uit. 
_Hierbij willen we gaarne even de pres
_taties aanstippe!J van de verenigingen 
l'Union (Boxtel), Recht door Zee (Ge
monde) en Soranus (Liempde): 
Welnu, in de korpswedstrijd (ere-afde
ling) behaalde l'Union de 4e prijs. 
In afd. B. legde Recht door Zee beslag 
op de 3e plaats, terwijl Soranus de 4e 
plaats bezette. 
In afd. C. was het Recht door Zee 2, 
dat de 1 e prijs voor zich opeiste. Sora
nus 2 werd hier no. 4. 
Het ereteken werd in deze afd. behaald 
door schutter H. Verhagen van Recht 
door Zee. 
Het Koningskruis (over alle afdelingen) 
viel ten deel aan W. v. Oorschot van 
Recht door Zeè. 
In de personele wedstrijd was de uitslag 
als volgt: 1. H. de Koning (Boxtel). 2. 
Boers (Vught). 3. Winters (St. M. Ges
tel). 4. J. Mathijsen. 5 H. v. d. Heuvel 
(Schijndel). 6. H. op de Buis (Boxtel). 7. 
A. 'v. tfaaren (LiemQ..de. 8. A. Minkels
(St. M. Gestel). 9. A. v. Grinsven (St.
M. Gestel).
In de vrije drietallen-wedstrijd was de
eerste plaats voor l'Union (H. de Ko
ning, G. van Rooy en H. op de Buys). 

Avonturen van BIM 

VERDWAALD 1 ? 1 
Bim en Bam zijn weer eens in het bos 
gaan pick-nicken. Alhoewel ze daar 
reeds dikwijls zeer onaangename erva
ringen mee hebben gehad, kunnen ze er 
niet toe komen zich deze avontuurlijke 
pleziertjes te ontzeggen. Zo zijn ze ook 
nu weer diep het bos in gegaan om het 
er op een stil plekje eens heerlijk van 
te nemen. Na het pick-nicken besluiten 
ze om nog een mooi spelletje te doen 
en daar gaan onze vrienden zó in op, 

dat ze niet meer aan de tijd denken. 
Üpeens ontdekken ze hoe laat het al 
geworden is...... Oei, oei het wordt al 
donker en ze zijn nog zo ver van huis! 
Als ze een poos gelopen hebben is het 
aardedonker en kunnen ze geen hand 
voor ogen meer zien. 
Nu zullen ze ook hun huisje niet meer 
terug kunnen vinden. Die gedachte 
maakt hen erg bevreesd en doet hen hui
len van angst. Ocharm, nu zullen ze de 
nacht onder de blote hemel door moe-

::+ Het zal il Dinsdag wel voor de eer
ste maal in Boxtels historie zijn geweest, 
dat onze vroede vaderen op een kermis
dag in vergadering bijeen kwamen. In 
alle ernst overigens, want, terwijl buiten 
het gemeentehuis iedereen de zorgen 
van zich af schoof en daar de onbekom
merde kermis-vreugde verklankt werd 
door de tierelierende pierementjes, bra
ken de raadsleden zich in het raadhuis 
het hoofd over de �orgen van de tijd. 
Het was echter een sympathiek idee ge
weest van een der leden v<1n het ge
meentepersoneel om vqór de aanvang 
van de vergadering aan de raadsleden 
zuurstokken uit te reiken. Dit waar
schijnlijk om de raadsleden ook in deze 
,,zware" momenten de kermissfeer in ge
paste mate te laten ademen. We nemen 
althans aan, dat er niet de sarcastische 
gedachte va.!1 , zoethouders" achter 
heeft gezeten... � En hier een brokje 
wieler-épos over de vorige week verre
den Ronde van Boxtel, waarbij het niet 
de behendigheid, niet de slimheid, niet 
de snelheid, maar het ijzeren doorzet
tingsvermogen van de renners is geweest, 
dat ons stof leverde voor dit terloopse 
brokje wieler-épos. De pre.staties, die 
vorige week Vrijdag in het verschrikke
lijke noodweer ten overstaan van onder 
portiek en luifels weggevluchte toeschou
wers geleverd werden, waren immers 
kolossaal. Daarom op deze plaats een 
vriendelijkheidje voor deze moedigen! 
* Het Rode Kruis Corps, afd. Boxtel,
heeft .ondanks de slechte weersomstan
digheden bij dit sportevene!llent • nage
noeg niet in touw behoeven te komen.
Schrammen en builen wegen bij renners
nu eenmaal niet zó zwaar, dat daar 
doekjes, pleistertjes of zalfjes aan te pas
moeten komen. Het meest ernstige ge
val betrof - merkwaardig genoeg -
nÖg een lid van het Corps zelf. De goe
de man liep in een hulpvaardige bui op
het parcours een stevige verwonding aan
het hoofd op... )f. De strenge bepalin
gen - voor vacantie-pleziertjes van
jeugdbewegingen genomen met het oog
op het gevaar van kinderverlamming -
hebben ook in Boxtel een serie strepen
door de rekening gehaald. In sommige
gevallen moest van bivakkeren of kam
peren geheel worden afgezien, in andere
gevallen werden de jongens of meisjes 
(ter gedeeltelijke vergoeding voor de
zware teleurstelling) tot dagjesmensen
gebombardeerd. Volgend jajlr beter! >f. 
In Boxtels "Breukelen" is dezer dagen 
de Smalle Stroom leeggepompt in ver
band met de bouw van een nieuwe brug
over dit riviertje in de v. Salmstraat. De 
jeugd profiteerde hiervan rijkelijk door 
uit de z9mpige rivierbedding bosjes pa
lingen op te diepen. Dit kostelijke rivier
banket kwam uitstekend van pas in deze
kermisdagen. * In Boxtel schijnt de
belangstelling voor huwelijksplechtig
heden in de kerk wel eens ongezonde 
vormen aan te nemen. De nieuwsgierig
heid, die van de zwakke sexe vanzelf
sprekend. vooral u1tgaat naar wat zich in 
meters kostbare zijde en· tule naar het
altaar voortbeweegt, heeft zich al eens 
gemanifesteerd- in het zich verdringen
op ·banken en stoelen, in htt luidop ma
ken van opmerkingen én aanmerkingen, 
terwijl het reed? lang een vaste gewoon
te van de kijkers is om direct na de hu
welijksvoltrekking de !?even te nemen . 
Aan een en ander hoopt men paal en 
perk te stellen, waarvoor naar men ver
wacht een beroep op het "fatsoen" van 
de belangstellenden reeds voldoende zal 
zijn. )f. De wijsheid van de week: ,,Bid 
eenmaal eer ge ten strijde trekt, bid 
tweemaal eer ge U op zee waagt, bid 
driemaal eer ge trouwen gaat''. 
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ten brengen. Van het tafellaken makeri
ze een deken en met de tranen nog op 
de wangen slapen de verdwaalden in. 
Als ze de volgende morgen wakker wor
den, ontdekken ze echter, dat ze vlak 
voor hun eigen huis hebben liggen sla
pen. Als ze de vorige avond een paar 
stappen verder gegaan waren, zouden 
ze thuis geweest zijn. De andere dieren 
lachen er eens hartelijk om_,_ ,!:\Is Bim en 
Bam van hun verbazing be@men zijn, 
lachen ze even hartelijk mee! 



Volksrechtspraak in Polen 
Een ontroerende episode uit het leven van 

een Poolse moeder. 

David Laidlaw, een Schot van ge-
• boorte heeft heel Oost-Europa door
Rereisd en een speciale studie ge-

• maakt van het leven van de mensen
daar onder het Sowjet-Russische
régime. Eén zijner ervarlng�:-door
hem op schrift RCSteld ter publicatie
in. dè wereldpers, drukken wij van
daal!' af in ons blad als voorbeeld
van het leven achter het IJzeren
Gordijn.

W ARSCHAUW (P.A.) 
Boleslaw Bokowska kwam haastig de ge
rechtszaal te Buzin binnen. Hij wilde op 
tijd zijn, want zijn vrouw Anna zou die 
dag verhoord worden. Telkens had hij 
zichzelf ingeprent dat hij zich niet on
gerust hoefde te maken e11 zijn vrouw 
had verschillende keren tegen hem ge
zegd "Kom nou, Boleslaw, geen ge-

• rechtshof zal het een vrouw kwalijk ne
men, dat ze haar zieke kind heeft ver
pleegd". Maar nu de ·dag v;m het ver
hoor was aangebroken, voelde hij zich
niet op zijn gemak.
Anna zelf zat rustig op een bank te
wachten, zij had haar. handen gevouwen
in haar schoot, haar gezicht zag er door
de zorgen van de laatste weken mager
en afgetobd uit. Steeds weer had ze
zich afgevraagd, of ze anders gehandeld 
zou kunnen hebben en steeds was haar
antwoord hetzelfde geweest, ,,nee".
Toen Hadenz, haar zesjarig zoontje op
een morgen met hoge koorts wakker was
geworden, was ze in allerijl een briefje 
voor de dokter gaan halen. Maar de
dokter had het te druk gehad om te 
komen en T;g\enz was te ziek om te
worden vervoerd.

GEEN KOLEN MEER. 
Ze bewoonde met haar man en kind één 
kamer en het was er ontzettend koud. 
Nadat het beetje kolen, dat ze nog had, 
was opgebruikt ging ze bij het kind in 
bed liggen om het zo wat warmte te 
geven. Zodra de koorts afgenomen was 
en, Tadenz zich weer wat beter voelde, 
had ze hem naar haar moeder gebracht 

. en was toen weer naar haar werk terug
gegaan. Ze was er van overtuigd, dat 
als ze Tadenz bij die kou vervoerd had, 
hij een longontsteking zou hebben opge
lopen. D�t had ze haar advocaat verteld 
en er bijgevoegd: ,,Kon een moeder iets 
anders doen?" 

• • 

Haar advocaat had haar echter uitge
legd, dat ze "schuld" moest bekennen, 
omdat ze niet op haar werk aanwezig 
was gew_(;!est, want dit feit viel niet te 
ontkennen, maar hij zou verzachtende 
omstandigheden aanvoeren. 
Spoedig werd haar naam afgeroepen en 
'zij stond op om de aanklacht te verne" 
men: Anna Bokowska; s·chu!dig aan het 
8 dagen lang niet op haar werk ver-

De Huisapotheek 
Het is buitengewoon prettig als u 
bij ongevallen verbandmateriaal bij 
de hand heeft en bij ziekten gemak
kelii_k kunt grijpen naar een een
voudia geneesmiddel om pijn te ver
minderen. Maar . . . . . u moet met 
deze zake,i weten om te gaan, anders 
gebeuren er licht 0112elukken. Ze 
moeten goed geordend in een huis
apotheekje bijeen worden gehouden 
en er mag niets · bij zijn waarvan de 
toepassing niet bekend is. 
Een groot bezwaar tegen de verza
meling genees- en verbandmiddelen 
die men in een aantal huishoudens 
kan aantreffen, is de rommeligheid 
en het gebrek aan reinheid, alles 
staat er slordig door elkaar, lege do
zen of tubes worden niet verwijderd, 
op de stoffige· flessen en potjes ont
breekt het etiket. Menigmaal is er 
niet .eens achter te komen of de in
houd voor inwendla of voor uitwen
dla gebruik is 1 

Het is meer dan eens gebeurd dat een 
dergelijke nal_�tigheid zeer ernstige be
schadiging van. de huid of zelfs levens
$?evaarHjke . verl!iftigingsprocessen ver
oorzaakte. Vooral bij ongevallen zijn de 
mensen dikwijls zo zenuwachtig, dat ;ze 
het eerste beste flesje .wat ze in hun 
medicijnkastje. tegenkomen op een wond 
smeren of d.e patiënt te drinken geven. 
Het is _daarom absoluut noodzakelijk, 
dat sterk w,er�nde middelen o.a. som
mige schoonmaakartikelen, zoals zout: 
�ur (,.ge�st van , :i;otif') . en -ammoniak,· 
op and�e plaatsen worden bewaard, 
dan de medicamenten, die • mén in huis 
heeft. Onder geen voorwaarde mogen 

• broederlijk geneesmiddelen en sterk
werkende, huishoudstoffen naast elkaar
worden , geplaatst! _ _
Ten twe'.ede mag de ·huisapotheek slechts
betrekkelijk onschuldige vloeistoffen, ta
bletten of ·pdedets bevatten, zodat bij
verwisselingen het ongeluk nooit groot
kan zijn. Sterke vergiften als sublimaat 
en zuringszuur· zijn daarin dus niet op
hun plaats.·
Waar die dan 'wèl bewaard inoeten wor
den? Mijns inziens is het in het geheel
niet nodig dergelijke zwaar . vergiftige
stoffen in voo1Taad te hebben; heeft
men ze een _enkele keer voor een heel
bepaald doel nodig dan bestelle men in
een apotheek een zo klein mogelijke
hoeveelheid ervan en de eventuele rest
kan men beter maar wegdoen dan dat
z_e in verkeerde handen :valt, b.v. ·van
kinderen.

MATERIAAL VOOR 
WONDBEHANDELING. 

Als de werkvrouw �ich in de vinger ge
sneden heeft en als zoon of dochter met 

schijnen". De aanklager zei, dat ze een 
ernstige overtre<Jing had begaan. Ze . 
werkte in een kledingfabriek en de fa
brieken konden zich niet veroorloven 
om lakse of ongeschikte employé's in 
dienst te hebben. Iedere burger van het 
land moest zijn of haar "norm" vervul
len en door dit niet te doen had Anna 
zich schuldig gemaakt aan "economische 
sabotage, een zeer ernstige misdaad 
tegen de volksrepubliek Polen". 

DE PLEITREDE. 
Nadat de getuigen waren verhoord, 
stond Anna's advocaat op voor zijn plei
dooi. Economische sabotag_e; zo zei hij, 
was inderdaad een ernstig vergrijp en 
kon niet toegelaten worden. Het Poolse 
volk had kleren nodig en iedereen moest 
zijn uiterste krachten inspannen om de 
productie op een zo hpog mogelijk ni
veau te hougen. Door niet op haar 
werk te verschijnen, had zijn cliënte 
zich aan nalatigheid schuldig gemaakt, 
maar, voegde de agvocaat er aan toe, 
de omstandigheden waren erg moeilijk 
voor haar geweest en hij voelde ziçh ge
noopt deze aan het Hof voor te leggen. 
Het zesjarig zoontje van beklaagde was 
ernstig ziek geworden. Natuurlijk be
hoort de verantwoording die een moe
der tegenover haar kind voelt, niet in 
strijd te komen met de verantwoording, 
die zij tegenover de staat draagt, maar 
in Anna's geval was het moeilijk om te 
zien wat ze anders had kunnen doen. 
Men zou ku�nen teJ.e!)werpen, dat ze 
haar kind naar het ziekenhuis had kun
nen brengen, maar, misschien was het 
verkeerd van haar gezien, ze had het 
niet raadzaam geacht het kind met het 
oog op de hoge temperatuur die het 
had, te vervoeren. Anna's advocaat be
sloot zijn rede met te zeggen, dat hij 
niet geloofde, dat ze de bedoeling had 
gehad het industriële programma te sa
boteren en op deze gronden verzocht 
hij dan ook clementie voor haar. 

ARMOEDE . .. 
Anna werd schuldig bevonden en ver
oordeeld tot een loonsvermindering van 
25 % voor de duur van een maand. 
Op haar gezicht stond niets te lezen, 
toen ze zich omdraaide om de gerechts
zaal te verlaten. Buiten stond haar man 
op haar te wachten. Hij drukte haar. 
arm even tegen zich aan en ·zonder ver
der een woord te wisselen wandelden ze 
naar huis. Beiden wistën, dat de komen
de maand uiterst moeilijk voor hen zou 
zijn, omdat ze in normale omstandig
heden al nauwelijks van hun gezamen
lijk inkomen konden leven en toen 
Tadenz ziek was had het geld gekost 
om het kind wat extra's te geven om 
weer aan te sterken. 
De Volksrechtspraak was hard, maar 
Anna wist dat als Tadenz in de toe
komst weer eens zie je -zou worden, -ze 
toch weer net zo zou handelen. 

David Laidlaw. 

schrammen en builen thuiskomt, is het 
goed als men op eenvoudige wijze eerste 
hulp kan verlenen, niet met een vies 
lapje, dat men ergens vindt of een 
"schone zakdoek" (uit uw zak), maar 
met een behoorlijk noodverband. Daar
om is de aanwezigheid van verbandgaas 
vereist. Op een wond mag alleen steriel 
(kiemvrij) gaas worden gebezigd, het is 
in de handel o.a. als "zestientjes", dat 
zijn afzonderlijk verpakte stukjes. Voor 
een omslag om een ontstoke·n keel -ech
ter behoeft geen steriel gaas te worden 
genomen, dat kan heel geschikt ook wel 
met een huishoudelijk schone lap. 
Verder zijn watten nodig, die nooit di
rect op een wond mogen komen, maar 
wel kunnen dienen om een lichaamsdeel 
warm in te pàkken en om iets schoqn 
te vegen. Wil men watten hebben om 
ogen te reinigen; dari dient men weer 
een bijzondere schone, dus kiemvrije 
soort te nemen .. 
Ook enige zwachtels mogen niet ont
breken, ze moeten niet erg breed en 
niet erg smal zijn, dus middelsoort. 
Verder is nodig: kleefpleister om ver
band vast te maken, een stukje taft voor 
het aanleggen van een Priesznitz, een 
schaartje om zwachtels enz. af te knip
pen een pincet voor IJ.et aanpa�ken van 
een vuil verband, jodiumtinctuur van 
3 °/o en waterstofperoxyde eveneens van 
3 % voor het desinfecteren van wonden; 
en boorzalf of brandzwachtel voor het 
behandelen van brandwonden die niet 
al te groot ziin (ernstige v�rbrandingen 
behoeven onmiddellijk medische behan
deling!) 

HUISMIDDELTJES. 
De meeste mensen hebben behoefte aan 
aspirine, of een vervangmiddel daarvan, 
ter behandeling van hoofdpijn, verkoud
heid en andere .,gewone" kwaaltjes. Ook 
oordruppels zijn beRrijpelijkerwijs heel 
geliefd voor de huisapotheek: oorpijn 
meldt zich immers juist 's avonds laat 
of •� nachts nogal eens. Men. moet ech
ter geen oordruppels bestellen op eigen 

"gelegenheid, maar eerst het advies vàn 
de huisdokter inwinnen. Nerveuzen kun
nen het vaak niet zonder wat valeriaan 
stellen of verl;mgen naar 'n slaapmiddel
tie. Dit laatste is echter niet onbeden
kelijk; in ieder geval mag nooit een 
gemakkelijke weg naar verslaving wor� 
den gebaand! 
Tot slot moet met nadruk gezegd wor
den, dat de huisapotheek een koorts
thermometer moet bevatten en dat deze 
meter qok w�rkelijk moet worden ge
bruikt bij alle beginnende ziekten en bij 
verschijnselen van onwelzijn, waarvan 
de oorsprong niet duidelijk is. De te 
hulp geroepen arts vinclt in de tempe
ratuurve_nnelding dikwijls uiterst belang
rijke aanwijzingen en zal wel oordelen 
of verder opnemen gewenst is. 

Parochie-Agenda 
12e • Zondaa na Pinksteren. 
24 Augustus 1952. 

PARICHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
De H.H. Missen zijn vandaag om half 7, 
kwart voor 8, 9 uur en om half 11 de 
hoogmis; om half 7 gel. H. Mis voor 
Rikie v. Schijndel; om kwart voor 8 gel. 
H. Mis voor Cornelis v. Rumund; om
9 uur gel. H. Mis voor Adriana Bevers
v. d. Velden; z.a. gel. jrgt. voor Petro
nella v. d. Meijden en Arnoldus v. �eers;
om half 11 gez. rondst. voor Adrianus
v. Alfen.
Schaal: De 1e schaal gaat voor het ver
lichte uurwerk. De 2e schaal is voor de
bizondere noden. Beide worden in de
milddadigheid der gelovigen aanbevolen. 
Lof. Zondag en Donderdag om 7 uur
's avonds.
Biechten. Zaterdag 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 Johannes Hobbelen; half 8 gel. H.
Mis voor Petrus Janssen; half 9 gel. H.
Mis voor Henricus Boerdonk.
DINSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor overleden familie Schellekens-v. d.
Sande; half 8 gel. H. Mis voor overle
den familie Schellekens-v. d. Linden;
half 9 gel. H. Mis voor Hendrica v. d.
Oever-v. d. Sande v.w. de Retraitepen
ning; kwart over 9 gez. Huwelijksmis;
10 uur gez. Huwelijksmis.
WOENSDAG: kwart voor 7 gez. rondst.
voor Adriana v. Gestel; half 8 gel. H.
Mis tot bijz. intentie voor 'n zaligen 
dood; half 9 gel. rondst. voor Arnoldus
v. Kol.
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Andries v. Rulo en Hendrica 
Klomp de hsvr.; half 8 gel. H. Mis voor 
Cornelis Huyberts; half 9 _gd. H. Mis 
voor Henriette Witteveen-Schöne. 
Vanavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. voor 
overleden familie v. d. Weyst-v. Rulo; 
half 8 gel. rondst. v9or Theodora v. 
Dongen; half 9 gel. I-:I. Mis voor Hen
drica v. d. Ven-v. d. Ven. 
ZATERDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Wilhelmina v. d. Anker-Brands; 
half 8 gel. jrgt. voor Gijsbertus v. Weert; 
half 9 gel. H. Mis voor Francina v. d. 
Laar-v. Liempd. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen. Johannes Wilhel
mus Pietermans, geb. te Spaubeek en 
won. in onze parochie en Cornelia Joan
na Geerts geb. te Boerhaer-Wijke en 
won. te Veghel; Petrus Adrianus Maria 
van de Sande, geb. en won. in deze 
parochie en Anna· Cornelia Lamberdina 
Clercx, geb. en won. in deze parochie, 
waarvan heden de 1 ste afkondiging ge
schiedt. 
Arnoldus Franciscus van den Brand, geb. 
en won. te St. Michiels-Gestel en Theo
dora Johanna Haerkens, geb. te Baten
burg en won. in deze parochie, waarvan 
heden de 2e afkondiging geschiedt. 
Norbertus Jacobus S-:hellekens, geb. te 
Dongen (H. Laurentius) en won. te Nij
megen (H. Jozef) en Francisca Catha
rina van der Linden, geb. en won. in 
deze parochie; Adrianus Cornelus Schel
lekens, geb. en won. in deze parochie en 
Adriana Maria Konings, weduwe van 
Marinus Cornelis van de Sand_e, geb. te 
Boxtel (Gemonde) en w9n. in deze pa
rochie, waarvan heden de 3e afkondiging 
geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, wa-arin niet is 
gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
Vandaag gaat de eerste schaal de "stui
versschaal" voor de kerk; de tweede 
gaat voor de Bijzondere Noden. 
Vanavond is het om 7 uur Lof voor 
onze parochianen in het buitenland en 
voor het behoud van de vrede. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. tot 
bijzondere intentie; 7 uur 1. d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochianen; 8 uur 1. d. voor de levende 
en overleden leden van de Broederschap 
van St. Bemardus; kwart over 9 I. d. 
voor Adrianus v. d. Nostrum v.w. de 
buurt; half 11 Hoogmis tot bijzondere 
intentie. 
In de Burcht-kapel: kwart over 7 I. d. 
voor Johanna v. d. Laak-Persons v.w. de 
buurt; half 9 I. d. uit dankbaarheid 
(o.t.H.); kwart voor 10 1. d. voor over
leden familie (Voermans). 
MAANDAG: 7 uur 1. rondst. voor Eugè
ne Bogaerts; kwart voor 8 I. d. voor Pe
trus Janssen; half 9 1. j. v_oor Maria Ja
coba v. Weert- Karssemakers. 
DINSDAG: 7 uur 1. rondst. voor Eme
rentia v. d. Broek-v. d. Langenberg; 
kwart voor 8 1. d. voor Petrus Smits; 
half 9 1. mndst. voor Adriana v. d. Snep
scheut. 

WOENSDAG: 7 uur I. d. voor Johan
nes Corn. Huijberts v.w. de kinderen; 
kwart voor acht 1. d. voor· Anna Thijs
sen; half 9 l. d. voor Wilhelmina v. Oir
schot-v. d. Sloot; half 10 gez. Huwe-
lijksmis. . . 
DONDERDAG: 7 uur 1. d. voor Henri
cus v. Breugel-Melis te Acht overleden; 
kwart voor 8 I. d. voor Willem v. d. 
Langenberg en Adriana de dochter; half 
9 1. d. voor Willem Apeldoorn te Liemp
de overleden . 
VRIJDAG: 7 uur 1. d. voor Adrianus v. 
d. Nostrum v.w. zijn vrienden; kwart
voor 8 1. d. voor Dorothea Kersemakers
v. d. Ven v.w. de kleinkinderen; half 9
1. j. voor Gijsberdina Peijnenburg-Valks.
ZATERDAG: 7 uur 1. j. voor Petrus
Swinkels; kwart voor 8 1. d. voor Adria
na Mutsaers-v. d. Boer te Berkel over!.; 
half 9 1. d. voor Eugène Bogaerts v.w.
bevriende familie.
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur H. Mis voor 
Joannes Wagenaars en Henricus :Wage
naars. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Allegon
da hsvr. van Antoon Verhagen en Alle
gonda hsvr. van Antoon Verhagen en 
Allegonda v. Esch. 
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 Hen
dricus v. d. Weyst en Antonia de hsvr.
en Cornelia de dochter.
VRIJDAG: half 8 jr.gt. voor Wilhelmus
Hendriks.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Anna Al
legonda de Vroom.

Deze week zullen geschieden: 
Maandag en Dinsdag H. Mis als zeven
de voor Anna Maria y, d. Langenberg. 
Woensdag rondst. voor Adrianus v. d. 
Broek. Donderdag H. Mis voor Maria 
Henrica Schellejcens. Vrijdag H. Mis 
voor Cornelia Op 't Hoog te St. Mi
chiels Gestel overleden. Zaterdag H. 
Mis voor Wilhelmina v. Luit-Timmer
mans te Oirschot overleden. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis tot zekere in
tentie; half 9 H. Mis voor Hendricus 
Veroude, Barbara van Kasteren de hsvr. 
en Johanna de dochter; 10 uur de hoog
mis voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn van de parochie. 
De 1e schaal gaat voor de eigen kerk, 
en de 2e voor de Bijzondere Noden. 
Om half 3 het Lof. 
MAANDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Berta v. d. Schoot-Spijkerboer. 
DINSDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor de leden van de godvruchtige ver
eniging van de H. Theresia. 
WOENSDAG: Om kwart voor 8 het 
jrgt. voor Antonetta van Esch-Bullens. 
DONDERDAG: om kwart voor 8 H. 
Mis voor Johannes Wilhelmus Brands. 
VRIJDAG: om kwart voor 8 H. Mis tot 
zekere intentie. .. 
ZATERDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor de leden van de godvruchtige vér
eniging van de H. Theresia. 

Gelegenheid tot biechten: 
Dagelijks voor de H. Misse!) en Zater
dagmiddag van 6 tot 7 uur. 

Huwelijksaankondiging: 
Jonhannes Wilhelmus Brands van deze 
parochie en Adriana Johanna de Rooij 
van de pàrochie te Liempde. Derde 
roep. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG: half 7 1. j. voor Petronell.a 
Corn. Smulders; 8 uur 1. m. tot welzijn 

• der parochie; 10 uur z. j. voor Ant. van
Houtum-de Laat; 3 uur l,_of, daarna
jongenscongregatie.
MAANDAG: 7 uur 1. rondst. voor Ma
rinus Thomassen; 8 uur 1. j. voor Lam
bertus Smulders; 9 uur z. m. tot bijzon
dere intentie.
DINSDAG: 7 uur 1. j. voor Wilhelmus
Asveld; 8 uur 1. j. voor Cornelius. van 
Aarle; half 10 z. Huwelijksmis.
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Theo�
dora v. d. Meerakker; half 8 1. j. voor
Maria Corn. van Aarle; 8 uur 1. j. voor
Theodorus v. Vroonhoven, Henrica de
hsvr. en Corn. de zoon.
DONDERDAG: 7 uur 1. mndst. voor
Hubertus van Aarle; 8 uur 1. j. voor Pe
trus Egelmeers en Maria de hsvr.; 9 tiur 
z. Huwelijksmis.
VRIJDAG: Feestdag van St. Jans-Ont
hoofding, patroon der parochie, te vie
ren op a.s. Zondag; half 7 1. m. tot wel
zijn der parochie; 7 uur z. m. voor de
leden van de Jonge Boerenstand; 8 uur
1. j. voor Joh. Rongen en Petronella de
hsvr.
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Petrus v.
d. Meerakker; hal,f 8 1. j. voor Ant. v.
Kuringen; 8 uur 1. j. voor Marinus v.
Oirschot en Johanna de hsvr��
Gelegenheid tot biechten van 2-3 uur
en van 7-8 uur. 
ZONDAG: half 7 1. j. voor Hendrica

Ant. van Kuringen; 8 uur 1. j. voor 
Frans van Haaren; 10 uur plechtige '. 
Hoogmis tot welzijn der parochie. 

In de kapel der Eerw. Zusters: . , 
Maandag 7 uur 1. m. voor Adrianus 
Com. Kuppens. Qinscl_;ig 7 uur 1. m. voor 
overl. fam. van Alph_en-Branten. Woens- • 
dag 7 uur 1. m, voor Martha Henr. v. 
Houtum v.w. de familie. Donderdag 7 
uur 1. m. voor Joh. Brangs. Vrijdag 7 
uur 1. m. voor Anna Mart. v. d. Ven v.w. 
de kinderen. Zaterdag T uur 1. m. voor : 
Theodorus v. d. Boer. Zondag 7 uur 1.
m. voor Nicolasina Pijnenburg v. w. de
huisgenoten.
Gedoopt: Joannes Gijsb. Theod. Corn.
zoon van Henricus van Kemenade-van
Abeelen; Maria Anna Catharina Corne- .
!ia dochter van Josephus v. d. Langen
berg-van Brunschot.
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte yoor Bijz. Nod�n. Episco- • 
paat en voor het onderhoud eigen kerk. 
Na de middag om 3 uur Lof !)let rozen
hoedje; na het Lof een lied. 
Maandag is 't de feestdag van de H. • 
Bartholomeus, Apostel. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Mevr. 
Martina van Esch-Munster; half 9 
rondst. voor Elisabeth Batens; 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor de Eerw. 
Broeder Willibrordus Konings. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
van .Vessem. 
WOENSDAG: half 8 rondst. voor Mar- . 
tinus van der Pas. 
DONDERDAG: .half 8 rondst. voor 
Mevr. Martina van Esch-Munster. 
VRIJDAG: half 8 rondst. voor de Eerw. 
Moeder Cortilia. 
ZATERDAG: half 8 rondst. voor Maria 
Spooren. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 24 Augustus : Feestdag der 
kerkwijding van de Kathedrale Kerk van 
de H. Johannes te 's Hertogenbosch .. 
Deze middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. 
Maandag: Feestdag van de H. Bartho
lomeus, Apostel. Om 8 uur Lof. 
Donderdag en Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Mar
tina Boers-van den Bi�elaar; om half 9 
voor de overleden leden der familie Jans
sens-Otterbeek. 
MAANDAG: om half 8 jaargetijde voor 
de overleden familie Joannes van 
Heesch-van der Sande. 
WOENSDAG: om 7 uur voor Adriana 
Stabel, Weduwe van Antonius van den 
Hurk; om half 8 voor Doctor Theodo
rus Strengers. 

Bus in sloot beland. 

Gistermorgen omstreeks elf uur geraak- . 
te een autobus van de B.B.A. op de 
Schijndelsedijk - om tot nog toe on�· -
verklaarbare reden � plotseling van de 
weg af om vervolgens in de sloot te be-
landen. 
Persoonlijke ongelukken deden zich ge
!uJ.<kig niet voor, maar het duurde wel 
enige tijd alvorens men de inzittenden . 
uit hun ongewenste positie had kunnen 
bevrijden. 
De busdienst Boxtel-Uden (vice
versa) on�ervond tengevolge van een en 
ander aanzienlijke vertraging. 

GEMEENTE BOXTEL 
Uitvoering Wederopbouwwet _ 

(Bouw R.K. H.B.S.) 
Burgemeester en Wethouders van 
Boxtel brengen ter· openbare ken
nis, dat bij hen is ingekomen een 
verzoek van de Herman Brandt• 
stichting te Boxtel om vergunning 
tot de oprichting van een gebouw 
ten dienste van de R.K. H.B.S. 
op het perceel, kadastraal sectie 
K no, 1553 (Konijnshol), dit in 
afwijking van het ter plaatse gel• 
dende uitbreidingsplan in onder• 
delen. 
De eigenaren der aangrenzende 
en nabijgelegen gronden worden 
tot en met 30 Augustus 1952 in 
de gelegenheid gesteld, ter ge• 
meente-secretarie van het ver.zoek 
kennis te nemen en bezwaren 
daartegen in te dienen. 
Boxtelt 21 AU9U5tus 1952, 

Burg�eester �n �ethouders 
voornoemd, 

De burgemeester, 
W. J. v. d. Laar l.b. 

De secretaris J. P.C. v.d. Hout 

DENKSPORT, 
HORIZONT AAL: 
1. Statiekleed. 5. Deel van een kachel. 9. Godsdienst. 11. Ann aan
sappen. 13. Meisjesnaam. 15. Water in Utrecht. 16. Ik (Lat.). 18. Boom.
19.0pening. 21. Rustplaats. 23. Daarmee uit! 22. Onmeetbaar getal.
26. Voegwoord. 28. Ratelpopulier. 29. Ongeluksgodin. 30. Spoedig. 31.
Boom. 32. Bewoner van Drente. 34. Militaire rang. 35. Stad in Duits
land. 37. Eerste vrouw. 39. Traag. 40. Plaats in Gelderland. 42. Hoger
gelegen bouwland. 44. Turks bevelschrift. 46. Onderdeel van een wed
strijd. 48. Aziaat. 49. Fijne kalksoort. 50. Andere naam voor Jeruzalem.

VERTICAAL: 
2. Geur. 3. Pausennaam. 4. Wier. 5. Opgeld." 6. Vreemde .titel. 7.
Watering. 8. Lofzang. 10. Heidemeertje. 12. Spelleider. 14. Land in
Europa. 17. In de smaak vallend. 20. Ten behoeve (afk.) 21. Uitroep ,
van afkeer. 22. Grassoort. 24. Bloeiwijze. 25. Voorzetset 27. Vochtig.
32. Titel. 33. Bijwoord van graad. 36. Amerikaanse badplaats. 38.
Plaats in Limburg. 39. Waterplant. 40. Op een keer. 41. Liefdegod.
43. Wig. 45. Sluiting. 47. Jong zoogdier.

• 



Op_dergetekende betuigt ebi ers, Appels ,en pere1,1 vanaf 5 cent.mede ·zijn dank aan de Klein- Jutten en dive,n,e handperen,,veeverzekering te 'fi_lburg •voor zeer billijk. Ja1,1 va.n Dijk, 
de vlugge en prompte ui:tbeta- • Koppel. • 
li1,1g van ziin gestorven varken.' �-�---- = ---.---�--�
Arbeiders laat Uw varkens .• ()p Kenms Houtwerf verloren
verze-kere�. _Ag;nt H. Mes- zilveren Rammela,t_rtje. Gaar
trom, Jan v. •Bra:bantstraat 23. i:i.e terugbezprgd Dufour-

F. v. d. Stee,n, Molenstr. 31. straat 30. -----------
:Z.g.a.n. slaapkamerameyble- Tegen half Sept. gevraagd.

-

singer Mij. Willem II straat 17, Tiiburg 
heeft vanélf heden haar 

.ALLEENVERTEGENW00RDIGING 
voor Boxtel en omstreken opgedragen aan 

de Heer Jt. Verhagen, Breukelsestr. 30, Boxttil ment en porceleinen eet- en een flink Meisje, boven 18,
theeservies te koop. Halder- jaar, in .een klein gezin, be
heiweg 11. kend met huiselijke tbezighe------------' den. Grote was buitenshuis. -Voor nl•�e M a chi-•, Rep a ra t ies etc. Kalfvaars te koop, tb.c.-vri_j, Goed loon. Brieven onder nr. .. b J d n I L d 75 M 1 • 19 ueleefd a anbevie1end, 

ij · . v. , . µjgg.e aar, .iemp" e, , o' enstraat -• . Koe$"aat. Twee dragende zeugen te Sütqet. .Álij,. 1l.'lJ. S.uoice � 
Gé��aágd �oor direct; be- koop. Jos. v • .d. ·Sa,ode, On-
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en vroµwelijk Ka_ntoorbedien- -------��--de voor halve dagen. Brieven Een toom biggen. A. Peijnen-
ouder nr. 37, Molenstraat 19 .. burg, Roond 5. _ 
Te koop: eén ·toom beste big- Wat is U .?eken� omtrent d;
gen N L M v d Aker , ;z.g.n. Bedn1fspens10enfondsen;
Nieuw�traat 184 • • ' V:olledige inlichtingen hieromtrent worden gaarne verstrekt door A. Schellekens, Mijlstraat Te koop: kalfvaars, T.B.C.vrij bedrijf. Shetl<!_ndse Pony t½ jaar. J. v. Kasteren, Mijl-straat. 

·- ··-Gevraagd: Net Meisje v.an 
36, Boxtel. 
AARDAPPEL-, GROENTE

EN FRUITHANDEL 

pl.m. 14 jaar voor halve da-· 
J VAN ffELVOORT gen, lichte huishoudelijke be- 1 ', zigheden. A. Loerakker, Burgakker 12. 

Te koop bij A. Vogels, Prins Hendrikstraat 23, z.g.a.n. borsttuig en hitten haam, tevens rode en witte kool. 
Gevraagd: voor da_g_of dag en nacht, een net Meisje, dat enigszins bekend is met koken en zelfstandig kan werken. Adres bevragen Molenstr. 19. 
Voor de inmaak Reine Claude en Peren 18 cent-per kg. Th. Swinkels, Roond 10. 
Te koop: dresseerkarretie op luchtbanden en ponytuig. Bosscheweg 75. 
Te koop: een toom biggen bij P. van Eert, Boseind 29.
A.s. Zondag maakt de Fanfare "Concordia" (Liempde)haar jaarlijkse wandeling naarCafé C. Sanders, voorheenSien Peiinenburg. Beleefd aanbevelend.

J(ASTEELLAAN 18 

is vanaf heden 
telefonisch 

6 o 7 aangesloten 
onder No. 

ve·c,ó 
De Nederlandse 
emaille wasmachine 
Goedgek. door de N 
Vereniging v.Hubvrouw 

naam ,.(s ·9ucf, 
goed �J� -�gou 

3 beste N.L. ;zeqgen, 14 weken drachtig. J. v. Hal, Ner- Markt 28 11 Tel�f. 572 gena 4. 
Te koop: een toom biggen en een stierkalf. L. Klampers, Eindhovenseweg 30. 
Te koop: drie fok,:eugjes bij 
J. van Kal, Lµisd 3.
Te koop: dresspir, haardkachel, klein fornuis, schrijfbureau (eiken), schilderijen, baby-bad, wasteiltje, 2 roton b9!"me111J1,mçlen 1 m en ·2 m, 2 eleçtr. klokken, 1 hangklok. Stationsrestauratie, Boxtel. 

Tijdens de vaçantie van 
24 t/m 30 Augustus, is 
ons atelier ultslu,tend 

geopend voor 

Bruidsfoto•• 

Foto-Atelier en Fotohandel 
JOS. W. DE KONING P••toc,r l:r a •• t r a at 1 0 

Oproep Hotel,. en Pensionhouders 

Het bestuur van Boxtel Vooruit roept de Boxtelse Ho�- en PeQ!liollhouder11 op voor het bijwonen van een VERGADERING, te houden IN . Q:OTET, �CllE OP OINSPAG 26 A.UG. �.s, 
'11 AVONPS � 8.30 UUR 

6esprdán91 Bijlage lolde, be4-effende Boxte:1

Opkomst dringend gewei,st. 
PEP NEDERLAND N,V"

fELJ...ENOORD 35 - BOXTEL 

Vraagt v90r enkele dagen per week 

WERKSTER 

Op de N.V. Tricotagefabrietk 

DE ZWALUW te Boxtel 
kunnen nog geplaatst worden: 

enige fllnke naaisters 
en 

leerling-naaisters 
Aanmelden: dagelijks aan de fabriek van 
9-12 uur en van 2-5 uur.

Aan ,die -hi.,isvrouwen, die nog geen klar;at .zijn bij Albert Heijn: 

Stap over op Jl.B. *>

En U zult zien: na het eerste overstapje neemt U 'n "abonnement" op Albert Heijn. Neerlands groo t s t e  en voo r d eli gs t e  kruideniersbedrijf, waar U steeds weer de 
laagste prijzen betaalt en de hoogste kwaliteit levensmiddelen ontvangt. 

�o��:�mo_l!t _ ... 29 Grote Spritsen 
25b voor 

Gemberiam îS

Maak eens kennis 
met onz� allerfijnste 

DELICATA KOFFIE 

& GOUDMERK THEE 
Ef!n lc_la_ssfi apart 

••• Uw pijnlijke voetenNAAR 
Jo ,, 8rlnst1n-v. Summeren 

MARKTI& 

ladlaJ, la-lp!, Voatmzorgatar Oo� ••n hJd• to •n t bladen Telefoetn Nc», 920. 
Tandarts J. W. de Pont 
Ketkstraat 3a - Boxtel 

i�terC,•1 •• Al,iguetu• •·lil· 

GEEN SPREEKUUR 

PUBLIEKE VEILING op V RIJDAG 29 AUG. 1952 dei v.m, 10 uur zull�n ten overstaan van Deur, waarder F. HENDRICKS in de dancing achter het Cafê van J. VAN RUN Stationsstr. 94 te BOXTEL PUBLIEK à CONTANT WORDEN VERKOCHT: 
100 DEKKLEDEN 

met echte Gember 

Appelstroop
Beker icihoud 450 gram 31 Sardines 

BOper blik 

H • jn 69 anng tomatensaus • . 
Blik jnhoud 400 gram· • • 

Cervel.worst 49 100 gram 

INSTITUUT E.N.S,A.I.D. Jl!>Ofddir.; F. HENDi.lKSE,,�NAPEN, Secr. E. N.M. V. Bond van Directrices, Leraressen bij het E.N.S.A.I.D. Kunstnijverheids- en Modevakonderwijs Tolsteegsingel 54 Utrecht 
Dames en 

L L 

me1sJes 
Bezoekt de gratis demonstratie van onze gemakkelijke snelmethode te B O X T E L  OP ZATERDAG 30 AUGUSTUS a.s. KASTEELLAAN 26 van 3-8 uur. 
Dames die THUIS willen knippen, naaien en stofversieren, stuurt onderstaande BON in met 36 et. aan postzegels en U ontvangt een mooi boek met ruim 100 maten en modellen eri een GRATIS APPARAAT om U te laten zien hoe gemakkelijk onze methode is om alle kleding te maken en vermaken, zonder re)c:enen en tekenen. 
B O N
Naan11 
Adres1 

AAN INSTITUUT E.N.S.A.I.D. Tolsteegsingel 54 Utrecht 
....................... ·---·····-· .. ···················································· 

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

Uw KOUSEN-reparatie 
is evenals 

Uw SCHOENEN-reparatie 
prima verzorgd 

bij SCHOENENHANDEL 
VAN DE WEIDE 

Stationstraat, Boxtel 

rkregen door de rnai{ nde eigenschappen. 
Y lil.Oei' met ,� 
/fl(/§!' kHPlfen, 
En tÓj:h ia de bijzonder zacht aaavoelendé .J>iadeèm"� woi niet duurder, want deze prachtig opgemaakte volle ons-lmQtten �stea: 

DIA�SA.tff zwar!! fantastisch l&Sgoede kwaliteit . •. . . • 
DIADEEM z�·ART, fijne kwaliteit met 
��;n,. -���e .. ��i�� 2JI 

DIADEEM SOKKE�WOI. met nylon, zeér goe-de kwaliteit, prach- 'I 2Itige kleuren .. . . . .  L. 
DIADEEM JAEGEQ., 100 •1, wol, degelijk '150 oersterke kwaliteit � �. /All k .. . DIADEEM JUMPEKWOL,

A 
�. een 11er "Jf haar •n mooie zachte kwaii-

�•,Netkrlarul' ..ake,. �.:.\ teit, . groot kleur- !,IS .. . ... --�=-, assortiment • • • • • • . ,, 

,,IN DEN OOIEVAAR" 
STATIONSTRAAT 43 

E-E CURSUS

Opleidütq .Alidcknstcuuls.=exameH, 

1953 

en TENTZEILEN uit Engelse legerdumps, in diverse afmetingen, gro• tendeels nieuw en in prima staat. Deze zeilen zijn voor diverse bedrij, ven geschikt, b.v. Aan• nemers Betonbouw, We, genbouw, Landbouwers Houthandel, Expeditie� bedrijven etc;, 

10 °/o VOORDEEL!

A a nv a ng der le•■en 1 Sep tember
Aanmelding: J. VAN ERP, Raaphof 5

H, VAN ERP, Prins Bernharc;lstraat 13b 

Koopt un Pleister voc,r het E .H.B.O. werk,
Bezichtiging êên uur voor den verkoop. 

DEN DRIES :��R��N EN OVERHEMDEN 
OP MAANDAG GEBR'-CHT. • ZATERDAG TERUG. 

Zo LEKKER als koekjes, zo LICHT als blmlts en ... 100/o ,oordeel! 
Heerlijk zijn de biacuitjrs van DE SP AR. Gemaakt van het 
fijnste deeg. Heerlijk en licht in gewicht, Probeer ze eens.
Op deze koekjes een voordeel van I QO/o. * Hieronder een
greep uit de vele andere voordelige aanbiedingen. Altijd 
1 Oll/o voordeel op bijna alles, wat U dagelijks nodig hebt.Hoefijzertjes per 100 gram z 2 et. Bessensap (met suiker) per fles 55 et. Theebiscuit ,, 100 " 2 2 e t . Custard par pakje 3 1 et. Yrucktengrles " 100 " 25 ot. Vruchtanrol 5, 1 o en t 5 ot. Chocoladerepen Melk an Puur 20 o t . 1 0 0/o voerdael op w a t U dagelljks nodig heeft. 

r A 

:tf) K~tP DEZE 
ADVERîE~îlE 

UIT! 
Lever pa;,.f in bij Uw 
eerste bestel)ing in 
een A.H. winkel. 

U ONTVANGT DAN 
een bijzo11der 

aantre.kketijk retourtje 
voor de volgende 
aankoop die U bij 
Albert Heijn doet. 

1~===========J!::-~~ 

Krentenkoekjes 
Echte ouderwetse. 250 gr. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Al te goed 
• 

IS 

Twee maanden is _ het geleden dat we 
een hokje mochten rood maken op ons 
stembiljet om Nederland aan een nieuwe 
regering te helpen volgens ons democra
tisch recht ... twee maanden ... maar we 
hebben nog geen nieuwe regering. 
Nu is een regering samenstellen een 
ernstig werk, ook in ons democratisch 
landje. Wij kunnen wel een regering 
wegstemmen en zorgen dat er een nieu
we gevormd moet worden. Maar het 
regeren zelf hangt voor een groot deel 
af van de ministers die op de zetels ko
men te zitten, niet alleen v;m de per
soon zelf, maar ook van de partij waar
toe hij behoort, door wie hij gesteund 
wordt en welks program hij meekrijgt. 
Het is van het grootste belang dus, wel
ke partijen hun naam geven aan een 
nieuw kabinet en hun morele steun 
gaan plaatsen achter de ministers uit 
hun midden. Het heeft wel de naam 
dat de ministers in h_et kabinet geen par
tijen vertegenwoordigen en alleen in 
naam van de Kroon het l_and besturen, 
maar iedereen weet dat dit een officiële 
uitdrukking is, en dat de personen in 
kwestie die de ministers-zetels bezetten, 
in hun beleid wel degelijk uitdrukking 
geven aan de overtuigingen en doelstre
vingen van hun partij, die immers ook 
hun eigen overtuigingen en doelstrevin
gen zijn. 
Trouwens heel de geschiedenis van de 
formatie leert dat het vormen van het 
kabinet voor 'n groot gedeelte bestaat 
in het onderhandelen met de partijen -
en dat is geen konkelarij in het groot, 
maar is eigenlijk niets meer dan een 
rechtmatig contact met de wil der kie
zers, vertegenwoordilW door hun partij
bestuur en partijleiders. En eenmaal een 
regering gevormd, weet men dat we be
stuurd worden volgens de ideeën en 
strevingen der partijen die aan de for
matie • deelnamen, zij het dan min of 
meer tot een geheel versmolten in het 
gezamenlijke regeringsprogram. 
Sommigen vinden het een s_chande dat 
er nog geen oieuwe regering is, maar 
dan moet men eens bedenken dat de 
nieuwe periode zijn stempel zal krijgen 
van het nieuwe kabinet en dat het dus 
van het hoogste belang is hoe dit kabi
net er uit zal zien. En vooral in ons 
land is dit van allergrootst belang. 
Immers, in ons maatschappe_lijk leven 
van deze tijd werken drie stromingen: 
liberalisme, socialisme en christendom. 
Het liberalisme is na lange overheersing, 
zijn macht kwijt. vertegenwgordigt nog 
wel een sterke groep, maar dit is een 
kwijnende groep omdat zij iedere greep 
op de massa mist. - Het s9cialisme en 
het christendom zijn de twee krachten 
waartussen het in .ons maatschappelijk 
en poHtiek leven gaat. Tussen deze 
twee krachten gaat het ook in de fo_r
matie van het nieuwe kabinet. Men kan 
redeneren over partijen en personen, 
over wel of niet mee willen doen, en 
elkaar de schuld geven van de misluk
kingen van Drees, Beel en Donker, maar 
duidelijk is, dat het hier gaat om de 
positie van beide kampen in de nieuwe 
regering: het socialistisch kamp en het 
christelijk kamp. Het zijn deze twee 
kampen die met omlijnde ideeën en klare 
beginselen een greep willen doen naar 
een omvorming van de maatschappij. 
Van socialistische zijde wordt al ver-

Plaatselijk Nieuws 
KIOSKCONCERT. 
Zondag 31 A�ustus concert door Box
tels Harmonie op de kiosk op de Markt. 
Ter gelegenheid van de verjaardag van 
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wil
hel111ina, concerteert Zondagavond Box
tels Harmonie op de kiosk op de Markt. 
Aanvang van het concert acht uur. 
Het programma luidt: 
1. Mandora, Mars van S. W. Ord Hume

(arr. Tierolf). 
2. Caesar en Cleopatra, G. Boedijn.
3. Rêves de Printemps, wals Joh. Strauss

(arr. J. Blangenois). 
4. Finlandia, J. Sibelius.
5. Czardas (Geist der Woiwoden),

Grossman (arr. N. Bouman). 
6. Parade der tinnen soldaatjes,

Leon Jesse!. 
7. Orphée aux Enfers, Jac. Offenbach

(arr. L. Rugers). 
8. Death or Glory, Mars, R. B. Hall

(arr. Tierolf). 

OPBRENGST 
E.H.B.O. PLEISTERAÇ:TIE. 
De totale opbrengst van de pleister
actie in onze gemeente heeft het prach
tig resultaat opgeleverd van totaal 
f 654,51. Er werden 5450 pleisters ver
kocht. Het bestuur van het actie-comité 
zegt de milde gevers en geefsters 
hartelijk dank. Wij hebben gezien dat 
wij op U kunnen rekenen. Bij een onge
val kunt U ook op ons rekenen. 
Al degenen die aan het welslagen hier
van hebben medegew_erkt, ook de col
lectanten, onze lof voor hun opgeofferde 
tijd. Een klein woordje van dank zal hier 
zeker niet misplaatst zijn voor onze col
lectanten v. Kessel en Doms, die hun 
beste beentje voorgezet hebben. 

buurmans gek 1 
schillende jaren in alle toonaarden ge
schreven en gesproke_u, dat zij_ met alle 
kracht streven naar de socialistische 
maatschappij, en ook versç_hillende so
cialistische ministers lieten dergelijk ge
luid horen : zo ging minister Lieftinck 
er enkele keren groot op ..,sQcialistische 
werkstukken te hebben geleverd" in zijn 
ministerie en waarschuwde dr. Drees 
dat zij "niets van de reeds verworven 
positie" in 's lands beleid zouden prijs
geven" - bij dit laats_te ging het over 
de ministerszetels in de vorige regering. 
Van de andere kant is er het katholieke 
kamp, dat, steunend op christelijke be
ginselen, een christelijke maatschappij 
wil opbouwen. 
De gang van ons maatschappelijk leven 
is sinds de oorlog, met het vele goede 
dat er gekomen is, toch ongetwijfeld 
scheef getrokken in socialistische rich
ting, en dat, terwiil de katholieken de 
grootste partij waren en nog meer par
tijen op christelijke grondslag staan. Van 
katholieke zijde heeft men zich dat niet 
altijd voldoende gerealiseerd en het so
cialisme te veel kansen gelaten. Bij deze 
hele formatie-geschiedenis plukt men er 
nu de wrange vruchten van. 
Bij het mislukken van de poging van dr. 
Drees schreven we reeds dat het de so
cialisten slechts te do-en was om hun 
invloed op het sociale leven in Nederland 
te verzekeren. Bij de volgend_e formatie
pogingen is dit wel zeer duidelijk beves
tigd, waarbij de socialisten nog steunen 
op hun groei bij de laatste verkiezingen. 
Zij moesten eens bedenken dat zij in de 
vorige regeringen meer hadden dan hun 
toekwam en dat zij nu, ondanks al hun 
winst, nog maar juist evenveel zetels in 
de 2e Kamer hebben als de K.V.P., ter
wijl daar nog bijkomen de twee katho
lieke zetels van Welter, en de prote
stant-christelijke C.H. U., dus nog altijd 
een christelijk kiezerscorps dat het corps 
der socialistische kiezers verre overtreft. 
De K.V.P. heeft in vorige regeringen al 
heel wat offers gebracht om de P.v.d.A. 
ter wille te zijn; in de formatiepogingen 
van Drees, Beel en Donker was.het weer 
de K.V.P. die to>t grote offers bereid 
was. Het is onderhand welleties. 
Het wordt tijcl de P.v.d.A. één krachtig 
halt te laten horen. Men kan ook ál te 
goed zijn, en al te goed is buurmans gek, 
zegt het spreekwoord. Laat de K.V.P. 
ook maar eens zeggen: ,,we zijn wel 
goed maar niet gek". Het is al mooi ge
noeg dat de P.v.d.A. l]let hun ministers 
op algemen�_ zaken, sociale zaken, land
bouw, finantiën en wederopbouw het 
maatschappelijk leven in Nederland voor 
driekwart beheersten, en het is zelfs 
hun goed recht om hiervan niets af te 
staan nu ze vooruit zijn gegaan, maar 
het gaat niet aan de katholieken nog 
verder terug te dringen, en, als ,,'s lands 
belang" waarmee men zo schermt, offers 
vraagt er zelf geen te willen brengen, 
tenzij zulke die de katholieken tegelijk 
nog meer terugdringen zoals bij de 
laatste poging van mr. Donker. 
Niet de K.V.P. heeft de schuld voor de 
lange duur der formatje, m?ar de veel
eisendheid en hardnekkigheid van de 
Partij van de Arbeid. De K._v.P. heeft 
juist op tijd gezegd: wij passen ervoor! 
En laten ze nu voet bij stuk houden! 
Dat is in 's lands belang! 

Th. v. H. 

TUINCONCERT "MOORWIJK". 
De R.K. Gildenbondsharmonie zal Za
terdag 30 Augustus e.k. in de tuinen 
van café-restaurant "Moorwijk" een 
avondconcert verzorgen. Aanvang 8 uur. 
Het programma vindt men vermeld in 
een advertentie elders in dit blad. 

TREKKING LOTERIJ. 

Na bergen moeilijkheden overwonnen te 
hebben is het de Le Sage ten Broekver
eniging (blindenschrift) eindelijk moge
lijk enkele mensen met een mooie prijs 
gelukkig te maken. Maandag 1 Septem
ber a.s., 's avonds om 8 uur, zal in 
Hotel Riche n.l. de trekking plaats vin
den van de loterij ten bate van genoem
de vereniging. Het bestuur hiervan biedt 
zijn excuses aan voor het feit, dat de 
trekking enige weken te laat plaats 
vindt, maar rekent er tevens op dat het 
publiek begrip zal tonen voor de moei
lijkheden, die aan dergelijke acties ver
bonden zijn. 
Alhoewel de uitslag volgende week in 
Brabants Centrum bekend gemaakt zal 
worden, verwacht men toch een bezoek
op-grote-schaal aan Hotel Riche, waar 
het geluk op de fortuinlijken in deze 
loterij ligt te wachten. &"enslotte betuigt 
het bestuur van de Le Sage ten Broek
vereniging nog zijn hartelijke dank aan 
de talrijke deelnemers aan deze loterij, 
die hiermede zo'n prachtig liefdadig 
werk hebben verricht. 

WERK GEGUND. 

Een belangrijke uitbreiding van Huize 
"Steenwijk" te Vught, rustoord van de 
Congregatie der Fraters van Tilburg, is 
dezer dagen o�edragen aan Aannemers
bedrijf W. v, d. Laar. 

REIZENDE TENTOONSTELLING 
EEN MAAND LA TER IN BQXTEL. 
Vele ingezetenen van Boxtel zulloo deze 
week tevergeefs een trip naar de Markt 
gemaakt hebben om er een bezoek te 
brengen aan de reizende tentoonstelli!!i: 
,.H.!Jishoudraad en Bouwcentrum", want 
deze tentoonstelling, die, zoals was aan
gekondigd, voor de periode 26 tot en 
met 30 Augustus Boxtel tot standplaats 
had gekozen, kon plotseling geen door
gang vinden. Het expositie-schema was 
door onvoorziene omstandigheden te 
elfder ure n.l. dusdanig gewijzigd moe
ten worden, dat van een r�clame-cam
pagne in Boxtel voorlopig geheel moest 
worden afgezien. Bij nadere informaties 
hebben we echter vernomen, dat de rei
zende expositie Boxtel thans zal aan
doen van 23 tot en met 27 September 
a.s. De belangstellenden zullen hun
nieuwsgierigheid ten aanzien van deze
tentoonstelling dus nog een maandje
moeten beheersen.

MEDEDELINGEN VAN DE 
R.K. VOLKSMUZIEKSCHOOL. 
De aanmeldingen voor het nieuwe 
schooljaar kunnen bij voorkeur op de 
volgende tijden geschieden: 
Zaterdag 30 Aug. van 3 tot 5 uur in de 
Ark; Dinsdag 2 Sept. van 5 tot 7 uur, 
eveneens in de Ark. Tevens kunnen 
daar alle mogelijke informaties worden 
ingewonnen. 

-o-

Aanmeldingen voor de Zangklassen ge
schiedt via de scholen. 

-o-

Zij die er prijs op stellen kennis te ma
ken met de nieuw benoemde Vioolleraar, 
de Heer Bloemers, worden in de Ark 
verwacht: Zaterdag 30 Aug. tussen 4 en 
5 uur. 

AANMELDING 
NIEUWE LEERLINGEN. 
Nieuwe leerlingen voor het eerste leer
jaar der Sint Petrusschool op de Burg
akker kunnen worden aangegeven op 
Maandag 1 September in het schoolge
bouw van half 10 tot half 11. Voor de 
ouders bestaat dan tevens de gelegen
heid om kennis te maken met de onder
wijzer en het klaslokaal. 
De kinderen moeten vóór 1 October de 
leeftijd van zes jaar bereikt hebben. 

BELGIE - NEDERLAND. 
Het zij al aanstonds gezegd: wat wij 
onder deze titel te vermelden hebben 
behoort niet tot de sport maar tot de 
zangkunst, want het was de muze der 
vocale kunst, die Zondag j.l. domineer
de in een België-Nederland wedstrijd. 
Een interland-wedstrijd, waarin de heer 
Jac. Driessen met een tiental zijner leer
lingen een schitterende zege wist te be
halen. 
Met 6 dames en 4 heren nam de heer 
Driessen deel aan een voor België en 
Nederland uitgeschreven zangconcours 
van de Vlaamse Liefdadigheidskermis te 
Heyst-op-den-Berg in België. 
Van de 70 deelnemers(sters) aan het in 
twee categorieën ingedeelde concours, 
waren zij de enige uit ons land. 
In iedere categorie kon één eerste, één 
tweede, één derde prijs enz. worden be
haald. 
Het succes van de groep onder leiding 
van de heer Jac. Driessen was schitte
rend. De 6 deelnemende dames behaal
den allen een prijs en wel Lien de Laat 
de eerste, Nettie Bevers d� derde, Ria 
v. Oosterhout de vierde, Nel_l_y. Langen
hoff de vijfde en de gezusters J. en M. 
van Breugel uit Liempde resp. de zeven
de en achtste prijs. 
Van de vier heren verwierven J. Mathij
sen uit Schijndel de eerste, zijn broer 
Piet Mathijsen de tweede, en de heer J. 
Cooymans (evenals de twee anderen uit 
Schijndel, doch niet behorend tot de 
groep van de heer Driessen) de vijfde 
prijs. 
De gebroeders Antoon en Frans Boley 
(resp. clarinettist en pianist) zagen zich 
een extra prijs toegewezen voor hun 
muzikale prestaties. 
Hoezeer de kwaliteiten van de groep op 
prijs werden gesteld is enig_szins af te 
leiden uit de invitatie om in de komen
de wintermaanden in België op te 
treden. 
Ook op verschillende plaatsen in Lim
burg is de heer Driessen met zijn leer
lingen uitgenodigd voor het geven van 
zanguitvoeringen. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 19 tot en met 25 Al.l2"llstus 1952. 
GEBOREN: Elisabeth J. M. J. dochter 
van J. W. Maas en J. H. van der Meij
den, Boseind 30 - Wilhelm_ina T. M. 
doéhter van L. van der Schoot en C. 
van Griensven, van Hugenpgthstraat 26 
ONDERTROUWD. Petrus A. M. van 
de Sande en Anna C. L. Clercx. 
GEHUWD: Bernardus F. C. Nas en 
Maria H. Dinnisseo. - Adrianus C. 
Schellekens en Adriana M. Konings 
Wilhelmus Versantvoort en Elisabeth G. 
Th. Thijs. 
OVERLEDEN: Marinus van de Ven, 
oud 79 jaren, weduwnaar y_an Martina 
Bergman, Gemonde 19 - Johanna M. 
Hulsen, oud 61 jaren, echtgenote van 
Leonardus C. van Dooremalen, Bossche
weg 96. 

ONGELUK AUTOBUS. 
In de krant van vorige week hebben we 
bericht, dat Donderdag 21 Aug. j.l. een 
B.B.A.-bus op de Schijndelsedijk van de 
weg afraakte en in de sloot belandde. 
Tevens deelden we daarbij mede, dat et
zich geen persoonlijke ongevallen bij 
hadden voorgedaan. Dit is ec_hter onjuist 
- al scheen het aanvankelij� wel zo te
zijn -, want voor de conductrice bleek
al spoedig medische hu_jp noodzakelijk.
Met een zware hersenschudding moest
ze in het St. Lidwina-Ziekenhuis te Box
tel worden opgenomen.

GESLAAGD. 
Bij de te Utrecht gehouden examens der 
E.N.S.A.I.D. slaagden de volgende 
dames: 
Voor lerares-coupeuse Willy van Roos
malen. 
Voor vak- en handwerk-onderwijzeres 
Truus Schepers. 
Voor costumière: Annie v. d. Braak, 
Toos van Weert, Corrie de Groot, Ber
tha Middegaal, Tini van Roosmalen, 
Nellie van Stiphout en Sjaantje v. d. 
Heijden. 
Bij het te Utrecht afgenomen examen 
van Instituut Ensaid slaagde Mej. Willy 
van Roosmalen als Lerares, met recht 
van lesgeven te Boxtel.. 
Bij het te Breda afgenomen examen 
voor dezer dagen het diploma "Hoofd
acte B", slaagden o.a. de heren B. Doms 
uit Boxtel en W. Assmann uit 's Herto
genbosch, beiden onderwijzer aan de St. 
Petrusschool, alhier. 

Agenda 
Maandag 1 September 's avonds om 8 
uur algemene ledenvergadering van de 
R.K.JB. in het Verenigingsgebouw. Be
langrijke besprekingen aangaande nieu
we statuten en huishoudelijk regelement 
en het winterprogramma. 

Esch 
CONCERT KOOR EN FANFARE. 
Zondag 31 Augustus a.s., om 7 uur 
's avonds, zal in Esch - onder auspiciën 
van de Kunstkring Laetitia - door de 
gezamenlijke koren en de fanfare een 
concert gegeven worden op de kiosk. 
Onmiddellijk na het concert zal de trek
king plaats vinden van de ten bate van 
de Kunstkring gehouden loterij. 

Liempde 

OOK E.H.B.O.-PRIJS IN LIEMPDE? 
Waar schuilt de fout? 
Na het bekend worden van· de 7 prijs
winnaars in de j.l. Zaterdag en Zondag 
door de Katholieke Nationale Bond 
voor E.H.B.O. gevoerde pleisteractie, 
kwam - als donderslag bij heldere 
hemel - uit Liempde het bericht door, 
dat ook daar een pleisterzakje met een 
watermerk terecht was gekomen. En in
derdaad, van de 1.223.000 pleisters die 
in Nederland verkocht waren bleek de 
heer Th. v. Aarle, kleermaker te Liemp
de, er een te bezitten, dat duidelijk het 
watermerk "R" vertoonde. Alvorens de 
vreugde over deze vondst J<9p losbar
sten, zou er echter nog 'n belangrijk en 
penibel raadsel opgelost moeten worden, 
want voor een ander zakje _!Jlet de letter 
R was reeds de 2e prijs, zijnde het geld 
voor een scooter, toegekend aan de 
Dintherse metaalbewerker J;ip. Berends. 
Aan de oplossing van dit raadsel nu, 
kon men niet toekomen. Toen de heer 
v. Aarle zich in verbinding stelde met
het HooBdkwartier van de E.H.B.O. (dat
'na het bekend maken van de prijzen al
vele kwade momenten gehad heeft),
bleek men daar geen oren te willen heb
ben- naar hetgeen hij voor wonderlijks
mede te delen had. Men scheepte hem
af met de mededeling, dat zulks werke
lijk onmogelijk was en dat hij zich be
slist vergist moest hebben. Doch ver
gist had de heer v. Aarle zich geenszins.
Alleen bleek bij nauwkeuri_g onderzoek
van het bewuste zakje nog, dat de letter
R niet precies op de aangegeven plaats
voorkwam. Daar schuilde dus een fout,
zelfs een belangrijke fout, die om een
nauwgezet onderzoek vraagt. Wie zal
de zaak uit de doeken doen en hoe zal
de heer v. Aarle daarbij varen?

Gemonde 
KIOSKCONCERT. 
A.s. Zondag, 31 Augustus, verjaardag
van H. K. H. Prinses Wilhelmina, zal de
Fanfare St. Lambertus onder leiding
van de heer Jos. v. d. Braak uit Boxtel
een matinee verzorgen. Aanvang onmid
dellijk na de Hoogmis.
De belangstellenden worden verzocht om
de grootst mogelijke stilte in acht te
nemen, teneinde het concert volledig tot
zijn recht te laten komen.

Kankerbestrijding Boxtel 
Zaterdag en Zondag collecte 1 

Zondagmiddag 3 uur grote politiehonden•demonstraties ! 

Steunt het werk van het 
Koningin Wilhelmina•Fonds 

DE SPELDJESACTIE. 
Zoals bekend is in het gehele land het 
tijdvak van 25 Augustu1; tot 7 Septem
ber voorbehouden aan de collecte voor 
het Koningin Wilhelmina Fonds voor de 
kankerbestrijdlIJR. 
Door het Comité Boxtel van dit Fonds 
zijn als data voor de in onze 2emeente 
te houden inzame!in2 bepaald: Zaterdag 
30 en Zondaii 31 Augustus eerstko
mende. 
Koopt op een van deze dag-en ·het be
kende speldje \'oor de kankerbestrijdi�. 
Eenieder weet welk prachtig doel ge
steund wordt met een financiële bijdra
ge ;ian het Koningin Wilhelmina Fonds. 
Eenieder is ook in sta.at door het kopen 
van een speldje deze b°ïjdrage te leveren. 
Dat het Nederlandse volk begrijpt welke 
belangen op het spel staan werd bewe
ien bij de door de N.C.R.V. onderno
men "Haak-in-actie", waaraa_Q door per
sonen van alle gezindten en van alle 
rang en stand werd deelgenomen. 
Grote, zeer grote bedragen zijn nodig 
voor de kankerbestrijgiog. 
Zoals de Staatssecretaris van Volksge
zondheid Dr. P. Muntendam Maandag
avond in een vraaggesprek voor de 
N.C.R.V.-microfoon mededeelde: ,,De
orde van grootte waarin wij denken is
niet een van tonnen, maar van millioe
nen."
Dat ook de Boxtelse gemeenschap haar
steentje bijdrag-e 1
Dames en Heren die bereid zijn Zater
dag en Zondag zich in te zetten om ge
wapend met de collectebus mede te wer
ken aan de inzameling, kunnen zich mel
den, liefst zo spoedig mogelijk, bij Mej.
Cor van Hooff, Algemeen Collecte
leidster te Boxtel.
Het adres is overbekend: Kruisstraat 5.

GROTE POLITIEHONDEN
DEMONSTRATIES. 
Dank zij de spontane medewerking van 
alle Boxtelse Politiehondenverenigingen, 
aa�esloten bij de Koninklijke Politie
honden-Vereni2ing, welke bereidheid 
reeds vodg jaar tijdens door Boxtel 
Vooruit georganiseerde lleestefijldieden 
werd geuit, zal als afsluiting van de 
oollecte op een door de Eerw. Frater 
Directeur van Huize de la Salie ter be
schik.ki� gesteld terrein een grote Po
litiehonden-demonstratie plaats vinden. 
Door de Heer S. de Haas zal daarbi_j 
wederom een explicatie gegeven worden. 

Vóór de demonstratie zal het woord ge
voerd worden door Mevrouw Albers
Güppertz, Promotrice van het Koningin 
Wilhelmina Fonds. 
Te ongeveer twee uur zullen de deelne
mers aan de �monstratie, met de hon
den, voorafgegaan door .de wakkere 
mannen van de drumband vanaf de 
Markt opmarcheren naar het terrein van 
Huize de Ia Salie. Het terrein is te be
reiken vanaf de Rijksweg, ingang schuin 
tegenover de Vicarius van Alphenlaan 
(,,Jachtrus.t"). 
Voorzover er nog inwoners zijn, die ver
zuimden hun bijdrage voor de kanker
bestrijding te leveren, zullen de zware 
roffels en schetterende trompetklanken 
van onze Drumband, hen hieraan zeker 
herinneren! 
Het programma van de politiehonden
demonstraties luidt: 
1. Opening v;in de demonstratie en

voorstelling van de deelnemers met
hun honden.

2. Volgen aan de lijn, onaangelijnd en
volgen bij het rijwiel.

3. Springoefeningen: schutting, haag
en kuil.

4. Blijven liggen.
5. Voedsel weigeren.
6. Voorwerp bewàken.
7. Politiehond verijdelt ontvoering van

zijn meesteres. 
8. Straatroof. Een wisselloper wordt

van zijn geldtas ontroofd.
9. Het tot staan brengen van smokke

laars.
10. Arrestatie van een op heterdaad be

trapte rijwieldief.
11. Het op heterdaad betrappen van

wildstropers.
12. Arrestatie van een op heterdaad be

trapte kippendief.
13. Politiehond brengt "zelfs" vrouwe

.Jjjke misdadigers tot staan, in dit
geval een zakkenrolster.

14. Demonstratie afgerichte hond, in
het bezit van een burg�r in wiens
woning een roo�verval wordt ge
pleegd.

15. Politiek relletje.
16. Moordenaar door een politiehond

ontmaskerd.
17. Dronken mannen vechten in café,

stichten brand en worde_n door po
litiehond opgespoord.

De toega� tot de demonstraties is vrij. 
Ongetwijfeld zal ook Boxtel het zegen
rijke werk van het Koningin Wilhelmina 
Fonds ter bestrijding van de kanker zijn 
steun niet onthouden. 

• 
1n 



De ziekte ,,KANKER'' 
GENEZINGSKANSEN BELANGRIJK VERBETERD. 

Kanker treedt voornamelijk op bij 40- 60-jarigen 1 bij mensen dus die 
moeilijk te missen :zijn in gezin en maatschappij. De dixecteur der kliniek 
van het Nederlands Kankerinstittiut schat het aantal kankerdragers in ons 
land op 80.000, het aantal sflerfgevallen op 15.000 per jaar. 

Men spreekt dan van kwaadaardige woe- NIEUWE WEGEN. 
kering wanneer op de een of andere Ook behandelingswijzen van geheel an-
plaats in het lichaam de harmonie tussen dere aard hebben in de laatste jaren van 
de cellen is verbroken en enkele weefsel- zich doen spreken. Zo gaat het Russi-
elementen uitbundig gaan .IW25'ien. sche echtpaar Kliuyewa-Roskin bij de 
Bij kanker gaat de primaire woekering behandeling van hun patiënten uit van 
uit van huid- of slijmvliescellen. Er be- de ontdekking, dat kankercellen gevoe-
staan echter ook kwaadaardige gezwel- lig zijn voor de giftige producten van 
)en, die hun oorsprong nemen in andere bepaalde bacteriën. 
weefsels. Anderen weer pogen door het voor-
Kanker is gevaarlijk, doordat het gezwel schrijven van bepaalde diëeten de groei 
zich infiltrerend uitbreidt in de omge- van kwaadaardige gezwellen tegen te 
ving zonder eerbiediging van anatomi- gaan. De vrouwelijke Deense arts Kir-
sche grenzen. Verder doordat loslaten- stine Nolfi is de vurige pleitbezorgster 
de gezwelpropjes in andere delen van van rauwkost ter voorkoming en zelfs 
het lichaam kunnen worden uitgezaaid en ter genezing van kanker! 
tenslotte doordat van het kankerproces De meeste nieuwe therapieën verkeren 
een algemeen vergiftigende invloed kan nog in het stadium van proefneming. 
uitgaan. Zeer dankbaar mogen we echter reeds 

zijn voor de verkregen resultaten met 
VERBETERDE TECHNIEK. hormoonpraeparaten bij bepaalde niet 

te opererc;'1 kankergezwellen. Ten opzichte van de behandeling van 
kwaadaardige gezwellen heerst ten on
rechte veelal de opvatting, dat hiervan 
niet veel heil kan worden verwacht. Dat 
de kwakzalverij daar wel bij vaart en 
ook op dit terrein onnoemelijke schade 
aanricht staat wel vast. 
De vrouwelijke Franse arts Simone La
horde heeft er nog onlangs de aandacht 
op gevestigd, hoe geraffineerd de tegen
woordige kwakzalvers te werk gaan door 
te schermen met modewoorden als "vi
tamines", ,,stralentherapie" en derge-
lijke. 
Zij haalt ook op hoe verontwaardigd 

. madame Curie kon zijn, als haar bleek 
dat sommige zwendelaars voorgaven 
,,radium"-apparaten te gebruiken. 
Bij een goed georganiseerde kankerbe
strijding behoort dan ook het verbrei
den van beter begrip omtrent kwaad
aardige gezwellen en hun behandeling. 
·verbeterde techniek bij operatie en nar
cose, toedieni� van penicilline, bloed
transfusie en nog een serie andere maat
regelen geven steeds grotere successen
. bij chirurgisch ingrijpen.
Ook röntgenbestrali�. eventueel met
ultrahoge spanni�, bestra� met ra
dium en radio-actieve isotopen brengen
voortdurend betere resultaten. Bij een 
juiste behandeling bestaat voor enkele
kankervormen een genezingskans van
100%.

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 
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Dokter F. F. M. Kluijtmans 
Markt Telefoon 354 

* Men gelieve de klok even een risje
etmalen terug te zetten, want het is de
bedoeling, dat deze allereerste ster voor
een luttel ogenblik haar schrille licht
werpt op het afsluiten van de Boxtelse
kermis. Tijdens dat "droeve" gebeuren
kwam n.l. een later kennisvierder bij de
gemeente-politie om onderdak vragen.
De man werd alle mogelijke gastvrijheid
verleend, doch niettemin bleek hij ach
teraf in de aap gelogeerd te zijn!?! 
Want jawel, het heerschap bleek reeds 
herhaalde malen ongerechtigheid ge
pleegd te hebben en toch de gerechtig
heid ontglipt te zijn. Het was dan ook 
een verschrikkelijke kater, waarmee de
zware jongen uit zijn kermisroes wak
ker werd. * Na dit vreselijk oude
nieuws iets brandend actueels: a.s. Zon
dag wordt in Boxtel een actie op touw
gezet voor de kankerbestrijding. Ver
enig Uw bijdrage dan met de duizenden 
anderen, opdat de bestrijding van deze
verschrikkelijke ziekte - nu practisch
nog alle medici te machtig - spoedig
in vruchtbare banen geleid kan worden!
* De j.l. Zondag gehouden bedevaart
naar Beauraing is voor één Boxtelse
deelnemer een ware boetetocht gewor
den. De misère begon toen hij aan de
grens slechts in het bezit bleek te zijn
van een verlopen paspoort en de doua
niers hem onverbiddelijk, zonder begrip
voor zijn devote bedoelingen de toe
gang tot België ontzegden. Onze bede
vaartganger aanvaardde het lot gelaten,
maar gaf aan zijn dochter een pakketje 
mee waarin enig geld moest zitten, dat 
hij voor besteding in Beauraing be
stemd had. Toen de bus vertrokken was
kwam hij echter tot de ontdekking dat
hij door deze gulle bui geen geld voor
de terugreis meer bezat. Ten einde raad
besloot hij maar te gaan liften, via wel
ke laatste vervoersmogelijkheid hii ten
leste toch nog in Eindhoven belandde.
Daar leende hij van een kennis wat geld
voor de treinreis naar Boxtel. En daar
-wachtte hem de bittere ontgoocheling,
dat hij per saldo aan de grens toch niet
het pakketje met geld, doch een ander
pakje afgegeven had ...... Enfin, het leed
is nu geleden! * Tijdens het voorbije
week-end ondernam een twintigtal pries
terstudenten uit Bergeyk per pedes
apostolorum een fikse vacantietrip Jlaar
het Missiehuis St. Theresia in Boxtel.
De 40 km gingen de studenten natuur
lijk niet in de (warme) kleren zitten,
maar zij hebben zich in deze wandeling
het prettige vijfdaagse verblijf in onze
plaats toch ten volle waard getoond.
Met interessante en hoogst leerzame
excursies hebben ze hier verstrooiing
gezocht èn ...... gevonden. Vandaag wer-
pen ze zich weer opnieuw op de 40 
lange kilometers, teneinde in Bergeyk
terug te geraken. * In deze tijd van
zomer, zon, wolken en wind voelt menig
jeugdig hart zich getrokken tot de vlie
gersport. Helaas het pechduiveltje komt
ook hier wel eens om de hoek kijken, en

VOOR IEDEREEN. 
Terwijl het de taak van het wetenschap
pelijk onderzoek is zich met het bestu
deren van verdere mgg_elijkheden bezig 
te houden, moet de practische kanker
behandeling erop gericht zijn de be
Qroefde operatieve en radiologische be
handeling voor ieder bereikbaar te ma
ken. In ons land bevinden zich reeds en
kele instituten die volledig zijn toege
rust met de nodige, zeer kostbare hulQ
middelen en die over ervaren kanker
specialisten beschikken. 
Het aantal dezer instellingen is echter 
nog te gering. Opdat aan iedere kanker
lijder de best mogelijke behandeling zal 
zijn gewaarborgd, zullen er, verspreid 
over het land, meer van dergelijke cen
tra dienen te verrijzen. 
Deze centra dienen vanzelfsprekend ook. 
te.worden bezocht. En dan niet met de 
voortdurende e"n slopende angst aan een 
dodelijke ziekte te lijden, maar met het 
glijmoedige gevoel dat er. ;;ian kanker 
tegenwoordig "iets te doen" is. 
Dat de financiële medewerkin� van de 
bevolking bij deze· kankerbestrijding 
l)iet gemist kan worden, spreekt ten
slotte vanzelf. Moge eenieder daadwer
kelijk meehelpen aan de kankerbestrij
ding nu het komende week-end geheel 
in het teken staat van de bestrijding 
van deze vreselijke ziekte. 

wel wanneer een vlieir,er nie_t langer in 
het gareel wenst te blijven en op hol 
slaat. Onaangename gevolgen blijven 
dan dikwijls niet uit. Een dezer dagen 
bi)voorbeeld deed de koster van de St. 
Petruskerk 's avonds de ontdekking, dat 
de wijzers van het verlichte torenuur
werk weer eens stil stonden. Wat bleek 
nu het geval te zijn: Een vliegerstaart 
zat erg ingewikkeld om de noorderklok 
gedraaid. Dientengevolge stonden de 
wijzers stil, was het aandrijfmotortje 
gloeiend gedraaid en bleek een ander 
apparaatje stuk gegaan. De jeugd gelie
ve nu de vliegers voortaan niet meer te 
dicht in de buurt van de toren te laten 
cirkelen! * Voor onze zakenlieden, die 
dag in dag uit te vechten hebben tegen 
de bierkaai (zijnde de sterk verminder
de koopkracht van het publiek) geven 
we ter vertroosting het oordeel weer, dat 
enkele "Hollandse" lieden over onze 
Boxtelse winkels velden, nadat zij enige 
tijd in onze streek vacantie-soulaas ge
zocht hadden. Welnu, zij getuigden wel
gemeend: ,,Deze winkels kunnen naar 
uiterlijke fraaiheid en innerlijke degelijk
heid optornen tegen vele van de winkels 
in onze grote noordelijke steden!" 
* Denk er intussen om: a.s. Zondag
kankerbestrijding, kankerbestrijding en
nog eens kankerbestrijding! * De wijs
heid van de week: .,Spreekt dikwijls,
maar nooit te lang, want bevalt ge ook
dan niet, ge zult dan tenminste ook niet
kunnen vçrvelen".

Nieuwe uitgaven 
Als tiende deel in de werken van Char
les Dickens, uitgegeven door "Het Spec
trum" te Utrecht in haar goedkope 
reeks Prisma boeken, verscheen dezer 
dagen Moeilijke Tijden, waaraan werd 
toegevoegd Schetsen uit Italië, in de ver
taling van G. J. Werumeus Buning-En
sink. 
Moeilijke Tijden is grotendeels gewijd 
aan het industriële kapitalisme en de 
daaruit voortvloeiende klassenstrijd. 
Volgens John Ruskin wees dit boek, 
beter dan vele theoretische uiteenzet
tingen de werkelijke sociale misstanden 
aan. Het dragend gevoel van dit boek is 
weer een deernis tegenover het kleine, 
zwakke, hulpeloze, onschuldig-lijdende 
en haat tegen het onrecht van een on
menselijk economisch systeem, dat van
uit een onpersoonlijke dwang alle inner
lijkheid vernietigt. 
Schetsen uit Italië bevat Dickens' reis
schetsen van zijn tocht door Italië in de 
jaren 1844/45. Hij beschrijft de verschil
lende plaatsen die hij bezocht met hun 
bezit;nswaardigheden: Genua, Pisa, Mi
laan, Verona, Siëna, Parma, Bologna en 
tenslotte ook de Eeuwige Stad, waarvan 
de gelijkenis met Londen hem frap
peerde. 

Missie Thuisfront 
Opgehaald \/Oor de Missie der Dochters 
van Jezus én Maria, Choorstraat, Den 
Bosch, op de uitvaart van Johanna Ma
ria v. Dooremalen-Hulsen f 20,06. 
Bij de uitvaart van Ans v. Beers werd 
door Fr. A. v. Beers M.S.F. J 25,47 op
gehaald voor de Missionarissen van de 
H. Familie te Oudenbosch.

SPORT-NIEUWS 
R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 

Veloc winnaar van de zilveren molen. 
Uitslagen van de wedstrijden om de zil
veren Molenwijkprijs van Zondag j.l. 

Hero- Veloc 1-5
ODC-Oss 1-3 

.Finale: 
Veloc-Oss 3-3

na verlenging 4-3.
Onder grote belangstelling vonden Zon
dag de wedstrijden plaats om de Zilve
ren Molen. Als eerste ontmoeting stond 
op het programma Hero uit Breda tegen 
Veloc uit Eindhoven. In deze wedstrijd 
ontspon zich vooral voor de rust een 
zeer aantrekkelijke strijd, waarin Veloc 
speciaal door snelheid domineerde. De 
rust ging dan ook in met een verdiende 
2-0 voorsprong voor de Eindhovenaren.
Na de rust probeerde Hero wel de 
bakens te verzetten, maar hun te ver
doorgevoe�de combinatie liep steeds vast
in de resoluut wegwerkende verdediging
der Velocmannen. Toen dan ook hun
zeer actieve midvoor met een prachtige
kopbal 3-0 liet noteren, was het pleit
beslecht. Tegenover de twee doelpunten
die Veloc toen nog maakte kon Hero er
slechts één scoren.
De tweede wedstrijd tussen ODC en
Oss, werd door de ODC-ers weer eens
te gemakkelijk opgenomen. Voordat zij
beseften wat er nu eigenlijk gebeurde
was het al 2-0 voor de Ossenaren.
Een kleine opleving bij de ODC-ers
deed de hoop bij hun aanhang weer her
leven, vooral toen Scheepers met een
magnifieke schuiver de achterstand kon
verkleinen. Even wankelde toen de Oss
verdediging, maar de ODC-ers grepèn
niet hun kans en hierdoor kreeg Oss vol
op gelegenheid om zich te herstellen.
Na de thee waren de ODC-ers direct in 
het offensief en het leek er spoedig op 
dat de gelijkmaker niet lang meer op 
zich zou laten wachten. Reeds juichte
men, toen Bergwerff met een goede
voorzet Van Munster bediende, maar
de harde kopstoot ketste via de paal in
het veld terug. Ogenblikkelijk daarop
waren de Ossenaren in de aanval en
toen de ODC-verdediging twijfelde om
in te grijpen, had de Oss-linksbuiten
voldoende tijd om Snijders kansloos te 
passeren. 1-3.
Toch kregen de ODC-ers hierna nog
verschillende kansen om de achterstand 
te verkleinen, maar door te lang treuze
len werden deze om zeep gebracht. De 
eindstand bleef 3-1 voor Oss, die zich 
hiermede in de finale plaatste.

In de eindstrijd hebben de vele toe
schouwers kunnen genieten van een 
strijd met ware cupsfeer. Ontzettend is 
er door deze beide ploegen gewerkt, en 
men kan gerust zeggen, dat uiteindelijk 
de gelukkige heeft gezegevierd. Want 
toen Oss en Veloc voor deze finale aan
traden, gaf men de Osse ploeg, die 
slechts een half uur rust had kunnen ge
nieten, niet veel kans tegen deze Eind
hovense tweede klasser. Toen dan ook 

DENKSPORT 

HORIZONTAAL: 1. steenformatie, 5. waterdiepte, 9. achting, 10. 
sporeplant, 11. dochter van Laban, 12. snoeperij, 14. aardworm, 15. 
liedje, 19. voorzetsel, 20. reeds, 22. f�1milielid, 24. kreet, 25. deel v. e. 
huis, 27. bloem, 28. godin der bloemen, 29. keukengerei, 30. buiten
dijks land, 31. belemmering, 32. hetzelfde, 33. lengtemaat, 36. mede
lijden, 40. doch, 42. palmmeel, 44. behoeftig, 45. projectiel, 46. bitter 
vocht, 47. verdriet, 48. proef. 
VERTICAAL: 1. toespraak, 2. grondsoort, 3. muziekinstrument, 4. al
leenzang, 6. vette vloeistof, 7. rivier in Engeland, 8. boterton, 13. 
hoofddeksel, 14. medicijn, 16. oude overlevering, 17. plaats in Over
ijse), 18. vet, 21. hoofddeksel, 22. boom, 23. indien, 25. onvruchtbaar, 
26. toiletartikel, 32. inwoner van Ierland, 34. waterplant, 35. nauw, •
36. schaakstuk, 37. kleur, 38. oude vertelling, 39. electrische eenheid,
41. vlaktemaat, 43. vluchtige stof.

Oplossing vorige puz:zle. 

HORIZONT AAL 1. Gala, 5. Asla, 9. Religie, 11. Droog, 13. Irene, 
15. Eem, 16. Ego, 18. Den, 19. Gat, 21. Bed, 22. Pi, 23. Basta, 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. !rade, 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, 27. Nat, 32. Ds., 33. Te, 36. Miami,
38. Venlo, 39. Lis, 40. Eens, 41. Eros, 43. Keg, 45. Dop, 47. Ooi.

de midvoor van Veloc op tamelijk ge
makkelijke wijze het eerste doelpunt 
scoorde, dachten reeds velen het pleit 
beslecht te zien. De Osse jongens dach
ten er echter anders over en hun felle 
aanvallen brachten de Veloc-verdediging 
een· weinig van streek. Het duurde niet 
lang of de gelijkmaker lag in de touwen. 
Dit was waarschijnlijk nog niet genoeg, 
want even daarna kon de verbouwereer
de Veloc-keeper voor de tw.eede maal 
de bal naar het midden trappen. Veloc 
ging het nu over een andere boeg 
gooien en voor de rust werd wederom 
door hun midvoor de stand op 2-2 ge
bracht. 
Na de rust hetzelfde spelbeeld. Een hard 
en stug werkend Oss-elftal en een nu 
met vol élan, maar ook beter technisch 
spelend Veloc. De achterhoeden van 

• beide elftallen bleven voorlopig de baas,
maar ook nu moest de Veloc-verdedi
ging zwichten voor deze derde klasser.
Een prachtige kopbal bracht de stand op
een 3-2 voorsprong voor de Ossenaren.
Tot twee minuten vóór het einde bleef
zo de stand. Het was jamme_r voor de 
jongens uit Oss, dat Veloc nog in deze
minuten wederom gelijk maakte. In de
verlenging beschikte Veloc- over een lan
ger uithoudingsvermogen en drukte dit
uit in de winnende vierde goal.
Onder toepasselijke woorden werd door
de heer v. d. Krabben als voorzitter van
de Commissie van dit Mo)enwijktoumooi
de Zilveren Molen overhandigd aan
Veloc en de beschikbaar gestelde beker
aan de vereniging Oss.

Voor a.s. Zondag staat voor het eerste
elftal van ODC een uitwedstrijd op het
programma. Ter gelegenheid van de
opening van een nieuw terrein wordt
een wedstrijd gespeeld in Venray tegen
de club van dezelfde naam.

R.K.S.V. ,,BOXTEL". ,
Boxtel 1 - P.S.V. comb. 2- 0.
Gewapend met de beste voorneme_ns
voor het nieuwe seizoen, trad Boxtel 1
j.l. Zondag in het St. Paulus Sportpark
aan voor 'n vriendschappelijke wedstrijd
tegen een sterke P.S.V. combinatie. Het
mag onmiddellijk hierna gezegd worden:
de roodwitters toonden in deze boeien
de wedstrijd wat in hun mars te hebben.
Want ofschoon P.S.V. een sublieme
ploeg op de been had gebracht, zelfs
met klassespelers als Quick en v. d. Mo
lengraft, toonde Boxtel zich toch supe
rieur. De Eindhovenaren mochten dan
van de voetbaltechniek een tikje meer
kaas gegeten hebben ·aan de gastheren,
deze laatsten maakten dit geringe tekort
ruimschoots goed met een team-spirit,
die op zijn minst veelbelovend is te
noemen. Met vreugde konden de Box
tel-aanhangers constateren, dat hier een
herboren ploeg aan het werk was: De
Boxtelse achterhoede speelde een sublie
me partij, waarbij zowel het opbouwen
de als verdedigende werk terdege werd
verzorgd. En de voorhoede mag het zich
tot een verdienste rekenen diverse ge
v.iarlijke aanvallen gelanceerd te hebben,
waarop de ervaren P.S.V.-verdedigers

doodeenvoudig het antwoord schuldig 
moesten blijven. 
Over de wedstrijd nog het volgende: 
voor de rust gingen de partijen goed 
tegen elkaar op. P.S.\!. zocht het heil in 
fraai maar te ver doorgevoerd positie
speL Boxtel daarentegen zocht haar 
kracht in de frisse open aanval. Alhoe
wel zich voor beide doelen vele gevaar
lijke situaties afspeelden, mocht geen 
der ploegen voor de rust een voor
sprong noteren. Na de rust bleek de 
Boxtelse voorhoede wat beter op schot 
te zijn gekomen en al spoedig leidde 
men (dank zij midvoor v. Weert) dan ook 
met 1-0. Een heftig tegenoffensief van 
P.S.V. weerstonden de verdedigers van 
de thuisclub meesterlijk, zodat de Eind
hovenaren er niet in slaagden het roer 
definitief om te gooien. Toen linksbui
ten Timmermans voor Boxtel, ongeveer 
een kwartier voor het einde, bovendien 
nog het tweede doelpunt liet aaQteke
nen, was het pleit beslecht: Boxtel had 
uitstekende tegenstanders op sublieme 
wijze op de knieën gedwongen. Een goe
de inzet dus van deze voorbereidings
wedstrijden voor de competitie 1952-
1953, die ongetwijfeld zwaar zal blijken 
te zijn . 

A.s. Zondag 2.30 uur:
Boxtel 1 - Eindhoven 2. 
De Boxtelse sportliefhebbers kunnen a.s. 
Zondag in het St. Paulus Sportpark hun 
hartje weer komen ophalen, want de 
roodwitters zullen dan hun krachten 
gaan meten met die van de reserves van 
de uitstekende 1 e klasser Eindhoven. 
Zal dit treffen voor h_et publiek onge
twijfeld een interess�nte voetbalwed
strijd opleveren, voor de vlagdragers 
van Boxtel zal het vast en zeker een 
hoogst leerzame oefenwedstrijd be
tekenen! 
Het 2e elftal speelt om 12 uur een thuis
wedstrijd tegen Eindhoven 4. 

HANDBOOGSPORT. 

H. de Koning beste schutter
in interland-wedstrijd.
Zondag 24 Augustus j.l. had te Binche 
(België) de interlandwedstrijd hand
boogschieten België-Nederland plaats. 
De wedstrijd had een zeer spannend ver
loop en de beslissing viel dan ook pas 
vlak voor het einde. 
Nederland kwam als overwinnaar uit de 
strijd te voorschijn met 5855 punten 
tegenover België met 5831 punten 
(zulks in tegenstelling met andersluiden
de berichten in de dagbladen). 
Onze plaatsgenoot H. de Koning van 
l'Union (vergezeld van een grote schare 
supporters) was met 439 punten in 50 
pijlen de hoogste schutter van het Ne
derlandse team, tweede werd de be
kende schutter Thei Hendriks uit Swal
men met 434 punten. Voor onze Boxtelse 
afgevaardigde dus een prachtig resul
taat! 
De Nederlandse kampioen Ottenheim 
won de kampstrijd tegen zijn Belgische 
collega. Depreter met 126 punten tegen 
123 puntien in 15 pijlen. (N.B.: in Bel
gië gaat de telling tot 10 !) 

=:========================================= 

Avonturen van BIM en BAM 

LUCHTREIS MET JUMBO. 
Bim en Bam vervelen zich. Ze hebben 
zich de gehele morgen al de hersens ge
pijnigd over de vraag wat nu eens uit te 
voeren, maar in hun bolletjes duikt geen 
enkel plannetje op. Totdat ze Jumbo 
ontmoeten en onze vriend Bam plotse
ling op een reuze idee komt: .,Zou jij 
graag willen vliegen, Jumbo?" vraagt 

hij. ,.Natuurlijk", zegt Jumbo, .,wie zou 
dat nu niet graag willen!" Bam weet er 
wat op. Hij neemt een fietspomp en 
blaast een heleboel lucht in Jumbo's 
slurf. De olifant voelt zich zo groot wor
den als een ballon. Intussen heeft Bim. 
een mand gevonden om onder aan de 
.ballon te hangen. Terwiil Jumbo, die al 
zo licht als een veertje is geworden van 
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.al die lucht, zich met zijn' slurf vast
houdt aan een boom, klauteren Bim en 
Bam in de mand. Dan kan de reis be
ginnen. ,,Laat maar los", roepen Bim en 
Bam. En zie, daar zeilt Jumbo, de vlie
gende olifant, omhoog. Bim en Bam wui
ven alsmaar naar vrienden en bekenden 
op de grond...... Is me dat even een 
geweldige luchtreis! •. 



\ 

DOE MEE! 
9 VAN GERRIT EN THE IN DE 

RIMBOE. 

Wat U niet weet is dat zovele van onze 
militairen in uiterst moeiliike omstandigheden over onze grenzen verbliiven om 

• daar ons Vaderland te dienen. De moei
lijkheden ziin hen w�l van tevoren ge
zegd, maar zii konden er zich geen voor
stelling van maken wát- hen daar zou op
wachten. Nu is Gerrit daar, en Thé en de vierduizend anderen. Op zeven plaat
sen ziin ze ondergebracht in de rimboevan het ruige Nieuw Guinea. Er huizen
er in tenten. Ze hebben het hard en arm. Er is geen verbinding. De lichtaggrega
ten slaan menigmaal uit en kaarsen ont
breken. Ze leven in een oerwoud tussen 
primitieve papoea's en met- primitieve 
middelen. Dan is er nog Korea, het land van de 
inorgenstilte. zoals de naam betekent, maar waar plots de lucht kan daveren 
van het oorlogsgeweld, waarbii iedersleven dan op het spel staat: . . . . .  
Wii • kµnnen daar weinig aan doen. Ze 
leven van onze gemeenschap afgesne
den, ver van huis. Wii kuiilfen het land 
der Papoea's en der Chinezen niet binnentreden om iets van Henk en Gerrit 
te doen, omdat het hun zo enorm is tegengevallen en ze nooit hadden kun
nen denken, dat dát mogeliik was. En zo nadert voor hen Kerstmis . . . . . .  
Wij kunnen niet genoeg het prachtig plan van Nationaal Katholiek Thuis
front waarderen, waarin geopperd wordt 
áan • alle militairen overzee rondomKerstmis als een bliik van medeleven
een pakie te sturen. Zowel aan de katholieken als aan de niet-katholieken, 
aan allen. Het scheen niet delicaat met 
Kerstmis in de schutsputten van Koreaen in de ontpering van Nieuw Guinea
d_e een te gedenken en de ander te passeren. Het pakketje is in overleg met de 
militairen daar samengesteld, en bevat 
zowel versnaperende, ontspannende als 

PAROCHIE-AGENDA 
l 3e Zondag na Pinksteren.
31 Augustus 1952. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
De H.H. Missen ziin om half 7, kwart 
voor- 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. Om half 7 gel. H. Mis voor Hen
drica v. Beurden-Verwetering v. w. haar 
kinderen; om kwart voor 8 gel. H. Mis 
voor het geesteliik en tiideliik welzijn 
van onze parochie; z. a. gel. H. Mis voor 
Cijsberta Looymans en Frederica Peters; 
om 9 uur gel. H. Mis voor Adrianus 
Karssemakers en Dorothea v. d. Ven; 
�- a. gel. H. Mis voor Hendricus Voets 
v.w. de buurt; H. Hartaltaar gel. H. Mis
voor Cornelis v. Rumund; om half 11 
gez. irgt. voor Lambertha Smits-v. 
Kempen. •• 
Schaal. Vandaag gaat de te schaal voor 
het verlichte uurwerk. De 2e schaalvoor de bijzondere noden. Beiden wor
den aanbevolen. 
Lof. Zondag, Donderdag en Vriidag
avond om 7 uur. 
Biechten. Donderdagavond van 7 tot 
8 uur en Zaterdag van half 3 tot 4 uur 
en van 6 tot half 8. 
Dopen. Iedere middag van half 3 tot 

• 3 uur.
Congregatie. Deze week zal het weer 
congregatie zijn en wel Maandagavond 
om half 8. MAANDAG: kwart voor 7 gel. inndst. 
voor Constant v. d. Broek; z. a. gel. H. 
Mis voor Hendrina v. d. Loo-v. Oir
.schot; hal� 8 gel. mndst. voor Gerardus 
v. d. Loo; half 9 gez. mndst. voor Maria 
Dirks-Saat; z. a. gel. H. Mis voor Adria
na Leermakers-Avendonks. 
·Vanavond half 8 congregatie.
DINSDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Martinus v. d. Struijk en Anna de 
huisvrouw en Emerentia de dochter; nalf 8 gef. gel. jrgt. voor Adrianus Nor
bertus v. Óerle; half 9 gez. mndst. voor
Maria Roeien; z. a. gel. H. Mis voor 
Petrus v. d. Krabben. WOENSDAG: kwart voor 7 gel. mndst. 
v. Christ v. d. Horst; z. a. gel. H. Mis
voor Hendrica v. d. Oever-v. d. Sande v.w. de Retraitepenning: half 8 gel. 
mndst. voor Maria Dirks-Saat; half 9
gef. gez. jrgt. voor Adrianus Norbertus 
v. Oerle. 
DONDERDAG: kwart voor 7 gel.
rondst. voor Maria Vogels-v. Kasteren; 
z. a. gel. H. Mis voor Constant v. d. Broek v. w. de Bond van 't H. Hart; 
half 8 gel. jrgt. voor Maria Loerakker
v. Geel; half 9 gef. gez. jrgt. voor Adria
na Leermakers-Avendonks. 
Vanavond om 7 uur Lo� en van 7-8
,ielegenheid om te biechten. VRIJDAG: Eerste Vrijdag v. d. maand,
kwart voor 7 gez. mndst. voor Petrus Smits; half 8 gel. H. Mis ter ere van het
H. Hart; half 9 gez. mndst. voor Hen
rica v. d. Ven-v. d. Ven; z. a. gel. H. 
Mis voor Henrica v. d. Ven-v. d. Ven. 
Vanavond om 7 uur Lof. 
ZATERDAG: Eerste Zaterdag van de 
maand, tevens Priester-Zaterdag, kwart 
voor 7 gef. gez. jrgt. voor Hendricus v. 
Dijk; z. a. gel. mndst. voor Johanna v. 
Dalen-Melis; half 8 gel. H. Mis ter ere 
van 't Onbevlekt Hart van Maria tot 
bekering van de zondaars; z. a. gel. 
mndJt. voor Anna Maria v. d. Heijden
Verhoeven; half 9 gel. H. Mis voor Francina v. d. Laar-v. LierrÏpt; om 9 uur
gel. H. Mis om Gods zegen af te smeken 
over het nieuwe schoolia<1r van de.
H.B.S. • 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Henricus Francis
cus Smits, won. in on;z:e parochie en Adriana Theodora Maria Theresia Roo- •
sen, won. in de parochie van St. Petrus 
Banden te Oisterwiik, waarvan heden de 1 e afkondiging geschiedt. 
Bernardus Franciscus Canisius Nas, geb. 
te Niimegen en won. in onze parochie 
en Maria Huberta Dinnissen, geb. te 
Mook-Middelaar en wonende in de St. 
Theresia-parochie van Boxtel; Johannes 
Wilhelmus Pietermans, geb. te Spau
beek en won. in onze parochie en Cor-

nuttige dingen. De waarde zal ongeveer 
tien gulden bedragen. Maar wat heeftJan aan een pakket van een Organisatie.
Dat is koud. Daarom heeft Nationaal 
Katholiek Thuisfront het plan beraamd 
het pakket een persoonlijk karakter te 
geven. Voor drie gulden wordt U afzen
der van het pakket. Er komt een enve
loppe op het pakket waarop staat ver
meld dat het pakket door Uw bijdrage 
mogeliik is geworden. En om het pakket 
nog persoonliiker te maken, bent U, in
dien U dit wilt, in de gelegenheid om 
in de enveloppe een briefie te sluiten 
met een persoonlijk woordie. Het aar
dige is dat U niet weet waar Uw pakiezal belanden: bii de Korporaal op Biak,
of bii de Kapitein in Poendiong, bij de 
Dominee in Tokio, of bij de Aalmoeze
nier in Sorong, bij de Marinier in de Nieuw Guinese tenten, bij de vliegenier
op Paramaribo of bii de Matroos in 
Hollandia. Uw brieven en pakies gaan 
als een kerstverrassing over de wereld 
naar onze eigen iongens. 
Drie gulden voor dit pakket van tien 
gulden kan toch nog een heel bedrag 
zijn, maar als in elk gezin eenieder wat 
offert is het gauw bij elkaar, of anders 
met een paar gezinnen samen of in ver
enigingsverband. 
117.000 militairen zijn gedurende vijfjaren van pakketies voorzien, en ze
waren er blii en gelukkig mee. Zou hetvoor deze 4000 niet gelukken? 
Helpt U deze, die het zo moeilijk, zo 
teleurstellend zwaar hebben aan eenmooie Kerstmis en stort drie gulden (of 
een veelvoud daarvan) op giro 520.000 
Nationaal Katholiek Thuisfront, Den
Haag, of per aangetekende brief aan 
Postbus 4, Den Haag. Aan dit adres
kunt U ook Uw briefje zenden als U 
dat in de enveloppe wilt insluiten. 

Breng een beetje vreugde in een arm 
land, een beetje liefde in een ruige omgeving. Doe mee 1 

nelia Johanna Geerts, geb. te Boerhaer
Wiike en won. te Veghel parochie H. 

• Lambertus; Petrus Adrianus Maria v. d.
Sande, geb. en won. in onze parochie en Anna Cornelia Lamberdina Clercx, geb. 
en won. in onze parochie, waarvan
heden de 2e afkondiging geschiedt. 
Arnoldus Franciscus v. d. Brand, geb. en
won. te St. Michiels Gestel en Theodora 
Johanna Haerkens, geb. te Batenburg en 
won. in deze parochie, waarvan heden 
de 3� afkondiging geschiedt. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL.
Vandaag gaat de eerste schaal "de stui
versschaal" voor de kerk; de tweede 
gaat voor de Biizondere Noden. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van de vrede. Na het Lof is het kruisweg 
voor degenen, wier namen op het ziel
boek staan. Donderdag - is het vanwege d·e daar
opvolgende Eerste Vrijdag, gelegenheid
om te biechten des morgens onder de 
H.H. Diensten en des avonds van 6 tot 
7 uur. Het is GEEN H. Familie voor Moeders
en Gehuwde Vrouwen. 
Vrijdag - Eerste Vriidag der maand. 
Des morgens om kwart voor 7 is het pl.
gez. H. Mis voor de leden van de Broederschap van het H. Hart. Na de mid
dag is het om half vier Lof voor de
schoolkinderen. Des avonds om half 8 is het Lof met Oefening van Eerherstel. 
Zaterdag - is het Priester-Zaterdag,
waarop uwe gebeden worden gevraagd 
voor de priesters en toekomstige pries
ters. ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. tot 
bijzondere intentie; 7 uur 1. d. voor Ma
ria v. Zeeland-Boeren v.w. Broederschap 
van 0. L. Vrouw van Lourdes; 8 uur 
1. d. voor Adriana v. d. Snepscheut v.w.
de buurt; kwart over 9 1. d. voor Adria
nus v. d. Nostrum v.w. de buurt; half 
11 Hoogmis voor Eugène Bogaerts v. w. 
de kaartclub. 
In de "Burcht": kwart over 7 1. d. tot
biizondere intentie; half 9 1. d. voor Jo
hannes Corn. • Huiiberts v.w. personeel 
leerlooierii; kwart voor 10 1. d. voor 
overleden familie (Voermans). 
MAANDAG: 7 uur 1. d. voor Johannes
Corn. Huiiberts v. w. de kinderen; 
kwart voor acht I. d. voor Hubertus 
Driessen en echtgenote v. w. de klein
kinderen; half 9 1. d. voor Elisabeth 
Lindeman Appelboom. DINSDAG: 7 uur 1. d. voor overleden 
familie; kwart voor 8 1. d. voor Maria 
Sars-v. Eijndhoven; half 9 1. d. voor Pe
trus Smits; half 10 gezongen Huwelijks
mis. 
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voór Johan
nes Cornelis Huijberts; kwart voor 8 1. 
d. voor Wilhelmus Apeldoorn; half 9 1. 
mndst. voor Hubertus Jos. v. Susante en 
Jos. v. Susante de zoon; 10 uur Solem
nele Huwelijksmis. 
Half 8: In de Burcht: I. d. Dorothea 
Kersemakers-v. d. Ven v.w. de kleinkin
deren. DONDERDAG: 7 uur 1. d. voor Adria
nus v. d. Nostrum v.w. ziin vrienden; 
kwart voor 8 1. d. voor Lies de Kort
v. d. Elst; half 9 1. d. voor Barbara Nou
wens-v. d. Meeren. VRIJDAG: kwart voor 7 pl. gez. d. voor 
de leden van de Broederschap van het 
H. Hart; kwart voor 8 1. d. voor Wil
helmus v. Eijndhoven-Kruiissen; half 9 
1. d. voor Eugène Bogaerts (v. w. be-
vriende familie). ZATERDAG: 7 uur 1. d. voor Johannesv. Wiick; kwart voor 8 I. d. voor Johan
nes v. d. Heijden; half 9 1. j. voor Maria 
Kerkhofs-v. d. Boer. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE.
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur irgt. voorFrans v. d. Schoot. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Francina 
Kemps.DINSDAG: half 8 jrgt. voor Anna Ma
ria v. Oorschot. WOENSDAG: half 8 jrgt. voor de fam.

v. Schaik.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Alle
gonda v. d. Mugheuvel. VRIJDAG: Eerste Vrijdag, half 8 jrgt.
voor Martina Geerts. ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Joannes
v. d. Linden en Gerdina de hsvr.

Deze week zullen i;?eschieden: 
Maandag en Dinsdag H. Mis voor Ma
rinus Timmers v. w. de huisgenoten. 
Woensdag H. Mis voor Anna Maria v. 
d. Langenberg, Broederschap Pastoor v.Ars. Donderdag H. Mis voor Cornelis
Huyberts te Boxtel overleden. Vrijdag 
H. Mis voor Barbara v. Oers te Boxtel
overleden. Zaterdag H. Mis voor Cor
nelia Op 't Hoog te St. M. Gestel over
leden. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

ZONDAG: om 7 uur H. Mis tot zekere 
intentie; om half 9 H. Mis voor de leden van de godvruchtige vereniging
ter ere van de H. Theresia; om 10 uur 
de hoogmis voor het geesteliik en tijde
lijk welziin van de parochie. 
De eerste schaal gaat vand;iag voor de eigen kerk; en de tweede voor de Bii
zondere Noden. 
Om half 3 het Lof, waarna gezongen 
wordt lied nr. 57. • 
MAANDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Johanna Heerebeek- de Beer. 
DINSDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
tot zekere intentie. WOENSDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
vÖor Ida van den Breekel-van den 
Heuvel. DONDERDAG: om kwart -voor 8 H.
Mis voor de leden van de godvruchtige 
vereniging ter ere van de H. Theresia. VRIJDAG: Eerste Vrijdag van de 
maand, om half 8 de plechtig gezongen 
Mis ter ere van het I-1.- Hart ·van Jezus, 
als pl._ gef. gez. irgt. voor Ida van den 
Breekel-van den Heuvel. En des avonds 
om half 8 Lof met oefening van Eer
herstel. ZATERDAG: om kwart voor 8 H. Mis
voor Johanna Maria van Nunen-van der Schoot. • 

Gelegenheid tot biechten:Dagelijks voor de H. Missen en Zater
dagmiddags van 6 tot 7 uur. 

Huwelijksaankondigmg:
Bernardus Francis Canisius Nas, gebo
ren te Nijmegen en wonende te Boxtel 
en Maria Huberta Dinnissen, geboren te 
Mook-Middelaar en wonende in deze 
parochie. Tweede roep. 

Gedoopt: 20 Augustus: Elisabeth Johanna Maria 
Josepha dochter van Josephus Maas en 
Johanna van der Meijclen. 
Katechismuslessen deze week op school:3e en 4e klas: de vragen 1 en 2. 
5e, 6e en 7e klas: de vragen t'. 2, 3 en 4. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG: feestdag van St. Jans Ont
hoofding, patroon onzer parochie; half 71. i. voor Hendrica Ant. v. Kuringen; 8 
uur 1. i. voor Frans v. Haaren; 10 uur 
de plechtige Hoogmis tot welzijn der 
parochie; 3 uur plechtig Lof. MAANDAG: 7 uur z. i. voor Marinus v.
d. Wiel; half 8 z. i. voor de Heer enMevr. Petrus Maas-de Werdt; 8 uur 1. 
i. voor Johanna Maria Frans v. Haaren.
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Albert v. d. 
Wiel; half 8 z. i. voor Petrus Pijnen burg 
en Maria de hsvr.; 8 uur I. j. voor Ger. 
Krol en Antonetta de hsvr. 
WOENSDAG 7 uur z. j. voor Catha
rina Pijnen burg; half 8 z. i. voor Mari
nus Timmermans; 8 uur 1. j. voor Mart. 
v. Drunen.
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Anna
Maria Marinus Timmermans; half 8 z. j. 
voor Albertus v. d. Berk; 8 uur 1. j. voor 

Joh. v. cl. Koevering. 
VRIJDAG: te Vrijdag der maand -
daarom ook Donderdag biechthoren als op Zaterdagen - half 7 1. i. voor Petro
nella Joh. v. d. Koevering; 7 uur 1. j.voor Arnolda Tinnebroek; half 8 z.
mndst. voor de over!. fam. v. Boeckel v. 
Rumpt; deze H. Mis met uitstelling enz.ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Jans
Schoenmakers-v. d. Boer; half 8 z. j. 
voor Arnolda Albertus v. d. Berk; 8 uur1. i. voor Cornelia Traa. ZONDAG: half 7 1. m. tot welzij. der 
parochie; 8 uur 1. m. voor de leden derproc van St. Gerardus te Nijmegen; 10
uur z. i. voor Ant. v. d. Pas. 

In de Kapel der Eerw. Zusters:
Maandag 7 uur 1. m. voor Helena Joh. 
v. Houtum als over!. lid H. Bloed. Dins
dag en Woensdag 7 uur 1. m. voor Theo 
v. Hal v. w. vrienden. Donderdag en
Vriidag 7 uur 1. m. voor Adr. v. Hasten
berg v. w. kennissen. Zaterdag en Zon
dag 7 uur 1. m. voor Nicolasina Pijnen
burg v.w. huisgenoten. 
Gedoopt: Lamb. Mart. Maria zoon van 
Wilh. v. Abeelen-Schellekens. 
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH.
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 
uur Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaalcollecte voor Biiz. Noden Episco
paat en voor het onderhoud -eigen kerk.Na de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje; na het Lof een lied. 
Donderdag gelegenheid 0111 te biechtenvan 3-4 uur en van 6-ha!f 8. Om
half 8 Oefening van het H. Uur. 
Vriidag, Eerste Vriidag der _maand, toe
gewiid aan het H. Hart van Jezus. Om 
half 7 uitstelling van het Allerheiligste 
en Communie uitreiken; om 7 uur Gez. 
H. Mis met uitstelling waarna Litanie
van het H. Hart en Oefening van Eer
herstel. 's Avonds om half 8 Lof; na het 
Lof een lied ter ere van het H. Hart. 
Zaterdag Priester-Zaterdag. 
ZONDAG: 7 uur mndst. voor Adrianus
van der Meyden; half 9 H. Mis voorMevr. Martina van Esch-Munster; 10
uur Hoogmis voor de parochie. MAANDAG: half 8 H. Mis voor Elisa
beth Batens. DINSDAG: half 8 H. Mis voor Corne
lis van den Broek. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Johan
nes Sterks. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Maria
Sterks-Schoenmakers. 
VRIJDAG: 7 uur gez. gef. irgt voor 
Mej. Dymphna Sprengers; 8 uur H. Mis 
voor Johanna van den Bruggen-Domini
cus. ZATERDAG: half 8 gef. jrgt. voor Petronella v. d. Nosterum-v. Wezel. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL.
Zondag 31 Augustus: Dertiende Zondag 
na Pinksteren. Deze middag om 3 uur 
Lof met Rozenhoedie. 
Donderdag om 8 uur Lof. 
Vrijdag: Eerste Vriidag van de maand. 
Van 7 tot 8 uur aanbidding van het H. 
Sacrament, Lof met Rozenhoedje en 
oefening van eerherstel. 
Zaterdag: Priesterzaterdag. Om 8 uur 
Lof. ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor, de
overleden ouders Doggen en Laarman.MAANDAG: om 7 uur voor Cornelis
van den Broek. 
DINSDAG: om 7 uur: voor Anna Ge
rarda Schapendonk. WOENSDAG: om half 8 voor Doctor
Theodorus Strengers. 
VRIJDAG: om half 8 voor de overleden 
Mevrouw Henket-Windstosser. ZATERDAG: om half 8 tot bijzondere
intentie. 

Brieven onder nummer 
Als in advertenties de mededeling voor
komt "brieven onder nummer", komen 
altijd belangstellenden informeren naar 
het adres van de adverteerder. 
Zii kriigen altijd te horen "dat mag niet 
worden medegedeeld" U moet een brief-
je schriiven". • 
Dat brieven schrijven voor velen een 
afschrikwekkende bezigheid schiint te 
ziin, menen wii nogal eens uit de reac
ties te mogen afleiden. 
De mededeling "het adres mag nietworden opgegeven" is voor velen niet
voldoende, want heel dikwijls volgennog vragen met de bedoeling toch minstens iets te weten te komen omtrent 
degene, die de advertentie heeft geplaatst. Doch met het antwoord komt
nooit de bevrediging, want de man van 
de krant houdt zich aan hêt beroeps-geheim. -
,,U moet een briefje schrijven". 
Niet zelden kriigt hij dan de vraag ge
steld: ,,hoe moet ik dat doen, een briefschrijven onder nummer, en aan wie 
moet die gezonden worden". 
De belanghebbenden zoveel mogelijkvan dienst willende zijn, wordt hun dan gezegd wat in de te schrijven brief be
hoort te worden medegedeeld, dat de 
brief in een em1eloppe moet worden gesloten en op de enveloppe het nummer 
geplaatst dat in de advertentie voor• 
komt. Ziin er toevallig "brieven ondernummer" binnengekomen, dan wordt
met voorbeeld aangetoond hoe hetbehoort. 
Er komen evenwel doorgaans minder 
brieven binnen dan aanvragen zijn gedaan om het adres te weten. 
Wilde men de moeite niet doen om te 
schrijven, of durfde men zich niet te 
wagen aan het opstellen van een brief? 
Zowel het een als het andere is mogelijk. Evenwel, wie geen moeite wil doen, 
begrijpe dat zonder inspanning niets te 
bereiken is. 
De_ anderen, zij die moeite hebben bij 
het opstellen van een brief, moeten zich 
bepalen tot eenvoudige mededelingen. 
Er moet uit blijken dat men voldoen 
kan aan de eisen, zoals die in de adver
tentie ziin gesteld. 
Tot zover ten gerieve van. eventuele gegadigden naar een of andere betrekking. 
Ten overstaan van adverteerders zii bij 
deze eens gewezen op een veel voorkomende tekortkoming tegenover solli
citanten, briefschriivers. 
Van betrekkingzoekenden hoorden wii 
nogal eens de klacht "als men maar ooit 
enig antwoord kreeg op het schriiven, 
doch al zo dikwiils geschreven hebbendeis tot-nu-toe ieder bericht uitgebleven",
Het is niet iuist brieven van sollicitan
ten onbeantwoord te laten. 
Wie personeel vraagt op schriftelijke sol
licitatie moet bedenken dat iedere solli
citant in spanning verkeert omtrent dekans aangenomen te worden, en indien
dan de brieven van niet in aanmerkingkomenden zonder meer ter ziide gelegd
worden, schiet men tekort in ver
plichting. 
Berichtgeving kan desgewenst zakelijk 
gehouden worden en zelfs geschieden 
zonder firmavermelding, doch ze mag 
niet achterwege blijven. 
Moge in de toekomst met de hiervoorgegeven aanwijzingen rekening worden
gehouden. 

lnplaats van kaarten. 
ONDERTROUWD: 

ANNY CLERCX 
en 

Te koop: 2 drachtige volbloed
zeugen te worp. Aan telling 
13 Sept. J. Kroot, Bloemen
daal F 114, Oirschot. 

Net R.K. Meisje, 20 iaar, 
heeft nog twee dagen over, 
Woensdag en Donderdag. 
Brieven nr. 14, Molenstr. 19. 

Modevakschool 

E.N.S.A.I.D. 

PIET VAN DE SANDE 

De huwelijksinzegening zal 
plaats hebben op Maandag 15 
September a.s. om 10 uur in de Parochiekerk van Sint

Te koop: fiine handperen, 
T riumph, 15 cent, per kg. 
Brands, Vorst 23. 

Heb bovenwoning (drie kamers en een keuken), wil rui
len tegen benedenwoning. 
Brieven onder nummer 71, 
Molenstraat 19. 

Petrus. 
Boxtel, Augustus 1952. 
Rechterstraat 32. 

Te koop bij C. v. d. Aker 
"De Ketting" een toom beste biggen. J:h:e1

°

��r=��ee;{��;1 l\rM: 

Dames,' er bestaat thans ge
legenheid zich op te geven
Voor de nieuIDe naai- en knip
cursus, IDelke in September
aanvangt. Opgave kan ge

schieden van /. 6 September,
iedere dag van 's-morgens 9
tot 's-avonds 8 uur bij Parallelweg Z 1. 

Geen receptie. 
Toekomstig adres:Kalksheuvel 39. 

Bii deze betuig ik mijn 
welgemeende dank aan de 
Z. Eerw. Heer Pastoor, 
Dokter Kluytrnans, Ge-
meentepolitie, Buren, 
Vrienden en Kennissen, 
voor de hulp en het mede-
leven bij het overliiden van mijn innig geliefde echtge-
noot betoond. 

Wed. A. Voets-de Ruyter 
en kinderen 

Nieuwstraat 190. 

Werkster gevraagd. Geeris, 
Markt 23. 
Handperen, Appels en Prui-
men 15 et. per kilo. Th. Swin-
kels, Roond 10. 
Gevraagd: een net Dagmeisie 
oi voor 2 dagen per week een 
Werkster. Adres bevragen: 
Molenstraat 19. 
Prachtige fantasiebroek met 
zwart vest en hoge hoed ter
overname. Bevragen Molen-
straat 19. 
Drogisterij "De Vijzel", 
Markt, vraagt een nette Jon-
gen voor boodschappen te be-
zorgen. 
Te koop: een toom beste big-gen bij L. Eiikemans, Vorst 19
Te koop: een herenriiwiel en 
handwaswachine. C. Voets, 
Breukelsestraat 103. 

Te koop: een toom zware ke prijs. Wilhelminastraat 22. 
biggen. 1:f. de Bie, Roond 96. 
Een toom biggen bij M. v. d.Steen, Esschebaan 18. 
Te koop: zestien weken dragende stamboekzeug N.L., 2e 
worp. H. v. d. Meerendonk,Kasteren B 14, Liempde. 
Te koop: beste kalfvaars, 
t.b.c.-vrij, Merkx Vrillikhoven,
Liempde. 
Te koop: zware biggen. J. de 
Bie, Roond 8. 
Aangeboden: 2 ha nagras, onder Onrooi. Ch. J. v. d.
Meijden, Tongeren 5.
Heb boven-duplexwoning, wil 
ruilen tegen ééngezinswoning. 
Bevragen: Molenstraat 19. 
Te koop: een toom biggen bij 
A. v. d. Sande, Kalksheuvel 24
Te koop: beste biggen. Ver
mulst, Miilstraat 45. 
Prima haard te koop. Bevra
gen Molenstraat 19. 
Heb woning in Hertogen
straat en wil ruilen tegen wo
ning omgeving Bosscheweg. 
Brieven onder nr. 63, Molen
straat 19. 
Een goede fornuiskachel te 
koop. Meeuwissen, Kinder
bos 11. 
Te koop: 2 tomen beste big
gen. C. Olislagers, Hal 17. 
Wie wil zijn woning in Boxtel 
ruilen voor woning in Oister
wiik? Brieven onder no. 44, 
Molenstraat 19. 

40 à 50 heerliike Amerikaanse 
sigaretten draait U uit eenpakie Niemeijers ASCOT
Shag. Dat zal U ter afwisse
ling met Virginia best bevallen. Probeer het eens! 
Te huur in Boxtel 

CAFÉ 
waarin verlof A, met inven
taris, grote woning, grote tuin, 
vrije plaats, lage huur. Brieven 
onder nr. 77, Molenstraat 19. 

Aangeboden 

een rustig pension 
met huiselijk verkeer. 

Brieven onder nr. 44, Molen, 
straat 19. 

FR. HUIJBERTS 

Kapclweg 3/, Bo�tel 

AANGIFTE voor· 

Bondsfokdag 
Degenen die vee wensen 
in te zenden op de Bonds• 
fokdag te Veghel kunnen 
dit tot uiterlijk 7 Sept. 
aangeven bij: 

J. MEGENS en
E. v. d. LINDE.

Het bedrijf moet T.B.C.• 
vrij zijn en alleen N .R.S. 
vee komt in aanmerking. 

HET BESTUUR. 

Middenstands- Handelsavondschool te Boxtel 
Opleiding Middenstandsdiploma (Examen 1953)

Aangifte van candidaten bij de Directeur, de 
heer J. C. van Etten, Clarissenstr. 8, Tel. 477 

Deze week hebben wij voor U een 

extra reclame! 

STOOFLAPPEN .f 2,00 PER 500 GRAM 
POULET f 1,30 PER 500 GRAM 
100 GRAM ONTBIJTWORST 35 CT. 
100 GRAM GEKOOKTE HAM 55 CT. 

Profiteer llan onze kIDalileiten en zeer lage prijzen.

SI age rij BA A IJ E N S -F R U N T 
BARONIESTRAAT 99 

--

-------

1 



Modevakschool 

j P. :Dam
Bosscheweg 3 

Dame• en Meiajea die optie• leid willen worden voor diploma : Lingerie, Coatumière, Coupeuae of Lerarea kunnen zich op1re1ren aan bovenataand adrea. 

GEV ESTI GD 

SCHOENMAKER 
KAPELWEG 45 

Onder rQkstoezlcht gedlplom. 

Stelt U prijs 
op goede 
reparatie 
dan naar 
Tongeren 
* 

Wij maken Uw schoenen als nieuw en 
verwerken uitsluitend de beste materialen. 

Ook voor hen die geen examen wenaen te doen beataat gelegenheid knip-pen en naaien te leren ■-���������������������������������������1roor eigen huiahoudelijk 
1 1rebruik. :::Café:::Restaurant "Moorwijk"= 

Kevelaer. 
Zaterdag 30 Augustus 's avonds 8 uur 

Op Zondag 14 Sept. 
vertrekken Touringcars 

CONCERT 
R.K. Gildenbonds-Harmonie 

naar Kevelaer, Pelgrims worden verzocht tijdig het Bewijs van Neder• landerschap in te leveren bij : 
Programma: 1. Washington Gray• (Mars) C. S. Grafulla2. La Tournuaienne (Polka v. Clarinetten) A. Delbecq3. Eatudiantina (Wals) , E. Waldteufel

Garage DE MOL 4. F�te aux Flambeaux G. Wettge
BOXTEL TEL. 338 5. Jubel-Klänge (Mars) E. Uebel6. Morning, Noon and Night In Vienna F. v. Suppé

rp��·t��� 
7. Finlandia (Tone Poem) J. Sibeliu•8. Star• and Stripea F orever Sousa

Modevakschool E.N.S.A.I.D. 
1 Stationstraat 62 

Ziekenfondsleden ontvangen 
I 

nog steeds korting. 
Jan v. Brabantstraat 14 Dames en Meisjes, bezoekt de demonstratie, 

welke gegeven wordt tet' gelegenheid van de 

Jagerswedstrijd 

opening van de nieuwe Ensaid-Modevakschool op Maandag 1 5 September van 2 - 5.30 en van 7 - 9 uur, Jan vanBrabantstraat 1 4. 
f 1 0,- p r e m i e voor 
degene die het eerst 
15 jonge patrijze n 
brengt. 

U kunt zien hoe men vlug en eenvoudig zelf kleding kan vervaardigen. Tevens opgave voor de vakopleiding: 
Costumière, Coupeuse, Lingerie-Coupeuse, 
Moderne Sierkunst en Lerares-Coupeuse. Beleefd aanbevelend 

KOKS Willy v. Roosmalen Lerares,Coupense
Molenstraat 37, Boxtel 

DANSEN rtA!::!�� DANSEN 
in Café H. M. NOOTEN 

Kantoorboekhandel Tl ELEN 
STATIONSTRAAT 

is door haar ruime sorterin& en billijke prijzen het aangewezen adres voor alle 
• Schoolbenodigdheden

-- Zie hiervoor onze speciale etalages . 
In onze boekhandel verkrijgbaar zolang de voorraad strekt het bekende boekwerk 

Giuseppe Ricciotte 
LEVEN VAN JEZUS 

aan de sterk verlaagde pr ijs van 
f 27 .50 tot slechts f 12.50 

Profiteer van deze gelegenheid. 

250 gram BAKWERKKOEKJES 
van 50 voor 35 cent 

bij elk pak Kasteel- of Keurkoffie 
van 250 gram. 
HARING IN TOMATENSAUS, 

per bi ik 39 cent 
SPECULAAS, ouderwets gekruid, 

250 gram 39 cent 
RODO, het verbeterde zelfw. was
middel, per pak 46 cent 

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

VCUHU en .Jkisju, 
Bezoekt Demonstratie en Tentoonstelling 
op 30 Augustus van 3 - 8 uur n.m. 

Nieuwe cursussen beginnen weer voor opleiding lingerie, costumière, coupeuse, lerares, modetekenen en hoedenvak, alsook lessen in nuttige en fraaie handwerken. Gez:ellige clublessen 's middags en 's avonds en privé, lessen voor 't naaien en knippen voor eigen gebruik, Tevens gelegenheid uw kleding vakkundig te laten knippen of pasklaar maken. 
HOOFDLERARES, DIRECTRICE 

Bloemencorso. 
Op 7 Sept. vertrekken 
Touringcars naar Zundert, 

Bespreekt tijdig plaatsen bij : 
Garage DE MOL BOXTEL TEL. 338 

't Wordt nu weer tijd om een nieuwe 
TABAKSPIJP 

aan te schaffen. Wij hebben ook weer een partijtje KORTE SHAG beter dan elk ander merk, f 1,50 p. 1/2 pond. Prima licht. 
Bert v. d. Braak Baronlestr. 73, Tel. 450 

Met Uw pijnlijke voeten NAAR 
Jo v. 6rinsun-v. Summeren MARKT16 

lledlicb Gedi,1. Yoetnrzorgster 
Ook aan hul• te entbleden 

Telefoon No. 820. 

GERO :»!!enlepel 
voor koatschool. 

F. P. v. Langen
Stationstraat 62. Couverts bij ons gekocht worden door ons gegraveerd. 

1Jarenlang Zat ze • elke Donderdag
te huilen ... 

·En op
�Vrijdag kon 
' 

·tf ze noo1 
'n koekje 

presenteren 1 
Hoe ze ook rekende . . .

f/S6 kwam noo4t uit ! 

,Toob had :te het neus nog niet zo slecht. Zij met haar man
en de twee kinderen ... Ach, eerlijk gezegd hadden ze niet 
te. klagen. Maar toch tobde ze. Zó erg zelfs, dat ze er elke 
Donderdagavond zenuwachtig van werd. Het was ook zo 
moeilijk, vond ze, om rond te komen. Elke Donderdagavond 
had ze nog maar een paar dubbeltjes tot Zaterdag ... 
Vrijdags, als er visite kwam, had ze nooit koek bij de 
thee en soms was er niet eens koffie. 

1 'rfoenwoordig is er alle dagen Dil Is zo'n V'6'-6eld-Zegel 1 1,. koek in huis 1Maar bet belangrijkste Is nog wel, dat ze nu uitkomt met baar geld. Ze hoeft niet meer te hullen. Ze hoeft niet meer te tobben. Ze lacht tegenwoordig om vroeger. t ; Weel U hoe dal komt? KÎjk! Zulke dingen hoort de VéGé· kruidenier nu bijna elke dag ! Bij de een is het zus en bij de ander is het zo. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Duizenden en nog eens duizenden vrouwen werden al geholpen door VéGé. Dat is een der grootste kruideniersorganisaties van Nederland. Die VéGé-!uuideniers kopen sámen bij de fabrieken. En de korting, die 8ij daardoor krijgen... geven ze aan U. In de vorm van waardeee_gels. VéGé-zegelB ! Geld-zegels! 

Let nu eens goed 
op. Ga ook bj.j een 
VéGé-kruldenler 
Uw boodschappen 
doen. Er Is er bit 
U In de buurt ook 
een ! Daar kr\igt 
U korting! Veel 
korting! VéGé Is guller met die 
geld-zegels. Denk daar wel aan. 

Kwalitelt en m,g eens KwallleH 
bij V6Gé 1 Denkt U nu niet, dat U kwaliteit te kort komt. VéGé geeft U de beste kwaliteiten en alles wat U bij een goede kruidenier verwacht.· PLUS geld-zegels· Kom nu 's deze week bij VéGé. Geef niet meer geld uit dan VéGé vraagt! Dat is niet nodig. Word VéGé-klant ! 

Tegenwoordig . . . . .  . 

V'66 heeft al ten mlllloen klanten 1
Er zljn:.-i200 zelfstandige VéCU. kruideniers in ons land ! ZfJ ver- j kopen stuk voor stuk meer dan•.· de gemiddelde kruidenier. Zij geven· elk jaar duizenden en nog eena duizenden guldens korting! Te-- i zamen geven zij mfllioenen guldens 1 korting door die VéGé-Geld-Zegels? Als U géén VéGé-klant bent, geeft i U te veel geld uit en ... gooit U •1 het eigenlijk over de balk. Profiteer· méé bij VéGé ! 

Hief Is Uw bewijs 1 
Neem toch de proef! U betaalt thans voor 250 gram eerste soort koffie f. 2,04. Bij VéGé krijgt U er echter liefst 41 geld-zegels bij! Da's eventjes 201/2 cent korting! Ziet U wel, dat U veel beter uitkomt als U een VéGé-kruidenier • heeft! 

Guller met zegels 1 Guller mei guldèns 1 
ER ZUN 1200 V466-KRUIDENlm· 

Drogisterij "DE VIJZEL" SCHOOLTASSEN 
Markt 12, Boxtel 

Steeds groter wordt de vraag naar onze 
MAATCORSETTEN 

Dit is het gevolg van de juiste pasvorm en "superieure" kwalite it. Elke dag gelegenheid voor maatnemen, ook Yoor fondsleden. 

Makelaars- en Algemeen 
Assurantie kantoor 

Tevens Adviesbureau 
Bosscheweg 12, Boxtel 

Beëdigd Makelaar en Taxa· 
teur In o n r o e r e n d e  en 
roerende goederen 

sinds 1928. 

INSTITUUT E.N.S.A.I.D. --. 
Hoofddir : F. HENDRIKSE,KNAPEN, Secr. E. N.M. V. Bond van Directrices, Leraressen bij het E.N.S.A.I.D Kunstnijverheids- en Modevakonderwijs Tolsteegsingel 54 Utrecht 

Dames en Meisjes, 
B!ezoekt de gratis demonstratie van onze gemakkelijke snelmethode te BOXTEL OP ZATERDAG 30 AUGUSTUS a.s. KASTEELLAAN 26 van 3 - 8 uur. 
Dames die THUIS willen knippen, naaien en stofversieren, stuurt onderstaande BON in met 36 et. aan postzegels en U ontvangt een mooi boek met ruim 100 maten en modellen en een GRATIS APPARAAT om U te laten zien hoe gemakkelijk onze methode is om alle kleding te mak.en en vennaken, zonder rekenen en tekenen. 
BON AAN INSTITUUT E.N.S.A.I.D. Tolsteegsingel 54 Utrecht 
Naam: 
Adres: 

Wilt U een nieuwe Haard 
of Kachel kopen ? 
Komt dan eens even bij ons zien. Zulk een uitgebreide collectie z:ag U nooit 1 

GEMAKKELIJKE BETALINGSVOORWAARDEN 
PIETER v. D. BRANDT BARONIESTRAAT 18 - BOXTEL 

HAARDEN EN KACHELS WORDEN BIJ O NS VAKKUNDIG GEREPA R EER D. 

Grote sortering lf,. Lage prijzen 
Extra aanbieding : 
Tassen van beige 
tuigleder 9.95 

�"-:.--

HEIJMANS 
- Breukelsestraat 63

kregen door de maximaal " .,. nde eigenschappen. · � I
1

1 

1 mfJ!l!' me/" Il , � 
lnrlfl!' kllllfel1• •
n toch is de bi,imDder zacbt aanoelendé "Diadeem". wol niet uurder, want deze prachtig opemaakte volle om�knotten kosteii: 

BIADEEM SAJET zware fantastisch 
1
15goede kwaliteit . . . . • 

DIADEEM Z'll"A.RT9 fijne kwaliteit met n?'lon, mooie spin-2.llrung ...... . .... . 
81ADEIL\I SOKKE.NWOI. met nylon, zeer goe-de kwaliteit, prach- 11 ZI tige kleuren . . . . . . L. 

DIADEEM .JA.EGER. 
100 ¼ wol, degelijk i1158 oersterke kwaliteit � 

,.,, •• � DIADEEM JIJMPEIIWOI., ÄAlt-11 tJerkrij�baar in mooie zachte kwali-.,Nederla,wl''-salce1t ·-.. teit, groot kleur- ,.._assortiment . . . . . . �-

C. ENTI N K, Kasteellaan 26.
De geslaagden in dit blad vermeld, genoten alhier haar opleiding. 

DEN DRIES 
REINIGT EN VERFT

UW KLEDING ,,IN DEN OOIEVAAR" 
OP MAANDAG GEBRACHT.• ZATERDAG TERUG. STATIONSTRAAT 43 

1,\)1\\\ 

e Nederland 
maille wasmachi 
oedgek. door de N 
erenlglng v. Huisvrouw 

naam Is oud, 
goed als gou 

r~~~~~~~~~~~~ 
,,,_ _ __.JI~ ____ I 

. ) 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Het nieuwe ministerie 
Eindelijk is het er dan, en vandaag wor
den de werkzaamheden aangevangen 
met de eerste ministerraad van het nieu
we ministerie. 
De vorige week gaven. wij de Partij van 
de Arbeid. de schuld van de lange duur 
van de forn1atie, en wel om hun hard
nekkig vasthouden van de sociale posi
ties die ze in de vorige ministeries bezet 
hadden gekregen. En we schreven er bij 
dat de K.V.P. nog juist op tijd gewei
gerd heeft toen Mr. Donker een zo 
grote verzwakking van de katholieke 
invloed eiste, dat het al te bar werd. En 
we wensten dat df K.V.P. voet bij stuk 
zou houden. 
Er is in het ministerie dat er nu geko
men is wel een en ander in goede rich
ting op touw gezet, maar een feit blijft, 
dat de katholieken flink achteruit zijn 
gegaan wat betreft hun invloed op het 
sociaal-economische leven in Nederland, 
wat sinds de oorlog het hoofdpunt is 
van ons burgerlijk leven, daar het hier 
gaat om de opbouw van onze maatschap
pij, en daarom om ons bestaan. 
De namen der nieuwe ministers kunnen 
we hier voorbijgaan. Maar we zullen wel 
enkele punten belichten van de positie 
der katholieken in het nieuwe kabinet. 
Hoofdpunt is: het verlies voor de katho
lieken van het ministerie van Economi
sche Zaken, vrijwillig afgestaan aan de 
anti-revolutionnairen. Met dit offfer - heb
ben wij, katholieken, enorm ingeboet 
aan invloed op het maatschappelijk 
leven. Het ministerie van Econ. Zaken 
en het ministerie van financiën (tot nu 
toe beheerd door Mr. Lieftinck en van 
nu af door min. v. d. Kieft, beiden socia
listen) beheersen met hun beiden het 
dagelijks Pinantieel-economisch bestuur 
in ons land. Deze ministeries samen be
heersen het hele economische en finan
tiële leven: denk aan de bclastingen en 
aan de wetgeving op alle gebied van 
handel. Hier staan de katholieken 
voortaan - minstens voor de duur van 
dit ministerie -.. buiten. 
Tegenover dit verlies, plus het verlies 
van het �oorname ministerie van Justitie, 
dat-naar de socialisten is overgeg_aan, 
staan enkele yoordelen. Op de eerste 
plaats het aantal katholieke ministers n.l. 
6 tege_11over 5 socialisten, zodat de ka
tholieken in de ministerraad het sterkst 
zii!J_. Op de tweede plaats: in de Raad 
voor Economische Aangelegenheden, de 
zogenaamde R.E.A., zijn de katholieken 
eveneens het sterkst in aantal, en wel 5 
man: de ministers van Buitenlandse Za
k�n, Binnenlandse Zaken, W ederop
bouw, Maatschappelijk werk en P.B.O. 
In deze raad worden de algemene lijnen 
voor het economisch beleid besproken 
en opgesteld. 
Waarschijnlijk heeft dit getal-overwicht 
van de katholieken in ministerraad en 
R.E.A., de K.V.P. door de zure appel 
doen heenbijten. 
De winstpunten wegen echter niet op 
tegen de verliespunten. 
De katholieke invloed in het opstellen 
der wetten en het practische beleid op 
finantieel en economisch gebied, kan er 

Wie neemt een initiatief? 
Mogelijk herinnert men zich de uitingen 
van teleurstelling bij het bekend worden 
van de verkiezingsuitslag. 
Wellicht zijn er onder onze lezers die 
geschrokken zijn van die uitslag. Er was 
in ieder geval reden toe, want Boxtel 
had zelfs een belangrijk procentueel aan-

. deel in het stemmenverlies van de 
K.V.P.
Vàii de 1690 stemmen, die de K.V.P.
over het gehele land minder had dan in
1948, kwamen er 225 op rekening van
het Boxtelse kiezerscorps.
Wij hebben ons onthouden om mee te
doen in het koor van hen, die de schuld
vraag van het stemmenverlies aan de
orde stelden. O.i. had zulke nakaarterij
geen zin, tem�er niet omd;it lang vóór
de verkiezingen met alle eventualiteiten
rekening had gehouden kunnen worden.
M_aar laten wij oppassen, dat wij niet
aan het nakaarten gaan. Dat is niet de
bedoeling.
Wat wij wel bedoelen, dat is het uitwer
pen van het peillood om te weten te
komen hoe diep men in Boxtel politiek
geschokt is.
Dit zal vastgesteld kunnen worden uit
een reactie, die naar ons gevoelen zou
kunnen bestaan in een stevige activiteit
om onder alle rangen van de bevolking
meer l)_e_langstelling te wekken voor de
politiek.
De aanwinst van leden voor de K.V.P.
moet het gevolg zijn van wat door de
actie is bereikt.
Volgen.§ onze opvatting is op de eerste
plaats nodig begrip aan te kweken voor
christelijk-sociale politiek, beJ;ef van de
gevolgen van overheidshulp voor individu
en gemeenschap, en meer gevoel voor
individuele vrijheid naar· morele normén.
Indien nu personen of verenigingen zich
interesseren_ om die zo nuttige belang
stelling voor de politiek op te wekken
en daarto_e bijeenkomsten op j(eregelde
tijden te beleggen, dan zou hieruit blij
ken, dat Boxtel inderdaad po.!itiek ge
schrokken is van de stembusuitslag.

toch niet erg iroot mee zijn. De eigen
lijke sociale departementen die nu door 
katholieken zullen beheerd worden, zijn, 
tenminste voorlopig, niet vaii groot be
lang. Het ministerie van Wederopbouw 
is een uitstervend ministerie: als dit wat 
vlotter zou zijn in het afwerken van het 
herstelprogram, dan kon het spoedig 
verdwijnen, omdat er dan weinig reden 
van bestaan voor overblijft. 
De taak van het ministerie voor maat
schappelijk w�k is niet groot. En het 
ministerie voor P.B.O. en bezitsvorming 
zal nog weinig meer te goen hebben 
dan plannen maken voor de toekomst. 
Van de twee laatst genoemde ministeries 
moet dus het belang nog blijken en het 
eerst genoemde, Wederopbouw, is in 
ieder geval van weinig belang meer. 
In het hele ministerie bezetten de ka
tholieken slechts twee sleutelposities: 
Binnenlandse Zaken en Onderwijs, de 4 
andere zijn tweederangs; daartegenover 
zijn de 5 ministeries der socialisten: mi
nister president, Justitie, Financiën, So
ciale Zaken en Landbouw, zonder uit
zonJlering sleutelposities, eersterangs 
ministerjes. 
Een doekje voor het bloeden is, dat de 
anti-revolutionnairen, die nu het ministe
rie van Econ. Zaken bezetten, niet met 
zich zullen laten sollen gezien hun straf 
doorgez�tte eis om in het nieuwe kabi
net een voorname zetel te krijgen in de 
sociaal-economische sector, welke zij ook 
gekregen hebben dank zij een offer van 
de K.V.P., wat ook de P. v. d. A. ten
slotte weer moreel gedwong_en heeft ook 
iets te laten schieten in de sociaal-eco
nomische sector, ten voordele van de 
K.V.P. Al mist dus de K.V.P. het voor
name mm1sterie van Econ, Zaken, de
anti-revolutionnairen zullen in het beleid
zeker niet meer toegeven aan de socia
listen dan zij nodig achten, Maar nog
maals, dit is maar een doekje voor het
bloeden.
Onze conclusie uit dit alles is deze: de 
K.V.P. heeft zich erger laten verzwak
ken dan zij had behoeven toe te laten,
gezien haar evengrote vertegenwoordi
ging in de Tweede Kamer als de P. v. d.
A., met ieder 30 zetèis. Een gelijke in
vloed met b.v. het presidentschap bij
de P. v. d. A. - vanwege hun winst
positie bij de verkiezingen - was de
juiste verhouding geweest.
Mogen onze leiders de volgende keer 
eens steviger voet bij stuk houden, want 
edelmoedige gestes voor al de offers 
door de K.V.P. sinds de oorlog ge
bracht, blijken van de kant van de P. v. 
d. A. niet verwacht te kunnen worden.
Tot slot dit: het nieuwe ministerie is
extra-parlementair, d.w.z. de partijen
zijn er niet aan gebo11den. Bevalt het
toekomstige beleid niet aan de christe
lijke partijen - b.v. bij overmatig machts
misbruik van de P. v. d. A.-mannen -
dan kan men het ministerie onmiddellijk
laten duikelen. Misschien dat deze stok
achter de deur nog veel excessen kan
tegenhouden.

Th. V. H. 

Werkloosheid in Boxtel 
Geleidelijke stijging van het 
werkloosheidscijfer. 

In de maand Augustus hebben het sei
zoensverloop alsmede de beëindiging van 
diverse vakopleidingen weer enige "dei
ning" veroorzaakt in de werkloosheids
cijfers voor Boxtel. Telde Boxtel n.l. in 
de maand Juli 249 werklozen, in Augus
tus steeg dit aantal tot 263. Geen abo
minabele stijging weliswaar, maar toch 
wél een verschijnsel, dat - wanneer het 
zich in maandelijkse perioden blijft voor
doen - als verontrustend kan worden 
aangemerkt. Temeer waar er geen uit
zicht is op een verschuiving-ten-goede 
van doorslaggevende betekenis. 

. De specificatie van het werklozentotaal, 
voor de gemeente Boxtel geregistreerd, 
luidt aldus: 

Bedrijven 

Bouwvakken 
Houtbewerkingsbedrijven 
Schoen- en Lederindustrie 
Voeding- en Genotm. bedr. 
Metaalbedrijven 
Textielfabrieken 
Landbouwbedrijfven 
Handel en Kantoor 
Losse arbeiders 
Diversen 

Aug. 

90 
18 
21 
14 
23 
14 
10 
20 
37 
16 

Juli 
(73) 
(20) 
(26) 
(12) 
(20) 
(21) 
(10) 
(15) 
(36) 
(16) 

Totaal 263 (249) 
Het aantal vrouwelijke werkloze arbei
ders, dat in de maand Juli 11 bedroeg, 
werd in Augustus met 6 vermeerderd. 
Voorts bleken bij de DUW op 31 Aug. 
j.l. 61 werklozen te werk zijn gesteld,
tegenover 60 op de laatste datum van
de vorige maand. 
Om al dit sombere nieuws tenslotte 
toch nog even af te wisselen met een 
mededeling van 'n enigszins optimisti
sche klank, bij deze dan de vermelding 
van het feit, dat op het Arbeidsbureau 
op 31 Aug. j.l. nog 18 aanyragen van 
werkgeverszijde in behandeling waren, 
tegenover slechts 4 QD 31 Juli j.l. 

Plaatselijk Nieuws 
BIJ HET SPELEN VERDRONKEN. 

De 2½-jarige Josje v. d. Steen uit de 
Hugepothstraat was Dinsdagmiddag wat 
ver van huis afgedwaald en met enkele 
speelmakkertjes bij het zwembad terecht 
gekomen. Dit zou tragische gevolgen 
hebben, want onder het spelen aldaar 
raakte de kleine plotseling te water, tot 
grote ontsteltenis van de anderen, die 
ijlings op de vlucht sloegen en om hulp 
gingen roepen. Deze k�am echter te 
laat, want nadat het kind uit het ter 
plaatse ondiepe water was opgehaald, 
bleken alle pogingen om de levensgees
ten nog op te wekken tever,2.eefs. Het 
slachtoffertje kwam uit een gezin met 
twee kinderen. 

AUTOBOTSING BIJ ST. CHARLES. 
Het kruispunt nabij St. Charles op de 
grote verkeersweg Boxtel-'s Hertogen
bosch eist telkens weer vele slachtoffers 
onder hen, die dit verkeersknooppunt 
(dikwijls op erg onvQorzichtige wijze) 
passeren. Woensdagmorgen had er weer 
een botsing plaats tussen een vrachtwa
gen en een luxe wagen, ·waarbij welis
waar geen doden te betreuren waren, 
maar waarbij toch ook niet iedereen met 
de schrik vrij kwam. 
Beide wagens, die bij de botsing betrok
ken waren, kwamen uit de richting Eind
hoven. Het ongeluk vond zli...n oorzaak 
in het feit, dat de bestuurder van de 
vrachtwagen - niet lettend op het ach
ter hem komende verkeer - plotseling 
naar Esch a,Mraaide. De luxe wagen 
reed toen met flinke snelheid achter op 
de vrachtwagen, met als g�volg grote 
materiële schade en als persoonlijke on
gelukken 'n hersenschudding en vele 
pijnlijke schaafwonden. Snelheid - en 
voorzichtigheid schijnen moeilijk samen 
te kunnen gaan! 

NIEUW BEDRIJF 
OP BOXTELS INDUSTRIETERREIN. 

Het industrieterrein langs de Van Salm
straat krijgt geleidelijk aan meer be
drijfsaanzien. 
De bouw van de firma Huiskes & Zn. is 
nu ook voltooid. Met de reeds in àe Van 
Salmstraat gevestigde houthandel en 
pantoffeltabriek is daarmee het derde 
bedrijf gevestigd. 
Toen wij dezer dagen het gebouwen
complex der firma Huiskes & Zn. be
zichtigden, waren de schilders bezig met 
de afwerking. 
Vanaf deze week zal het gebouw in ge
bruik komen en zullen de zaken er wor
den afgewikkeld. 
De aanvoer van afvalstoffen is reeds 
begonnen en als straks de machines, 
waarmee metalen afvalproducten wor
den geperst of gesmolten, geplaatst zul
len zijn, kan het bedrijf tot volle capaci
teit komen. 
Dit zal nog enige weken duren. 
Dan zal de officiële opening geschieden. 
Bij die gelegenheid kunnen wij wellicht 
een nadere omschrijving geven van de 
omvang en betekenis van dit nieuwe 
bedrijf. 

UITSLAG· LOTERIJ 
LE SAGE TEN BROEK VERENIGING. 

BOXTEL: Lot no. 638, 2091, 2059, 
2202, 560, 2916, 546, 1657, 2823, 2803, 
237, 3264, 3412, 993, 1758, 225, 3593, 
1991, 3474, 3082, 2167, 776, 486, 3148, 
578, 2075, 2265, 2087, 1435, 846, 1689, 
492, 1749, 2409, 2418, 1926, 3032, 3147, 
3286, 28, 3555, 1543, 925, 2771, 268, 
145, 3095, 2300, 1936, 1747, 2045, 1699, 
3030, 384, 3277, 3407. 
ESCH: 60, 2024, 75, 413, 
LIEMPDE: 1250, 1251, 
1331, 1243, 3540, 3518, 
1498, 3550, 1261. 

2365. 
1062, 14%, 
1478, 3625, 

ST. OEDENRODE: 2992, 3877, 3812, 
1621, 1641, 3846, 2906. 
HELMOND: 2195, 2148, 2141, 2183, 
2169 . 
BEST: 1800. 
EINDHOVEN: 620. 
De nullen vóór de getallen van prijs
winnende loten zijn door de zetter weg
gelaten. 
De winnaars, die in Boxtèl, Esch en 
Liempde wonen en die hun prijs nog 
niet in ontvangst hebben genomen, wor
den vriendelijk verzo_cht deze binnen 14 
dagen af te halen bij het plaatselijk 
comité van de Le Sage ten Broek Vere
niging (adres: v. Merheimstraat 39, Box
tel). 
Tenslotte nogmaals dank aan hen, die 
deze actie gesteund hebben, in het bij
zonder aan de ijverige lotenverkopers 
en verkoopsters in de diverse plaatsen. 

R.K.J.B. 

Bij voldoende deelname zullen er deze 
winter weer verschillende cursussen wor
den georganiseerd en wel: een voorbe
reidende landbouwcursus, een cursus be
drijfsleer, een cursus boekhouden en een 
cursus motorkennis. 
Opgave voor deze cursussen kan ge
schieden bij de landbouwonderwijzers 
en bij de secretaris van de R.K.JB .. De 
aanmeldingen moeten binnen zijn vóór 
Zaterdag 13 September. 

UW HULP GEVRAAGD 1 

Kanker, T.B.C. en Rheuma zijn wel de 
drie meest gevreesde volksziekten. 
Veel wordt er gedaan om deze intensief 
te bestriiden. Daarvan hebben wij de 
laatste tijd zeer veel gehoord, evenals 
van het feit, dat voor deze bestrijding 
zeer veel geld nodig is. leder mens is 
zich dit ook wd terdege bewust. Door 
milde gaven bij de gehouden collectes 
en door gulle donaties wordt eendrach
tig veel geld bijeengebracht en veel 
goeds mogelijk gemaakt. 
Wij mogen in dit verband onder Uw
aandacht brengen, dat Vrijdag en Zater
dag 12 en 13 September a.s. wederom 
de jaarlijkse collecte gehouden zal wor
den ten bate van de Christelijke T.B.C.
Organisaties "Draagt Elkanders Lasten" 
en "Zuid Neder!. Sanatorium". 
Deze collecte wordt slechts éénmaal per 
jaar gehouden en wij mogen deze warm 
bij U aanbevelen. 
Er wordt een dringend beroep gedaan 
op Uw medeleven met dit mooie werk. 
Indien U het busje voorgehouden wordt 
hopen wij op een goede ;;ave! 

VIERING FEESTDAG ST. NICOLAAS
VAN TOLENTIJN OP STAPELEN. 

Op Woensdag 10 September a.s. vieren 
we de feestdag van de H. Nicolaas van 
Tolentijn. In de kapel van Missiehuis 
,,St. Theresia" zal (om 7 uur) dan tra
ditiegetrouw een plechtige gezongen H. 
Mis worden opgedragen, terwijl vóór 
deze H. Mis de zegening en uitreiking 
van de broodjes zal plaats vinden. 

BUURTKAPEL 
0. L. VROUW VAN FATIMA

Voor de feestdag van 0. L. Vr. Ge
boorte, zijn wij voornemens onze goede 
Moeder een geschenk aan te bieden in 
de vorm van 100 of meer bezoekers die 
het Rozenhoedje mede komen bidden en 
een lied voor haar te zingen. 
Komt allen zoveel mogelijk! 
Aanvang half acht. 

-0-

0ntvangen van dubbeltjespotleden van 
Café van Boxtel, Markt, ter ere van 
Maria f 3,-. Hartelijk dank. 

GESLAAGD. 

Bij de te Utrecht gehouden examens der 
E.N.S.A.I.D. slaagden de volgende 
dames voor het diploma "costumière": 
Cis v. d. Aker, Ria v. d. Oetelaar, Nelly 
v. Rijzingen, Tonny Vorstenbosch.

MISSIE-THUISFRONT. 

Op het huwelijksfeest van Adr. Schelle
kens-Konings is door hun dochtertje Ma
ria opgehaald voor de missie het bedrag 
van f 45,76. 

-o-

Üpgehaald op de bruiloft van Voets-v. 
Eindhoven voor de Missienaaikring 
MIAD f 2,52. 

E. H. B. 0, 
Naar we vernemen zal ook de E.H.B.O., 
afd. Boxtel, deelnemen aan de a.s. Zon
dag in Vught te houden nationale 
E.H.B.O.-wedstrijden. Veel succes! 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor ,spoedgevallen. 
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Dokter Margry 
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Diocesane V.K.A.J. 
in Boxtel te gast. 
OOK MGR. MUTSAERTS AAN

WEZIG OP DIT FEEST VAN 
JEUGD, GEESTDRIFT EN BLIJHEID,

Bij honderden zijn de Kajotsters uit het 
Bossche" j.l. Zondag opgetrokken naar
het gastvrije Boxtel om daar in Stape
lens park - dat in volle zomertooi op
zijn charmante ,;:asten lag te wachten -
een ,;:root congres te houden bij i;:elegen
heid van het vijfjarige bestaan van de
diocesane V.K.A.J. 

Nu kan men hartgrondige bezwaren heb
ben tegen congressen en al wat daar naar 
zweemt, doch een congres in Kajotsters
stijl gevierd zal beslist ook degene met 
de meest critische vooroordelen weten 
te winnen Zie daarvoor maar eens om 
naar j.l. Zondag, toen honderden meis
jes met ontwapenende geestdrift en blij
heid hun ieest, het feest van hun 
V.K.A.]., vierden Toen zij eenmaal alle
registers van hun jeugdige, tintelende
levensvreugde hadden opengetrokken,
zal men ongetwijfeld niemand meer heb
ben gevonden, die dáár niet in opging.
Overigens was dit een feest met een 
zeer intiem karakter, dat in het mooie 
park van Stapelen uitstekend bewaard 
bleef. 

's Morgens - na de opening door de 
voorzitster Mej. Sprengers had de 
diocesane aalmoezenier, Rector J. Jan
sens, een prachtige toespraak gehouden. 
Helemaal niet in plechtstatige holfrazige 
feestrede-stijl, maar fris en inhoudsvol. 
Bij het grasduinen in de kronieken van 
de V.K.A.]. had hij niet de fraaiste blad
zijde opgeslagen. Neen, aalmoezenier 
Janssens maakte er 'n bezinning van tot 
lering voor de komende 5 jaren. Hij 
wees op het doel, op het nut, op de mo
gelijkheden, ·op de middelen én op de 
fouten van de V.K.A.]., nu eens op 
nuchtere dan weer op enthousiaste toon, 
al naar gelang het onderwerp hem dat 
voorschreef. En gewis hij werd door 
niemand misverstaan! 
Daarna volgde het spel... Sport, voiks
dans, zang, muziek en voordracht, het 
wisselde elkaar af in een bont program
ma, dat de Kajotsters de ene maal 'n uit
bundig jolijt en de andere maal 'n stil 
maar niet minder groot genoegen ver
schafte. Bij dit alles kon de zon - die 
tot dan toe nog achter een dik wolken
dek schuil was gegaan - niet achter 
blijven: het werd een echt zonnige dag. 
In velerlei opzicht trouwens, want toen 
de Orthense Toneelvereniging onder lei
ding van Kees Spierings in Stapelens 
openluchttheater het vermakelijke spel 
van Jan Naaykens "Tiil Uilenspiegel" 
opvoerde (misschien toch wel boven het 
bevattingsvermogen van velen), kwam de 
Bisschop van 's Hertogenbosch, Mgr. 
Mutsaerts, voor een grandioos hoogte
punt van deze lustrumviering zorgen 
door persoonlijk een bezoek te brengen 
aan de feestvierende Kajotstersfamilie. 
Dat dit door de V.K.A.]. op bijzonder 
hoge prijs gesteld werd, valt te be
grijpen . . .... 
Met een eenvoudige maar treflfende 
Maria-opdracht werd dit feest van jeugd, 
geestdrift en blijheid tenslotte besloten, 
waarna Boxtel weer uitgeleide kon doen 
aan honderden voldane gasten, die nu 
- opnieuw geïnspireerd en begeesterd
- weer zijn gaan werken aan de verwe-
zenlijking van het schone Kajotters
ideaal. Succes !

Actie Koningin Wilhelminafonds 
Politiehonden met hun meesters in actie 
voor het Koningin Wilhelminafonds. 
Straatovervallen zijn sensationele ge
beurtenissen in de centra der geld
wereld, de grote steden. 
Toch heeft j.l. Zondag zo'n scène in ons 
rustig dorpke de aandacht getrokken 
van honderden mensen. Een straatrover 
overviel de drager van een geldtas, en 
in de hierbij Qlaatshebbende worsteling 
was het alsof de aangevallene door de 
rover nogal aardig werd toegetakeld. 
Nogal sensationeel! Maar schrik niet, 
lezers, ons goeie dorpke behoeft er niet 
door in opspraak te komen. Dergelijke 
sinistere figuren, die straatroof plegen, 
bevinden zich niet onder onze rustige 
bevolking. 
Wel ging het om het geld, doch dat 
kwam op een heel wat vredelievender 
manier bijeen dan door roofoverval. 
Het was een scène volgens het pro
gramma van de Boxtelse Politiehonden
verenigingen. Deze hadden zich middels 
een demonstratie van hondendressuur 
disponibel gesteld ter stimulering van 
de collecte voor het Konin.\tin Wilhelmi
na-fonds ter bestrijding van de kanker. 
Af te leiden van de goedgeladen collec
tebussen heeft de vereniging het doel 
behoorlijk gediend. 
Er was veel publiek aanwezig op het 
door de Fraters van La Salie beschik
baar gestelde te1 rein. 
De drumband van de Kajotters had met 
een mars door het dorp nog eens extra 

de aandacht van het publiek getrokken 
voor de demonstratie, en zo werd door 
samenwerking het resultaat verhoogd. 
De heer Gust van der Meer dankte 
namens het plaatselijk comité allen, die 
zich hadden ingezet voor de jaarlijkse 
collecte van het Koningin V/ilhelmina
fonds. Hij kondigde daarbij aan, dat het 
nieuwe plaatselijke comité het plan heeft 
in de loop van het jaar donateurs aan te . 
werven en verwachtte vele vaste bijdra
gen voor het werk der Kankerbestrijding. 
Mevrouw Albers-Güppertz, vertegen
woordigster van het Centraal Bureau 
voor de kankerbestrijding, sprak even
eens een dankwoord aan organisatoren 
en medewerkenden, en wees er op dat 
het Koningin Wilhelminafonds ten doel 
heeft grote bedragen in te zamelen voor 
de bestrijding van de kanker, de ziekte 
welke droefheid brengt in duizenden 
gezinnen, die er door getroffen worden. 
De Boxtelse Politiehonden-Verenigingen 
hebben door hun demonstraties het goe
de doel gesteund en het publiek een aan
gename verpozing bezorgd. 

-o-
De straatcollecte en de inzameling ge
houden tijdens de politiehondendemon
straties, ten bate van het Koningin Wil
helminafonds, brachten samen de prach
tige som op van f 430,-. Hier past een 
hartelijk woord van dank aan de vele 
milde gevers en geefsters, alsmede aan 
de wakkere collectanten en collec-
trices! 



Anna Pauker's val /) 

IN FEBRUARI AAN MOORDAANSLAG ONTSNAPT 

BETRAPTE MINISTER LIET HAAR 
EIGEN MAN DEPORTEREN. 

WENEN (P.A.) 
Over de val van de minister van Buiten
landse Zaken van Roemenië Anna Pau
ker, is veel te doen geweest, doch de 
achtergronden van deze val waren tot 
op heden nog in het duister gehuld. Be
trouwbare berichten afkomstig uit Roe
meme geven echter bepaalde feiten 
weer, tengevolge waarvan Anna Pauker, 
de rode czarina, zoals zij in haar land 

• wordt genoemd, is gevallen. In deze be
richten wordt gesproken over het dub
bele leven dat deze voorvechtster van 
het communisme tot aan haar aftreden 
heeft geleid. 
Anna Pauker heeft een rivale, genaamd 
Liuba Chisinevski, welke evenals de ex
minister lid is van de oude garde der 
communistische partij in het land. Deze 
Ljuba die ongeveer vijftig jaren oud is, 
heeft hiervan vijf en dertig jaren de 
communistische partij trouw gediend, en 
wat meer is, zij is een graag geziene fi
guur in Moskou. Zij was evenals Anna 
Pauker van beroep lerares. 
Ljuba Chisinevski bezocht voor onge
veer een half jaar geleden vrij geregeld 
en op zeer gezette tijden Moskou; zij 
sprak daar over Anna en waarschuwde 
steeds weer de machthebbers van het 
Kremlin voor de minister van Buiten
landse zaken van Roemenië. 

MOORDAANSLAG 

Moskou wilde of kon toen nog niet in
grijpen, daar zoals later zal blijken, Pau
ker zeer veel machtige vrienden bezit, • 
die, mét Pauker zo het een en ander 
weten over bepaalde figuren in het 
Kremlin, waarbij nog komt dat Stalin de 
Romeense minister van Buitenlandse Za
ken persoonlijk goed gezind was. Ljuba 
het wachten moe - besloot toen zelf op 
eigen gelegenheid in te grijpen en zich 
van Pauker te ontdoen. 
Zo kon l1et gebeuren, dat op een koude 
Februarinacht van het jaar 1952 in de 
slaapkamer van Pauker, in de door haar 
bewoonde villa genaamd: ,,Kisselef" te 
Boekarest, plotseling een drietal revol
verschoten klonken, afkomstig uit een 
revolver, afgevuurd door één der vrien
den van Ljuba. De aanslagpleger had 
echter pech, want uit het onderzoek dat 
later werd ingesteld bleek, dat de kamer
dienaar van Pauker dodelijk was getrof
fen en badend in zijn bloed in de slaap
kamer van zijn meesteres werd aangetrof
fen, waar hij op bevel van Pauker een 
kledingstuk moest halen. Bii het betre
den van dit vertrek werd de bediende 
door de verdekt opgestelde schutter 
neergeschoten, die kennelijk in de waan 
verkeerde - toen hij voetstawen hoor
de buiten het slaapvertrek - dat Anna 
de kamer binnentrad om zich ter ruste 
te begeven; het was immers drie uur in 
de nacht. 

WIE IS EIGENLIJK 
ANNA PAUKER ? 

Anna Pauker werd als Anna Robinson in 
1899 geboren; zij is van joodse afkomst 
en haar vader was de rabbijn Zvi Ro
binson. Anna kreeg een streng joods-

Maria,Congregatie 
Is de Maria-Congregatie nog van deze 
tijd? zo wordt dikwijls gevraagd. Het 
antwoord luid_t volmondig: ,,ja". 
De Paus en de Bisschoppen hebben zich 
nog onlangs vóór de Maria-Congregatie 
uitgesproken. Trouwens: het doél van 
de Maria-Congregatie: ,,Zelfheiliging en 
Apostolaat" is altijd modern. Zelfheili
ging en Apostolaat onder - de bescher
ming en stuwing van onze Hemelse 
Moeder, wier regeringsperiode als Ko
ningin der harten nu eerst voor goed 
zal beginnen. Sprak Maria niet te Fa
tima: ,,Mijn hart zal zegevieren". Moet 
het Rijk van Maria niet voorafgaan aan 
het Rijk van Christus. 
Is bij Maria niet alle genade van "de 
weg en de waarheid" en van alle hoop 
op leven en op deugd. 
Daarom, sluit U aan bii de Maria-Con
gregatie en als gij reeds lid bent, beleef 
dan Uw lidmaatschap en ben een trouw 
lid. 
De Maria-Congregatie wil ook aposto
laat beoefenen. Zij wil werken voor 
nqodlijdenden, zij wil meehelpen tot 
goede ontspanning. Ja, naargelang zij 
meer gaat bloeien, zal méér apostolaats
werk mogelijk zijn. 
De Liefde is in dit opzicht vindingrijk. 
Zij zal vele actieterreinen ontdekken. 
De Maria-Congregatie is ook voor alle 
rang en stand. 
Leidsters van jeugdbewegingen en jeugd
standsorganisaties kunnen er een ver
sterking vinden van haar geloofsover
tuiging en Godsvertrouwen. 
Leden van organisaties, maar ook al
degenen die van geen enkele organisatie 
lid zijn, in de Maria-Congregatie is Uw 
plaats. 
Helpt allen mee aan de verbreiding van 
het Rijk van Maria. Zij is de Koningin 
van ons hart, de Koningin van onze ge
zinnen, van onze parochie, ja van de 
gehele wereld. 

Kerstfeest in rimboe 
of vechtputten ! 
HAAL ONZE MANNEN OVER DE 
GRENZEN UIT DE VERGETELHEID. 
"Op zeven plaatsen in Nileuw Guinea 
zitten onze mensen in de rimboe en ze 
hebben het hard. Er is geeJl verbindïna. 
Er is alleen een oerwoud met de meest 
primitieve mensen en middelen. Boven-

� dien is er een vechtend le�er. in Korea, 
een verlaten en "Wlheimisch" gebied met 

godsdienstige opvoeding en zii werd 
door haar vader en later op een seme
narie opgeleid voor lerares. 
Op 13 December 1918 werd zij door de 
Roemeense politie gearresteerd, daar zij 
betrokken was bij een communistische 
opstand; tijdens haar arrestatie bleek zij 
in het bezit van een vuurwa_pen waar
mede zij op de dienstdoende politie
mannen had gevuurd. In 1922 herkreeg 
zij haar vrijheid en werd in aansluiting 
daarop gekozen als lid van het centraal 
comité der communistische partij. Ze 
ke11_de de partij-doctrine, de leer van 
Lenin en Marx als geen anderen zij was 
bii haar rotgenoten meer gevreesd dan 
gezien. 
In 1924 kwam ze weer in de gevangenis, 
doch kwam kort daarop - middels am
nestie - weer vrij. Zij was in later tijd 
de voorzitster van het z.g. anti-fascis
tisch comité in Roemenië. Zij was ge
huwd, doch had tijdens haar huwelijk 
tal van liefdes-verhoudingen met andere 
mannen; haar echtgenoot vond haar 
eens in de armen van een geestverwant, 
waarover de man zich nogal opwond, een 
revolver trok en Anna alsmede haar ge
liefde enkele kogels in het lichaam joeg. 
Anna gaf daarop haar man bij de G.P.U. 
aan onder het voorwendsel dat hii 
,,trozkist" zou zijn; de man werd na
tuurlijk gearresteerd en men heeft na
dien niets meer van hem vernomen. 

NIET-CO MM UNISTJSCHE 
RIJKDOMMEN. 

Haar dubbel leven en haar verschillende 
liefdes-affaire's zijn het gesprek van de 
dag in Boekarest. Zij bezat o.a. 30 pels
mantels; 150 japonnen en mantelpakken, 
een eigen kok Banaru (destijds liifkok 
van koning Carol van Roemenië) 2 per
soonlijke coupeuse's voor haar gardero
be, 4 auto's te weten een Cadillac, een 
Dodge, een Buick en een Russische wa
gen van het fabrikaat Ziss. 
A_n_na's persoonlijke chauffeur Gregor 
Romanelli werd later haar particulier 
secretaris. Deze Romanelli bleek bii on
d�rzoek een oud-officier te zijn van de 
lijfwacht van koning Carol van Roeme
nië,· zoon van een generaal, die in 1919 
met succes het communisme had bestre
den in Hongarije. Met deze generaals
zoon en oud-officier had Pauker een be
paalde verhouding en zij stelde deze 
man later in staat naar het westen te 
vluchten toen hij - kort voor haar af
treden - door de Russische geheime 
dienst gearresteerd zou worden. 
Al_ deze liefdesverwikkelingen zonder 
tal, de vlucht van Romanelli naar het 
b_uitenland mogelijk g�maakt door Pau
ker, de troonafstandsbesprekingen en de 
verleende faciliteiten aan Z. M. (ex) 
koning Michaël van Roemenië, die vol
gens de communisten te gunstig voor de 
vorst waren, waarbij gevoegd een ge
heim rapport yan de G.P.U. dat Pauker 
een zgn. ,,nationaal bolsjewisme" en ge
lijkend op het communisme van Tito 
\'oorstond, hebben tot haar val geleid. 
Haar eventuele berechting zou slechts 
worden vertraagd op grond van het feit, 
dat zij invloedrijke relaties en vrienden 
in het buitenland zou hebben. 

verse gra.naattrechters bezaaid, waar 
het ieder ogenblik kan daveren van Het 
geschut. Dan staat het leven van iedere 
soldaat permanent op het spel", aldus 
was het oordeel van iemand. die onze 
soldaten van Nieuw Guinea - en Korea
van nabij heeft meegemaakt. 
De aandacht van één van onze Thuis
fronten - Katholiek Thuisfront - gaat 
naar deze mannen uit. 
W� hebben het vorige week reeds ge
schreven: Op het einde van het jaar 
wordt het voor hen Kerstfeest in moei
lijke omstandigheden. Wat zou het een 
aardige attentie zijn, wat een vriende
lijk gebaar van medeleven indien zij in 
hun vechtputten, of in de afgelegen rim
boe, juist dán van U een teken van 
medeleven zouden ontvangen! Het is 
de bedoeling alle militairen, onverschil
lig van welke gezindte, in Nieuw Gui
nea, de Antillen en Korea een pakketje 
te zenden, waarin ze naast nuttige ge
bruiksvoorwerpen ook versnaperingen 
en lectuur zullen aantreffen. Het pak
ket is in overleg met militairen aldaar 
samengesteld en zal de waarde hebben 
van ongeveer tien gulden. 
Om echter aan het pakketje een per
soonlijk karakter te geven, zullen en
veloppen beschikbaar worden gesteld 
tegen een prijs van drie gulden, waarop 
wordt vermeld dat het pakket door de 
gever mogelijk werd gemaakt. Er is dan 
tevens de gelegenheid een briefje bij te 
sluiten. Het verrassende is dat niemand 
weet waar zijn pakket terecht komt: bij 
de Korporaal in Biak, bij de Kapitein 
in Poendiong, bij de Matroos in Hol
landia, of bij de Vliegenier in Parama
ribo, bii de A�lmoezenier in Tokio of 
bij de Marinier in de Nieuw Guinese 
tenten. 
Het initiatief is uitgegaan van Natio
naal Katholiek Thuisfront. 
Moge het slagen, opdat zij die voor 
onze gemeenschap het zwaarst offeren 
niet worden vergeten. 
Op deze sympathieke wijze komen onze 
mannen over de grenzen uit de vege
telheid. Een ieder, die door een per
soonlijke attentie aan een soldatenkerst
feest ver buiten ons land wil medewer
ken, zende drie gulden of een veelvoud 
daarvan op giro 520.000 "Pakkettenac
tie" N.K.T., Den Haag. De girostorters, 
die gaarne een persoonlijk briefje in
sluiten, kunnen dit zenden aan Postbus 
4, Den Haag. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER. 
)0_;q_ndag 8 Sept. van 10-12 uur. 
Vrijdag 12 Sept. van 10-12 uur. 

SPORT-NIEUWS 
R.K.S.V. ,,BOXTEL". 

Boxtel 1 - Eindhoven 2 1 - 0.

Na vorige week Zondag de P.S.V.
reserves in een vriendschappelijke wed
strijd klop gegeven te hebben, eisten de 
roodwitters jongstleden Zondag de 
hoogste tol van de Eindhoven-reserves. 
In een aantrekkelijke wedstrijd moesten 
de sterke lichtstadspelers met 1-0 in 
Boxtel hun meerdere erkennen. Hun 
meerdere vooral in moreel opzicht, want 
toen na een spannende enerverende eer
ste helft geen der ploegen met een voor
sprong kon gaan rusten, verslapte Eind
hoven in de tweede helft enigszins, ter
wijl Boxtel de kracht vond om alle 
tegenslag ten spijt toch door te blijven 
hameren. Het verdiende succes bleef 
toen niet uit, .;_,ant v. d. Plas zag zijn 
volhardend maar tot dan toe vruchte
loos pogen om een voorsprong voor zijn 
ploeg te forceren, eindelijk beloond met 
een doelpunt, dat achteraf het enige in 
dezeJwedstriid zou blijken te zijn. Voor
dat dit echter een feit was, bad de rood
witte defensie met doelman v. d. Heij
den aan het hoofd zich weer eens in 
haar beste vorm moeten steken om de 
voorsprong te behouden. Eindhoven 2 
zocht n.l. naarstig naar weke plekken in 
de verdediging van de thuisclub en deed 
alle mogelijke moeite om de 1-0 achter
stand ongedaa·n te maken. Ofschoon 
men het publiek in deze wedstrijdfaze 
een mooie partij voetbal voorschotelde, 
werden de pogingen niet met klinkende 
voetbalmunt gehonoreerd. De achterspe
lers van Boxtel gaven geen krimp en de 
roodwitte voorwaartsen bleven ook ná 
hun scoren regelmatig en gevaarlijk 
terugkomen. 
Een en ander had tot gevolg, dat Eind
hoven 2 de eer van een verdiende, moei
zaam bevochten overwinning aan Boxtel 
moest laten. 
Het tweede elftal van Boxtel speelde 
een voorwedstrijd tegen Eindhoven 4. Al
hoewel de roodwitte reserves nog wat 
onwennig tegenover hun nieuwe opstel
ling bleken te staan, werd het ook in
deze wedstrijd een Boxtelse zege 4-3. 

A.s. Zonda� 2.30 uur:
Boxtel 1 - Hieronymus.

Tàt besluit van de competitie-voorberei
ding neemt Boxtel 1 a.s. Zondag de 
strijd op tegen de sterke 3e klasser 
Hieronymus, een ploeg, die in het vorige 
seizoen met _vla_g en wimpel het afde
lingskampioenschap behaalde en on
danks een onfortuinlijke promotie-ronde 
ook daarna nog aanzienlijke_ prestaties 
leverde. Dit belooft dus een derde inte
ressante ontmoeting in successie te wor
den. 
Boxtel 2 speelt om 12 uur een voorwed
strijd tegen Hieronymus 2. 

Belangrijk 1 

Leden van de R.K.S.V. ,,Boxtel" worden 
beleefd doch dringend verzocht bij het 
bezoeken van de thuiswedstrijden voor
taan hun lidmaatschapskaarten mee te 
brengen en aan de controle te tonen. 
Zonder vertoon van lidmaatschapskaart 
kan toegang tot het terrein n.l. niet wor
den toegestaan. Hetzelfde geldt natuur
lijk in niet mindere mate voor de hou
ders van terrein- en tribune-kaarten. 
Men rekent op eenieders welwillende 
medewerking! 

R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 

In Venray behaalden de ODC-ers Zon
dag j.l. een verdiende overwinning met 
3-1. Zeer hard werd door de Venray
ers gezwoegd om de kansen te doen 
keren, maar tegen dit harde spel plaat
sten de ODC-ers hun techniek. Met dit 
wapen en het nodige enthousiasme ga
ven zij hun tegenstanders geen kans. 
De doelpunten waren alle van goed ge
halte en werden respectievelijk gescoord 
door A. van Dijk, Schalks en Bergwerff. 
Al met al was het een zeer goed ge
speelde wedstrijd. 
Voor a.s. Zondag staat wederom een 
uitwedstrijd op het programma en wel 
tegen Gemert. Op dit nederlaag-toumooi 
zijn reeds verschillende goede --clubs ge
sneuveld, en het zal ook de ODC-ers 

niet meevallen om hier een overwinning 
te behalen. De prachtige eerste prijs, n.l. 
elf paar voetbalschoenen zal hen echter 
zeer zeker nog meer stimuleren. Spelen 
zij voor wat ze waard zijn, dan geven 
we ze een goede kans. Dit is tevens de 
laatste oefening voor de a.s. competitie, 
welke Zondag 14 Sept. begint met een 
uitwedstrijd tegen Geldrop. 

TENNIS. 
Wedstrijden om de Eens-Ready Beker.

Begunstigd door goed weer hebben de 
vier Boxtelse tennisclubs de voormalige 
Koninginnedag benut om onderlinge 
wedstrijden te spelen om een wisselbe
ker, in 1933 beschikbaar gesteld door 
wijlen de heer H. Jos. van Susante, die 
bij zijn werkzaamheden steeds nog tijd 
vond leiding te geven aan de tennissport. 
Bij loting werd Smash geplaatst tegen 
Flang. Flang, hoewel gehandicapt door 
het uitvallen van Mevr. Kluytmans, won 
met 5-0. Hierbij waren de uitslagen: 
H.E. H. v. Horen si. T. v. d. Laar 6-3, 

6-1. 
D.E. Mej. v. Oerle si. Mej. van Hout 

6-3, 6-2. 
G.O. Mevr. v. cl. Meer en J. Hogerwou 

si. Mej. v. Griensven en K. v. d. 
Heuvel 6-2, 4-6, 6-3. 

H.O. Jos. Teppema en J. Teppema si. 
C. Buitenhek en J. Haas 6-1 ,6-0. 

D.D. Mevr. v. Hogerwou en Mevr. van 
Gent si. Mei. G. Hekkens en Mej. 

L. Linssen 6-0, 6-0. 
Quick, dat node M. Schellekens miste, 
bond de strijd aan tegen Ready. Ready 
won met 4-1. Het tegenpunt maakte 
Quick in het D.E. dat door de kampi
oene van dit jaar, Mei. Mertens, in een 
reprise van de kampioensch<!!)pen op
Mej. Jurriens werd behaald. 
Mej. Jurriens speelde te veel op het 
racket van haar tegenstandster. 
Uitslagen: 
H.E. L. Bordat si. H. v. d. Eerden 

6-1, 6-1. 
D._E. Mej. A. Jurriens ver!. van Mej. T. 

Mertens 6-8, 2-6. 
G.O. Mei. J. v. Haeren en J. Jurriens 

si. Mei. E. van Griensven en Jos. 
de Leyer 6-3, 6-2. 

H.O. Fr. v. cl. Ligt en G. v. d. Schoot 
si. J. Maessen en Bastings 
6-4, 7-5. 

D.D. Mej. A. v. Etten en Mej. L. Cle
mens si. Mei. R. de Leyer en Mej. 
P. Mertens 6-2, 6-1. 

De finale bracht Flang tegenover Rea
dy. Ready won met 4-1. Het verlies
punt moest Ready incasseren in het he
ren-enkel, waar L. Bordat een zeer eer
volle nederlaag leed tegen de kampioen. 
van Boxtel, H. van Horen. In het heren
dubbel bleken de Ready-spelers meer 
uithoudingsvermogen te bezitten dan de 
vertegenwoordigers van Flang. 
Uitslagen: 
H.E. L. Bordat ver!. van H. van Horen 

6-4, 2-6, 4-6. 
D.E. Mej. A. Jurriens si. Mej. van Oerle 

6-2, 6-2. 
G.O. Mei. Jo van Haeren en J. Jurriens 

si. Mevr. v. d. Meer en J. Hoger
wou 6-2, 6-3. 

H.O. Fr. v. d. Ligt en G. van de Schoot 
si. Jos. T eppema en J. T eppema 
6-2, 6-4. 

D.D. Mej. L. Clemens en Mej. van 
Etten si. Mevr. van Hogerwou en 
Mevr. van Gent 6-1, 6-0. 

Bij de uitreiking van de beker vertegen
woordigde de heer F. van Rooij het Set
bestuur. Met een woord van felicitatie 
en de hoop uitsprekend volgend jaar 
weer in het bezit van de beker te ko
men stelde de voorzitter va� Flang, de 
heer S. Clercx, aan de voorzitter van 
Ready" F. van Rooii, ge beker ter hand, 
waarop de laatste dankte en zijn club
leden feliciteerde. 

ALG. LEDENVERGADERING 
BOXTELSE BILJART BOND. 

De Boxtelse Biljart Bond houdt op Dins
dag 9 September a.s. bij de heer J. v. 
Boxtel, op de Markt, alhier, een alge
mene ledenvergadering ter bespreking 
van het competitieprogramma 1952-
1953. In dit verband zij er op gewezen, 
dat nieuwe verenigingen de gelegenheid 
zal worden geboden zich (vóór of ná de 
vergadering of desgewenst bij de secra
taris, Zandvliet 10) als lid van de B.B.B. 

Avonturen van BIM 

DE KOORDDANSER. 

Bim en Bam zijn van plan een groot die
rencircus op te richten. Het eerste num
mer dat zii gaan instuderen is "koord
dansen". Maar het is erg moeilijk om 
op het strak gespannen touw een wan
deling te maken. Bam heeft er alle 
moeite mee, zoals ie ziet. ,,Laat mij het 
ook eens proberen", vraagt het aapje. 

En jawel hoor, wat is dat aapje knap in 
die kunst. Het springt lenig op het touw, 
loopt er over, danst zelfs op één voet en 
gaat er tenslotte met zijn staart aan 
hangen. De dieren zijn verrukt, want 
dat is pas circuswerk ! 
Daar komt Jumbo aan. ,,Nu ik . . .... nu 
ik ...  ", roept hij met een gezicht alsof 
hij het nóg wat beter zal gaan doen. 
Maar oei oei, zodra hij een voet op het 

* Zondag was de lucht plotseling "vol" 
van muziek, door harmonieën, fanfares 
en koren vertolkt. Marsen, walsen, pol
ka's - fijne trillers, machtige accoor
den ... het was er allemaal. Geen muziek
kiosk bleef in onze contreien onbezet 
en weinigen die niet een ogenblik de 
feestelijke stroom van muziekklanken 
over zich heen hebben laten bruisen. 
Helaas, de veelheid van een en ander 
belet ons aan alle conc�rten een aparte 
bespreking te wijden, en deze algemene 
terloopse bespreking houdt dan ook niet
in; dat we de prestaties willen bagatel
liseren. Het was allerschoopst ! * Wij 
hebben toen nog eens heel speciaal ge
dacht aan Goethe's woorden.,,Wo man 
singt, da lasz dich nieder. Böse Men
schen haben keine Lieder!" Dit zelfde 
geldt eigenlijk voor de R.K. Boxtelse 
Volksmuziekschool, die voor het leer
jaar 1952-1953 weer met een voortref
féliik programma is aangetreden, tot heil 
van het muziekminnende deei van onze 
jeugd. * Van wondermooie muziek naar 
het ergerlijke "gerrebekken" van de kik
kers!?! Toen de Kaiotsters uit het Bis
sche diocees j.l. Zondag in het Park van
Stapelen de tribunes goed en wel be
volkt hadden, ging een lege.rtje kikkers 
tezelfc\erplaatse plotseling een uitbundige 
SRringdemonstratie houden. De conster
natie, die door deze kikkerplaag ont
stond, laat zich begrijpen door eenieder, 
die de vrouwelijke heldhaftigheid op dit 
gebied al eens heeft kunnen peilen. Hoe 
er toch nog orde in de verschrikte rijen
is gekomen, blijft Öns een raadsel! 

* Vele nieuwgebouwde woningen in
Boxtel hebben een groot euvel op het
gebied van comfort. Het blijkt n.l. dat
de bovenramen zodanig zijn geplaatst, 
dat het wassen daarvan voor de vrouw 
een onmogelijkheid blijft. Om de spreek
woordelijke Nederlandse zindelijkheid 
toch te blijven betrachten, moet de gla
z_enwasser er aan te pas komen. Een 
noodzakelijkheid, die in deze tijd dat de 
vrouw danig op "de kleintjes" moet pas
sen, niet eenieders tevredenheid geniet. 
* Wespen hebben de te verfoeien ge
woonte om op de meest onmogelijke 
plaatsen in huis of hof hun intrek te
nemen en er zich met geen stok of wat 
ook _v;mdaan te laten jagen. Zo be
merkte een Boxtels iemand dezer dagen, 
dat op ee_n van de slaapkamers veel van 
deze ongewenste vliegers voorkwamen. 
Toen alle provisorische bestrijdingsmaat
regelen niet mochten baten en "erger" 
werd gevreesd, nam men deskundige 
hulp in de arm. Maar de we],J;).en lieten 
zich niet uitroken en bleven op hun 
plaats, zijnde een plekje tussen vloer en 
benedenplafond(!) De timmerman moest 
er aan te pas komen en een gedeelte van 
de vloer wegzagen. Toen kwam een on
gekend grote wespennest met een door
snede van bijna een halve meter en met 
reeds verschillende uitbouwtjes bloot te
liggen. Na zware strijd (de wespen wis
ten ondanks imkerskap en -handschoe
nen toch nog wraak te nemen) moesten 
de ongewenste mede-bewoners eindelijk 
capituleren. * De Vrije Jeugd Beweging 
voor meisjes in de H. Hartparochie moet 
o.o..!< nog 'n keer in Terloops. Zulks om
dat het eerste zomerkamp (vorige week 
in Udenhout gehouden) ondanks alle 
beperkingen en bepalingen een succes 
van jewelste werd. Men kan er weer
voor een jaartje tegen! * Intussen zijn
we in September beland en tegelijker
tijd in de tredmolen van een jaar wer
ken. Tientallen werkw�ken, voordat de 
yacanties ons weer komen opfrissen ..... . 
never mind, we kijken er monter tegen
aan, doen wèl en zien niet om!* De 
wijsheid van de week: ,,Beschaving is  
een erg dun laagje vernis, dat gemak
kelijk in alcohol kan worden qpgelost". 

(Aldous Huxley). 

op te geven, ten einde zodoende nog 
voor deelname aan de a.s. competitie in 
aanmerking te komen. Op deze bijeen
komts zal tevens de bestuursverkiezing 
( 4 aftredende bestuursleden) aan de 
orde worden gesteld. De v.ergadering 
vangt aan om 8 uur. Op áller opkomst 
wordt gerekend! 

en BAM 

touw zet, buigen de palmbomen onder 
zijn gewicht helemaal om en het touw 
ligt 0p de grond Jumbo merkt echter 
niets. Hij danst en springt er lustig op 
los en is zelfs nog erg trots op zich zelf: 
Want als hij de andere dieren ziet scha
teren van het lachen, denkt hij dat ze de 
voorstelling zo vermakelijk vinden om
dat hij zo'n begaafde koorddanser is ... 
Haha! 

• 



Burgerlijke Stand 

der Gemeente Boxtel 

van 26 A112. tot en met 1 Sept. 1952. 

GEBOREN: Waltherus A. W. zoon van 
G. W. Ossenblok en C. P. van Boxtel, 
Kapelweg 20 - Leonarda G. H. doch
ter van L. G. Sanders en P. H. v. d. 
Aker, Spoorstraat 18 - Henricus J. 
zoon van H. J. v. d. Bosch en A. M. 
van Oirschot, Markt 32 - Theodora G. 
M. dochter van M. v. d. Aker en Fr. C.
Verhoeven, Nieuwstraat 184 - Johan
nes H. Fr. zoon van J. A. v. d. Bongaardt
en J. M. J. van Diik, Dufourstraat 14a
- Leo W. J.C. zoon van W. J. de Kort
en G. M. van Erp, Breukelsestraat 122
-Cornelia A. W. M. dochter van H.
op 't Hoog en A. Th. van der Heiiden,
Gemonde 41 -Cornelia G. A. dochter
van A. G. Voets en C. H. van der Vel
den, van Hornstraat 52 - Jacobus H.
G. M. zoon van J. M. H. Melis en P. E.
H. J. M. van Rooii, Fellenoord 11.

ONDERTROUWD: Franciscus van der 
Ligt en Johanna J. A. M. van Etten -
Marinus Verhoeven en Adriana J. Geerts 
(Gemonde) 

GEHUWD: Albertus J. M. van Hal en 
Johanna C. Schoenmakers. 

Parochie-Agenda 
PARÖÇHIE ST. PETRUS, BOXTEL 

14e Zondag na Pinksteren. 
7 September 1952. 

Lof: Zondag-, Maandag- en Donderdag
avond. 
Maandag: Feestdag van Maria Geboor
te: 's avonds om 7 uur Lof met rozen
hoedie. 
Donderdagavond om· 7 uur Lof met ro
zenhoedie. 
Gelegenheid om te biechten: Zaterdag 
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Dopen: iedere midd.ur van half 3 tot 3 
uur. 
Nu het schooliaar is begonnen, zal de 
Kindem1is weer ziin om half 8. Wii 
sporen de ouders aan zo mogeliik hun 
kinderen 's morgens de H. Mis te laten 
biiw_Qnen. 
ZONDAG, 7 Sept.: half 7 gel. H. Mis 
voor Hendricus van de Meerendonk; 
z.a. gel. H. Mis voor Hendricus Voets
vanwege vrouw en kinderen; kwart v.
8 gel. H. Mis voor Marinus van Griens
ven; z.a. gel. H. Mis voor Cornelis van
Rumund; H. Hart-altaär gel. H. Mis v.
biiz. intentie; 9 uur gel. H. Mis voor de
Parochie; z.a. gel. H. Mis voor Hendri
cus Voets v.w. Kantoor- en Fabrieks
personeel; H. Hart-altaar gel. H. Mis
voor Franciscus Janssen; half 11 gez. •
mndst. voor Hendrica v. d. Oever-v. d.
Sande.
Na de Hoogmis zal de • H. Bloeddoek
ter verering worden uitgesteld.
Men wo.rdt vriendelijk verzocht de
blaadjes "Ave Maria" af te halen in de
sacristie.
Pe prefecten en onderprefecten van de
H. Familie worden verzocht om in de
maand September de St. Pieterspenning
op te halen.
De St. Pieterspenning, die wordt afge
dragen aan de Paus, bedraagt 12 cent
voor elke gelovige die 12 iaar oud is ge-

, worden.
MAANDAG,· 8 Sept.: Feestdag van 
Maria Geboorte: kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Martha van Erp-van Tits; z.a. 
gel. H. Mis voor Hendrina v. d. Loo
v. Oirschot; half 8 gel. H. Mis voor de 
Parochie; z.a. gel. mndst. voor Wilhel
mus v. d. Meyden; H. Hart.-altaar gel. 
H. Mis voor Maria Loerakker-v. Geel;
half 9 gez. mndst. voor Henricus van
Boerdonk.
Hedenavond .om 7 uur Lof met rozen
hoedje v.w. de Feestdag van Maria Ge
boorte.
DINSDAG: kwart voor 7 gef. gez. irgt. 
voor Antonius v. d. Donk; z.a. gel. 
mndst. voor Adrianus van Maaren; H. 
Hart-altaar gel. H. Mis voor Joh. van 
Doorenmalen-Hulsen; half 8 gel. mndst. 
voor Helena Kums; z.a. gel. H. Mis v. 
Catharina Vullill!?S.; half 9 aan het Hoog
altaar gel. H. Mis tot bijz. intentie om 
Gods zegen àf te smeken over het nieu
we schooljaar van de Huishoudschool; 
aan het zijaltaar gelezen H. Mis 
•voor George v. d. Krabben; half 10. ge
-zongen Huweliiksmis. 
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. mndst. 
voor Johannes v. Breugel; z.a. gel. H. 
Mis voor Hendrica v. d. Oever-v. d. 
Sande v.w. de H. Willibrordusver.; H. 
Hart-altaar gel. H. Mis voor Johanl)a 
v. Doorenmalen-Hulsen; half 8 gel. H.
Mis voor Adriana v. Rumund-Ketelaars; 
-z.a. gel. H. Mis voor Peter Vullings;
balf 9 gez. mndst. voor Bernard Ver
beiiden; z.a. gel. mndst. voor Henricus 
v. Boerdonk.

-

• DONDERDAG: kwart voor 7 J;tez.
·:mndst. voor Adrianus Jacobus v. Al�n;
-z.a. gel. mndst. voor Bernard Verheiiden;
half 8 gel. H. Mis voor alle schoolkin
deren tot biiz. intentie om Gods zegen
af te smeken over het nieuwe schoo!iaar;
z.a. gel. H. Mis voor Barbara van Oers
van Diik v.w. de Broederschap van 't 
H. Bloed; H. Hart-altaar gel. H. Mis
voor Petrus Smits; half 9 gez. mndst. 
voor Francina v. d. Laar-v. • Liempd. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen-
hoedie. 
VRIJDAG: kwart voor 7 gez. mndst. v. 
The_resia Dorenbosc_h-Meiier; z.a. gel. 
H. Mis voor Maria v. d. Steen-v. Griens
-ven te Den Dungen overleden; half 8
·gel. mndst. voor Johannes Mandos; half
9 gel: mndst. voor Theodorus van Dam;
-z.a. gel. H. Mis voor Hendrica v. d.
Ven-v. d. Ven.

• ZATERDAG: kwart voor 7 gef. 2ez. ,
irgt. voor de familie v. d. Donk; half 8

,jlel. H. Mis ·voor Petrus Smits v.w. de
Bond • van 't H. Hart; half' 9 2el. H.

. Mis voor Martinµ, -Giesbers.; z.a. gel. •
• H. Mis voor Francina v. d. Laar-van
. Liempt; H. Hart-altaar gel. H. Mis v.

Reimoldus v. d. Ven en Catharina Mon
tens. 
Hiet H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontva�en: Johannes Come
lius van Rumund, geb. en won. in deze 
parochie en Arnolda Wagenaars, geb. 
en won. te Gemonde; Antonius Petrus 

Christianus Verspaandonk geb. te Lage
mierde en won. in deze parochie en An
tonetta Josephina Cooymans geb. en 
won. te St. Mich.-Gestel, waarvan heden 
de 1 ste afkondiging geschiedt. 
Henricus Franciscus Smits won. in deze 
parochie en Adriana Theodora Maria 
l11eresia Roosen won. in de parochie 
van St. Petrus-Banden te Oisterwiik, 
waarvan heden de 2de afkondiging ge
schiedt. 
Bemardus Franciscus Canisius Nas geb. 
te Niimegen en won. in deze parochie 
en Maria Huberta Dinnissen geb. te 
Mook-Middelaar en won. in de St. l11e
resia-parochie te Boxtel; Johannes Wil
helmus Pietermans geb. te Spaubeek en 
won. in deze parochie en Cornelia Jo
hanna Geerts geb. te Boerhaar-Wiihe en 
won. te Veghel; Petrus Adrianus Maria 
van de Sande en Anna Cornelia Lam
berdina Clercx beiden geb. en won. in 
deze parochie, 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
versschaal" voor de kerk: de tweede gaat 
voor de Biizondere Noden. 
En buiten aan de kerkdeur wordt elke 
Zon- en feestdag gecollecteerd voor de 
H. Hart Stichting, welke collecte U nog
maals biizonder wordt aanbevolen.
Verder is het vandaag Universiteits-Zon
dag. Wii bevelen biizonder de collecte
aan voor de Kath. Universiteit welke
binnenkort zoals gewoonliik bii U zal
worden. gehouden. Na de H.H. Missen
wordt het gebed voor de universiteit ge
houden. Na de H.H. Missen wordt het
gebed voor de universiteit gebeden.
De Hoogmis is vandaag met Volkszang.
Vanavond is het om 7 uur Lof met
rozenhoedje v..oo_r onze parochianen in
het buitenland en voor het behoud van
de vrede.
Maandag - is het de feestdag van de
geboorte van de H. Maagd Maria.
Vrijdag - is het de feestdag van de
Naam van de H. Maria. Des avonds is
het om 8 uur H. Familie voor mannen
in de Burcht-kapel.
ZONDAG: in de kerk: 6 uur I. d. tot
bijzondere intentie; 7 uur 1. d. voor He
lena v. d. Voort-v. Gerwen v.w. de broe
derschap van de H. Bernardus; 8 uur 1.
d. voor Eugène Bogaerts v.w, de kaart
club; kwart over 9 1. d. voor Joh. Corn.
Huiiberts v. w. personeel leerlooierii;
half 11 : hoogmis· voor de levende leden
der St. Elisabeth-vereniging.
In de Burcht: kwart over 7 1. d. voor het

. geesteliik en tiidelijk welziin der paro
chianen; half 9 1. d. voor Dorothea Ker
semakers-v. d. Ven v.w. de kleinkinde
ren; kw:irt voor 10 1. d. voor Arnoldus
v. Beers v. w. de buurt.
MAANDAG: 7 uur 1. d. voor Joh. Cor
nelis Huiiberts v. W. de kinderen; kwart
voor 8 1. d. voor Elisabeth Lindeman
Appelboom; half 9 1. d. voor Amoldus
v. Beers.
DINSDAG: 7 uur 1. mndst. voor Johan
na v. Zeeland-Boeren; kwart voor 8 1. d.
tot intentie van de schooljeugd en on
derwijzend personeel bii het begin van
het nieuwe schooljaar; half 9 1. d. voor

Cornelis de Bie en Francisca de Bie
Peijnenburg.
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor Warner
Jan Heinties; kwart voor 8 1. cl. voor
Maria Sars-v. Eijndhoven; half 9 1.
mndst. voor Theodorus v. d. Steen; half
8 in de Burcht: 1. mndst. voor Nicolaas
v. d. Horst-Libregs.
DONDERDAG: 7 uur gef. 1. jrgt. voor 
Wilhelmus v. cl. Langenberg; kwart voor 
8 1. mndst. voor Hubertha Bontje-Verde
gaal; half 9 1. mndst. voor Eugène Bo
gaerts; half 10 gezongen Huwelijksmis. 
VRIJDAG: 7 uur pl. gef. gez. irgt. voor 
burgemeester Frans Staal en over!. fami
lie; kwart voor 8 1. d. voor Wilhelmina 
Apeldoorn; half 9 1. d. voor -Cornelis v. 
Helvoirt. 
ZATERDAG: 7 uur 1. d. voor over!. 
familie Paiimans-v. Kessel; kwart voor 
8 1. d. voor Maria de Leiier-Fick t. e. v. 
0. L. Vr. v. Goeden Raad; zijalt. 1. d.
voor Theresia Dorenbosch-Meijer; half
9 1. d. voor Bernardus Overmars.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
ziin der parochie; to uur tl. Mis voor 
Adrianus Schellekens, lid Broederschap 
H. Hart.
MAANDAG: half 8 irgt. voor Adriana 
v. d. Linden.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
den Otter. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
hsvr. van Henricus den Otter. 
DONDERDAG: half 8 mndst. voor Al
bertus v. d. Linden. 
VRIJDAG: half 8 mndst. voor Maria v. 
d. Langenberg.
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Wil
helmina v. d. Aa. 

Deze week zullen !lescltieden: 
Maandag tot Zaterdag H. Mis als zeven
de voor Adrianus Schellekens. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor het 
geesteliik en tijdeliik welziin van de pa
rochie; om half 9 H. Mis voor Cornelis 
van Kempen en Geertruda van de Ven 
de hsvr.; om 10 uur de ho_Qgrhis tot 
zeke,e intentie. 
De· eerste schaal gaat voor de eigen 
kerk; de tweede voor de Biizondere 
Noden. 
Na de hoogmis: vergadering van Vin
centius in Orion; repetitie voor de zan
geressen in de ·school; en bijeenkomst 
van de leden van het Universiteits Co
mité in Orion. 
Om half 3 het Lof, waarna gezongen 
wordt lied nr. 48. 

MAANDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Johannes Vissers. 
DINSDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor de leden van de godvruchtige ver
eniging ter ere van de H. Theresia. 
Des avonds om 8 uur vergadering van 
Elisabeth in de pastorie. 
WOENSDAG: om kwart voor 8 mndst. 
voor Maria Nooten. 
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 v. 
Maria de Punder-Huige. 
ZATERDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
\'oor de overleden familie Westerwoudt
Mazzoli. 

Gelegenheid tot biechten: 
Dageliiks voor de H. Missen en Zater
dagmiddag van 6 tot 7 uur. 
Katechismuslessen deze week op school: 
7 e klas: de vragen 5, 6 en 20. 
6e en5 e klas: de lessen 1 en 2. 
4e en 3e klas: les 1. 

Kerkegeld: 
Deze week wordt de iaarlijkse omgang 
voor kerkegeld gehouden. 

Huwelijksaankondigi�: 
Bernardus Francis Canisius Nas geboren 
te Nijmegen en wonende te Boxtel en 
Maria Huberta Dinnissen geboren te 
Mook-Middelaar en wonende in deze 
parochie, derde roep. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. mis voor de leden der 
proc. van St. Gerardus te Nijmegen; 10 
uur z. j. voor Antoon v. d. Pas; 't Lof 
wegens de sport_dag van de Kaiotters. 
MAANDAG: feestdag van 0. L. Vr. 
Geboorte: uitdeling der H. Communie 
om 6 uur; 7 uur z. m. voor de leden der 
proc. van Kevelaer; 8 uur 1. m. voor 
Lamb. Schoenmakers als over!. lid 0. L. 
Vr. v. Kevelaer. 

DINSDAG: tot ZATERDAG 7 uur z. 7e 
voor Lamb. Schoenmakers. 
DINSDAG: half 8 z. i. voor Petrus Pii
nenburg en Maria de hsvr.; 8 uur 1. i. 
voor Petronella Frans Vingerhoets. 
WOENSDAG: half 8 z. j. voor Theod. 
Versantvoort; 8 uur 1. j. voor Joh. Vin
gerhoets. 
DONDERDAG: half 8 z. j. voor Maria 
Theod. Vensantvoort; 8 uur 1. jrgt. voor 
Jan Sanders. 
VRIJDAG: half 8 z. j. voor Hendr. v. 
Aarle en Henri_ca qe hsvr.; 8 uur 1. j. 
voor Adriana Jan Sanders. 
ZATERDAG: half 8 z. j. voor Jan Oer
lemans; 8 uur 1. j, voor Christ. Sanders. 
ZONDAG: half 7 1. j. voor Hendrik v. 
d. Meijden; 8 uur 1. m. tot welzijn der 
par.; 10 uur z. 7e voor Lamb. Schoen
makers.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Engelb. v. d. 
Velden. Dinsdag 7 uur 1. m. voor Antoon 
v. d. Velden. Woensdag 7 uur z. m.
voor Theo v. Hal v.w. kennissen. Don
derdag en Vrijdag voor Theo v. Hal v.w.
huisgenoot. Zaterdag en Zondag 7 uur
1. mis voor Adrianus v. Hastenberg v.w.
kennissen.
7e voor Lamb. Schoenmakers te Liemp
de overleden.
Gedoopt: Adr. Petrus Gemma zoon van
Henr. Kelders-Vley.
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Vandaag is 't de Universiteits-Zondag. 
H.H. Missen om 7 uur, half 9, en 10 uur 
Hoo'lliliS voor de Parochie. Tw'eede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat en voor onderhoud eigen kerk. Na 
de middag om 3 uur Lof; na het Lof een 
lied. 
Maandag is 't de feestdag van Maria 
Geboorte I om 7 uur H. Mis voor de 
parochie en 's avonds om half 8 Lofl; na 
het Lof een Marialied. 
Zondag: 7 uur H. Mis voor de Eerw. 

Moeder Cortilia; half 9 mndst. voor 
Maria van Aerle-van Liempt; 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor de 
Parochie; 8 uur H. Mis voor Pieter Al
bertus van Ketel. 
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Mevr. An
tonetta van Dongen-Goyarts; 8 uur H. 
Mis voor Mevr. Martina van Esch-Mun
ster. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Elisa
beth Batens; 8 uur H. Mis uit dankbaar
heid. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Petrus 
D_rijvers en Geertruda Lommers hsvr.; 
8 uur H. Mis voor de Familie van Exsel. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Jan van 
de Ven te Eindhoven over!.; 8 uur jrgt. 
voor Adrianus van den Broek en Cor
nelia v. Korvel de hsvr .. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Adria
nus van der Meiiden; 8 uur H. Mis voor 
de bekering der zondaars. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
va_n Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 7 September: Veertiende Zon
dag na Pinksteren. Deze middag om 3 
uur Lof met Rozenhoedje. 
Maandag: feestdag der Geboorte van de 
H. Maagd. Om 8 uur Lof.
Dinsdag: Feestdag van de H. Petrus
Çlaver. Om 8 uur Lof.
DONDERDAG en Zaterdag om half 8
Lof.
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor de
overleden leden der familie Henk et; o�
10 uur voor het geesteliik en tiidelijk
welzijn onzer weldoeners.
MAANDAG: om half 8, voor de over
leden Mevrouw Windstosser.
WOENSDAG: om half 8 voor Doctor
Theodorus Strengers; om half 9 H. Mis
uit dankbaarheid bii gelegenheid van
een 40-jarige echtvereniging.

De Heer en Mevrouw Fiine handperen en appels 
vanaf 5 cent per kg. Jan v. 
Diik, Koppel, 

Te koop: een toom beste big-
M. VAN DYCK-RIETDIJK

danken, mede namens weder
ziidse familie, voor de vele 
blijken van belangstelling bii 
hun huweliik ondervonden. 
Mechelen, 
Brusselse Steenweg 76. 

Voor de vele bliiken van
belangstelling ondervonden 

bii onze 25-jarige Echtvereni
ging betuigen wii, ook namens 
onze kinderen, onze oprechte 
dank. 

J. v. d. Linden

Slachtkippen te koop. Bos
eind 5. 
Te koop: benzine-motor 2 p.k. 
met of zonder wasmachine. 
Kinderbos 4. 

Te koop: in goede staat ziin
de haard. J. van Kan, Hogen
berg B 74 g, Liem.pde. 

Aanbieding: 1 e klas 
met nieuwe banden, 
prijs. Julianastraat 22. 

riiwiel 
billiike 

gen bij Th. v. Oirschot, Ge-
mondseweg 7. 

Biggen te koop bii Alb. v. Hal, 
Onrooi 14, 

Wat zijn de voorwaarden van 
de reeds bestaande Bedrijl's-
pensioenfondsen ? Verdient 
particuliere verzorging geen 
voorkeur? Inlichtingen hier-
omtrent worden verstrekt door 
A. Schellekens, Mijlstraat 36,
Boxtel.

Te koop: Electrolux Diep-
vrieskast Electrolux 

NAGELLAK 
LIPSTICKS 
CRÎME'S 
POEDERS 
PARFUMS 
EAU•DE•COLOGNE 

PARFUMERIE 

Bert v. d. Braak 
Baroniestr. 73 Tel. 450 

Wilh. v. d. Linden-Werts Te koop gevraagd: oude stal-
f 700; 

klein koelkastje f 300,-. Sta- JEUGDPUISTJES 
Kruisstraat 6, Boxtel. mest. Aanbiedingen Molen

straat 19. 
tionsrestauratie Boxtel. 

verwijdert U met: 

Ondergetekende zegt bii 
deze harteliik dank aan de 
Eerw. H.H. Geesteliiken, 
Dr. Kluiitmans, Directie 
en Personeel Meubelfa
briek "Novum", Eerw. 
Zusters, Familie, Buurtbe
woners, Begr. Ondern. w.
de Werd en Vrienden voor 
de vele harteliike bewijzen 
van sympathie, ondervon
den bij het overliiden van 
onze lieve man en vader 

HENDRIKUS VOETS 

Wed. H. Voets-de Ruyter 
en kinderen 

Boxtel, Sept. 1952 
Nieuwstraat 190. 

Gevraagd: een flinke Werk
ster, één dag per week, liefst 
Vriidags. Mevr. Wentholt, 
Stationstraat 85. 

Tegen 15 Se.l)tember Net ·R.K. 
Meisje gevraagd voor dag of 
dag en nacht. Adres bevragen 
Molenstraat 19. 

Gevraagd: Werkster, niet be
neden 20 iaar. voor één mid
dag per week, van 2-7 uur, 
bii voorkeur Woensdagmid
dag. Aanmelden Markt 10. 

Flink, beschaafd Meisie ge
vraagd in klein gezin van half 
9 tot 5 uur. Bevragen Molen
straat 19. 

Tegen 1 Oct. Dagmeisie ge
vraagd, zelfstandig kunnende 
werken. Mevr. Maas, Bossche
weg 15. 

Gevraagd: een nette Werk
ster voor 2 dagen in de week. 
Rechterstraat 22. 

Gevraagd: R.K. Meisie, voor 
dag en nacht in een gezin met 
twee schoolgaande kinderen. 
Mevr. v. Susante, Molenstr. 9. 

Gevraagd: net Meisie, voor de 
huishouding. Stationstraat 38. 

Plattebuiskachel, z.g.a.n., een 
kamelkacheltie, 2-persoons le
dikant, een partij allerlei soor
ten peren en appels. J. Vor
stenbosch, Vorst 22. 

Te koop: een toom biggen bij 
J. Vullings, Eindhovenseweg 47 

Twee-persoons ledikant met 
bedstel te koop" Bevragen: 
Molenstraat 19. 

Beste kalfkoe te koop, t.b.c.
vrii, C. Jansen, Oirschotse
weg 11. 

Te koop bij H. Bekkers, 
Kleinderliempde 5, hoogdrach
tige N.L.-zeugen, ke.uze uit 
10, in2espoten tegeri pest. 

Te koop: e.en , toc;>m zware 
biggen, ingeënt tegen Var
kenspest. ,Dobbelst_een, ToJ1-
geren 15. 

Te koop: een toom beste big
gen bij H. Nooten, van Salm
straat 4. 

Nylons vanaf f 3,98 

Fijne linkse kousen f 2,95 
PENICILLOID 

Te koop bii J. L. v. Erp, Luis
sel 7, een toom zware biggen 

HEIJMANS 
Breukelsestraat 63 

A. 
DROGISTERIJ 

DE HAAS 
Stationstraat 18 

Te koop: beste biggen, alle 
borgen, en twee dekriipe zeug
ies, N.L. J. v. Grinsven, Mun
sel 11. 1

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

Aan die huisvrouwen, die nog geen klant z�jn bij Albert Heijn: 

Stap over op A.B.
Als goedkoper  uit 

zijn het eind doel van 

Uw "boodschappen• 

reis" is, stap dan over 

op ALBERT HEIJN. 

Nergens Is Uw huis

houdgeld zozeer In 

tel als daar. Bood

schap voor bood
schap bewijst: 

BIJ ALBERT HEIJN 
betaalt U de 

LAAGSTE PRIJZEN 
en ontvangt U de 

HOOGSTE KWALITEIT! 

VanDonderdag4 t/m Zaterdag 
13 September bij aankoop van 

250 gram BOFFIE-KOFFIE 

250 gram allerfijnste 1 
, 1 

MANDEL-SPECULAASJ 
6549cent 

Geniet van hef 

lijnste kopje kol/ie 

B0FFIE-K0FFI E 

de krachtigste 
de geurigste 

per pak 250 gram 

173,183,188,204 

De 

speciale tracfafie 

DELICATA-KOFFIE 
p. blik Inh. 250 gr.

250 et

. 

l 



1 DEN DRIES :��R��N EN OVERHEMDEN
OP MAANDAG GEBRACHT. - ZATERDAG TERUG. 

Mevrouw 
M.B.M.Carpay-KuijpersLerares M.O. heeft haar lessen weer hervat. 

Opleiding 

Engelse en Nederlandse 
Handelscorrespondentie Conversatieexamens en op• leiding Engels L.O. 

Rechterstraat 44, Boxtel 

Modevakschool E.N,S.A.1,0, Dames en Meisjes, thans is het weer mogelijk U op te geven voor de nieuwe Naai- en Kniplessen U kunt worden opgeleid voor: Lingerie, Costumière, Coupeuse, Moderne sier, kunst, Lerares,Coupeuse èn Hoeden Modiste. 
Prettige Clublessen 

's•Middags en 's•avonds 

N. van Rooy
Fellenoord 7 - Boxtel 

iflet a4vte■ ui:
❖ 

Uw 4olterl 
Zlh: bchngrijk is een concc 
dar JJ de juiste sceun vcdccol 
CD dit ook blij& doen; dis 
garanderen O de matcdaleo 
dlo in de MAXIS -concaeo 
verwerkt zijn. 

,.. 

-�
N= la de toepassing nn de 
MAXI S-spcciaaJ -lnlcio. De. 
balein die alle cpogclijkc steuO 
aan het � geeft, doch aan 
het einde soepel met bel 
lichaam meegaat. Hee hin
derlijk uitsickco no de 
lnlcioco wordt bkrdoow 

: Wij hebben de.wcor-. in ooorma4 
. en verllTekken U 8""""! alla ûdidl,,· 
cingen lûero-

' -->4 

ALLEENVERKOOP 
F. J. Witteveen's Manufacturim• en 

Confectiebedrijf 

Rechterstraat 18, Boxtel, 

Weer is er een 

R in de maand.

R. K. Lagere Techn. School "Pius X", Boxtel. 
Aanmelding der nieuwe leerlingen

voor de avondschool
kan geschieden vanaf heden tot 15 September a.s. in het schoolgebouw Pr. Bernhardstraat 18, Boxtel. van Maandag tot Vrijdag van 9.00- 12.00 en van 13.30- 16.30 's Zaterdags van 9.00- 12.00, alsmede Donderdagsavonds nog van 19.00- 20.00 OpleidinJ;t wordt gegeven voor de beroepen Timmeren, Meubehnaken, Metselen, Stucadoren, Smeden en Machine Bankwerklen, Koper-, Lood- en Zinkbewerken. Bij voldoende deelname ook voor Schilderen. Zij, die in het bezit zijn van een getuigschrift van een dagof avondnijverheidsschool worden geplaatst in de B cursus (duur 2 jaar). Overige leerlingen komen in de A cursus (duur 3 jaar). AANV ANC DER CURSUS 25 SEPTEMBER A.S. De Directeur der school, 

J. v. ESCH.
Opleiding Middenstandsdiploma 1953 volgens N.0.1. standaard-Set door 

A. MAAS, H. d. S. Boxtel
Boeken in bruikleen tegen zeer lage vergoeding. 

Gevraagd 
voor fabriekskantoor te Boxtel een 

vrouwelijk 

JONGSTE BEDIENDE 
Mulo,diploma vereist. Uitvoerige sollici• 
taties onder nr. 56 bur. van dit blad. 

Wenst U een cursus te volgen in: naaien en knippen voor eigen gebruik, ofwel opleiding tot gediplomeerd 
Costumière Coupeuse, enz. meldt U dan aan bij 
H. E. v. Liemd-

v. d. Biggelaar
Kerkeind • Liempde

Met Uw pijnlijke ,oeten 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v, Summeren MARKT15 
Mediae� hdlpl. Voetverzaraater 

Ook aan hul■ te ontbieden 
Telefoon No. 820. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

Het Gouden Uur 
• 

TENTOONSTELLING 

VRIJE TIJDSBESTEDING 

van 5 tot 14 September

Zaal en Tuin K.A.B. Gebouwen, 

Tuinstraat 68, Tilburg 

Entree 26 cent. 

Geopend van 10-12 en van 2-10 uur. 

* * * * * * * * *'* * * * * * * 1 

DE SP AR bestaat M jaar. 
Bn in die 20 jaar hebben de 

h.uisvrou,wen steeds meer
geprofiteerd van de Sparzegels.•

Nu kopen er meer dan 
800.000 gezinnen bij De Spar. 

Zij krygen door de 
Bparzegels dit jaar meer dan 

5 millioen guldens terug. 
In September is het feest 

voor de Spar-klanten. 
Dan geeft DE SP AR f 540.000 

• extra aan haar klanten.

- Voor
BRILLEN 

F. P. v� Langen 
Stationstraat 62 Zickenfond1lcden ontvangen nog 1tecd1 korting. 

In September iedere weelc 
nieuwe aanbiedingen. 

In September geeft De Spar 

boven haar 10 0/o voordeel nog een 

stroom van extra zegels 

ter gelegenheid van haar 20-jarlg bestaan. 

Zie deze week de jubileum-krant vaa 

De Spar met 16 speciale aanbiedJngen. 

Let op de volgende Spar-reclames. 

VTaag naar het wxe Engelse trommelt:Je, 
dat bij dit jubileum wiTkrijgbaar is. 

LAATSTE NIEUWS: 

1 blikje Boterhamworst (200 gram) slechts 80 et met 10 Sparzegels 

DESPAR 

De goedkope aanbieding van de week: 2 ONS GEBRADEN GEHAKT . 65 CT. 2 ONS PRESKOP . . . . . . . 55 " 1 ONS BACON . . . . . . . 50 " HALFPONDS BEKER RUNDVET 45 " 1 POND POULET f 1,30 
Slagerij BAAIJENS-FRUNT BARONIESTRAAT 99 

De Firma A. HUISKES & Zn. 
Van Salmstraat 54 a, Boxtel 

• 

neemt vanaf heden in gebruik 

de nieuwe kantoren en magazijnen 
• 

Nu moet U uw kinderen dagelijks hun lepel lever
traan geven. Door nu met levertraan te beginnen ver, hoogt U het weerstands, vermogen van uw kinderen voor de komende winter, maanden. Onze levertraan voldoet aan de gestelde eisen wat vitaminen,ge, halte, inhoud, kwaliteit en smaak betreft. 

Op aanvrage zenden wij U gaarne 
o,rze nieuwale meubelcatalogua 

Deze bijzondere kamer 

staat heden geëtaleerd. 

De inkoop is voortaan uitsluitend geopend vanaf 
9 tot 12 uur en van 13 tot 17.30 uur. 

Tussen de kantooruren wordt niet gekocht 
maar van 9-12 en van 13 - 1 7.30 uur kopen wij graag. Een grote vierkante fles 

van 40 0 gram voor 

f 1,10 
Drogisterij 

M. 0 L I E M E U L E NRechterstraat 37, Tel. 361 

IN * Dan betalen w ij ieder, met veel of

we in ig, de scherpst co n c urre re n d e

prijzen voor alle afvalstoffen.

1-----

===1====~1 

Markt 28 • Telef. 572 

'I 1111 ',' ,1 ' l,'11,, l 
, 1' 1 l11·'j· 11:, ;' 1' 
,·,1, ,1· ' 1 1 
;,1,1 ~ 

'i{/ <!\~ ; 1 ~~ •• 

,.Paula" -ec~ ' een prachti be•,taande uit 3-de ge slaapkamer, 
kant, 2 nachtkastj urskast, toogledi
stoffeerde stoel es, tafel en 2 ge-

1,,, p,ij, ,e 3 V = de """"' 

Ook fo blru>k e>k?.~b■• 1Jg aar. 
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KATHOLIEK 

De K.V.P. 
De beste auto en de beste motor moet 
af en toe eens geheel nagekeken wor
den, zodat men de verzwakte of versle
ten onderdelen kan versterken of ver
nieuwen, waarna de machine weer als 
nieuw voor den dag komt, m.a.w. iedere 
machine moet van tijd tot tijd grondig in 
revisie. 
Bij de laatste verkiezingen is gebleken, 
dat de K.V.P.-machine aardig aan het 
kraken was geraakt, hier en daar wat 
verouderd en versleten. Kort daarna is 
men begonnen om het mechanisme eens 
grondig te onderzoeken, en dezer dagen 
is een flink revisieplan uit de bus geko
men. Men is niet tevreden met bijsme
ren en oplappen, maar men wil een 
grondig herstel met radikale ingrepen, 
waarna men hoopt, met een gloednieuwe 
apparatuur voor den dag te komen die 
de partij zal maken tot een fris en sterk 
geheel waarin iedereen weer vertrouwen 
kan hebben. 
We zullen er het een en ander van ver-
tellen. 
Het algemeen secretariaat van de K.V.P. 
heeft 8 punten bekend gemaakt die het 
reviseringsplan uitmaken: 
1. Aan het Katholiek Bureau voor 
Maatschappelijk en Cultureel Overleg is
gevraagd een onderzoek in te stellen 
omtrent de vraag of en waarom in deze 
tijd de noodzaak bestaat van eenheid 
onder de katholieken op sociaal en poli
tiek terrein. Tevens is gevraagd hieraan 
toe te voegen een onderzoek van de vra
gen hoe het katholieke volksdeel vol
doende kan voorgelicht en opgevoed 
worden in de gewenste richting._ En men 
is van oordeel dat de commissie die dit 
alles te onderzoeken krijgt, behoort te 
bestaan uit vooraanstaande sociale en 
politieke figuren, enkele ervaren journa
listen, en enkele vooraanstaande pries
ters uit het openbare leven. 
2. Op Zaterdag 13 September zal een
conferentie worden belegd van de be
sturen der K.V.P. ter bespreking van de 
onderwerpen die de kringen en afdelin
gen van de partij betreffen. We veron
derstellen dat dit vooral zal gaan over 
de organisatie, de besturen, de taak, de
acties en de werkmethoden van kri,1gen 
en afdelingen. 
3. Iedere keer als er algemene verkie
zingen in het land geweest zijn, moeten 
alle besturen van de K.V.P., van de af
delingen tot het partijbestuur toe, op
nieuw gekozen worden. Bij de binnen
kort volgende nieuwe bestuursverkiezin
gen zal het dagelijks bestuur worden· uit
gebreid om het mogelijk te maken dat 
van alle maatschappelijke groepen voor
aanstaande personen in dit bestuur 
k9men. Dit is een prachtig punt, en het 
is te hopen dat dit volledig zal verwe
zenlijkt worden. 

Plechtige Eerste H. Mis 

A.s. Zondag (14 September) zal onze 
plaats2enoot, de WelEerw. Pater F. G. 
M. Deelen van de Sociëteit van Jezus, 
in de kapel van Missiehuis St. Charles 
op Hal zijn Plecht� Eerste H. Mis op
dragen. Deze H. Mis va11J,?t aan om 
10 uur. 
's Middags om 4 uur zal de neomist in
dezelfde kapel een PlechtïJ;? Lof cele
breren. 

Mater Amabilisschool 
DE BELANGRIJKHEID VAN DEZE 

LEVENSSCHOOL 
VOOR JONGE MEISJES. 

J.I. Dinsdag vond in de grote zaal van 
de Al1k de opening plaats van de 1 e en 
2e jaarsçursus van onze M.A.-school. 
Ruim 170 meisjes, waarvan 120 de 2e 
jaars- en 50 de te jaarscursus volgen, 
gaan zich klaar maken voor het leven. 
Is dit wel nodig, zult U vragen. 
Onze jeugd wordt reeds door tal van 
soorten van onderwijs en jeugdbeweging 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

• • • 

1n rev1s1e 

4. Er zal een steviger contact gelegd 
worden tussen dagelijks bestuur en ka
merfractie. Ook dit is een zeer voor
naam punt. De kamerfractie immers 
timmert mee aan het bestuur van het 
land. Het is daarom broodnodig dat 
voortdurend overlegd kan worden hoe 
het beleid in de kamer moet zijn, niet 
alleen wat betreft de grote lijnen, maar 
juist wat betreft de dagelijkse moeilijk
heden, die zich daar voor kunnen doen, 
omtrent de gedragslijn bij iedere nieuw
we wet, ieder nieuw besluit en bij alle 
kritiek die nodig of nuttig kan zijn. 
5. Ook de Tweede Kamer-fractie zelf 
bestudeert de mogelijkheid van verbete
ring van werkmethode en beter en veel
vuldiger zo mogelijk voortd�rend con
tact met de partij. In onderling overleg 
zal de fractie en het partijbestuur de 
:z:aak grondig trachten te regelen. 
6. Er wordt gewerkt aan een nieuwe 
methode voor 1;-et stellen van de candi
daten op de lijsten voor de Tweede Ka
merverkiezingen. In welke richting men 
hiervoor een nieuwe oplossing zoekt is 
nog niet bekend gemaakt. 
7. Ook de samenstelling en de werk
wijze van de Partijraad - dat is de top 
van de K.V.P. - zal worden besproken; 
de voorstellen daaromtrent zullen aan de 
Partijraad zelf worden voorgelegd. 
8. Het laatste punt - altijd achteraan, 
maar zonder welk punt succes zeer 
moeilijk te bereiken is - betref\ de fi
nanciën van de partij. Een feit is dat on
voldoende geld het onmogelijk maakt
grote acties te voeren. Geldgebrek be
lemmert zeer sterk de voorlichting en de 
propaganda. Er is een volledig uitge
werkt plan opgesteld, dat Zaterdag aan
staande op de besturenconferentie zal 
worden voorgelegd en besproken. 
En dat is het dan. 
U ziet: een groot plan. En gelukkig is 
dit plan niet alleen maar gericht op het 
dode apparaat, maar ook wat het 
voornaamste is - op de vernieuwing 
van de geest in de partij, en de manier 
waarop deze vernieuwing kan doorwer
ken in het beleid zelf dat door de 
kamerfractie moet gevoerd worden. 
Deze vernieuwing van geest wordt vol
gens het plan mogelijk als de punten 1, 
3, 4, en 5 goed worden verwezenlijkt 
n.l. de bestudering van de diepere pro
blemen, de uitbreiding van het dagelijks 
bestuur en het wederzijds geregelde con
tact tussen bestuur en fractie. 
We hopen dat de vernieuwingen radikaal 
en snel zullen verwezenlijkt worden. 
Want met een extra-parlementair kabi
net kan men onverwachts, ieder ogen
blik, voor de grootste verrassingen ko
men te staan, zelfs voor de verrassing 
van nieuwe verkiezingen op een onver
wacht ogenblik. Th. v. H. 

bereikt, waarom weer een nieuwe hier
aan toegevoegd. 
Het vorige jaar is in dit blad van de 
hand van de We!Eerw. Heer Kapelaan 
Verhagen een artikelenreeks verschenen, 
waarin het doel en het grote nut van 
de M.A.-school uitvoerig is uiteengezet. 
Het zou dus een in herhaling treden 
zijn, om op deze plaats uitvoerig de 
noodzakelijkheid van de M.A.-school 
naar voren te brengen. Maar desondanks 
zou ik toch gaarne enkele· voorname 
factoren willen noemen, die het bestaan 
van onze M.A.-school ten volle recht
vaardigen. Hierbij richt ik mij voorna
melijk tot de ouders van onze meisjes. 
Het is zeker niet zonder grote bezorgd
heid, dat U Uw kinderen volgt op de 
weg naar volw�ssenheid. De opvoeding 
van Uw kind, van Uw meisje, stelt U, 
als eerst verantwoordelijke, voor een 
zeer zware opgaaf. 
Wanneer Uw meisje opgroeit van kind 
tot longe vrouw en op een leeftijd is ge
komen, waarop het juist voor het leven 
openstaat, dan biedt dikwijls het gezin 
haar gl'._en voldoende steun, leiding of 
bescherming. Hoe ongaarne dit ook 
wordt gezegd, het is een harde waar
heid. Dikwerf wordt het meisje na het 
verlaten van de school plotseling ge
pla<!J;st in de noodzakelijkheid van mede 
te verdienen en gezet in de koude za
kelijkheid van kantoor, winkel of fia
briek. Hj_er zult U toch geen geleidelijk 
uitgroeien tot de volwassenheid verwach
ten. Maar hier is het de M.A.-school 
die U de helpende hand biedt. Het is 
de M.A.-school die in staat is Uw meisje 
een harmonische opleiding te geven voor 
haar taak als Katholieke huisvrouw. 
Het is 5 jaar geleden dat de M.A.-school 
te Maastricht werd opgericht en thans 
zijn er ongeveer 60 over het land ver
spreid. Dat zegt U toch wel wat. In ons 
land heeft men dankbaar en goed ge
bruik gemaakt van deze nieuwe vorm 
van jeugdbeinvloeding. 
Ouders, de geleg-enheid tot aanmeldi112 
staat nog open. De algemeen leidster 
Zuster A. v. d. Meyden, Clarissenstraat 
17, alhier, is gaarne bereid U alle g-e
wenste inlichti11J,?en te verschafflen. Ont
neemt Uw meisje niet de kans om van 
haar te maken een vrouw die haar plaats 
waard is in onze maatschappij. 

X. 

/ 

Plaatselijk Nieuws 
(INTERNATIONALE) 
AUTOBOTSING. 
Dinsdagmiddag had op de Rijksweg on
der Boxtel (bij Villa Catharina) een 
autobotsing plaats, waarbij behalve een 
groep Engelse militairen ook een Duitse 
particulier betrokken was. 
De botsing werd als volgt veroorzaakt: 
Omstreeks half vijf passeerde een co
lonne Engelse militaire wagens de plaats 
Boxtel, achter welke colonne vrachtwa
gens een Enge)�e leger-autobus volgde. 
Daarna kwam een luxe wagen, waarin 
gezeten was de Duitse bioscoop-exploi
tant Erwin Hirschberg uit Va.lkenburg, 
en weer dáárachter een Engelse leger
truck. Op een gegeven moment stopte 
de leger-autobus, welk voorbeeld toen 
op volkomen correcte wijze gevolgd 
werd door de bestuurder van de Duitse 
luxe-wagen. 
De daarop volgende legertruck bemerk
te dit echter niet tijdig genoeg en bot
ste op de luxe wagen, die zodoende min 
of meer werd "gekraakt" tussen auto
b!ls en truck. De Duitser E. 1-1. liep hier
bij gelukkig geen ernstig letsel op en 
kon na :verbinding van een hoofdwonde 
zijn reis voortzetten in een zwaar be
schadigde auto. Het grote aantal ver
keersongelukken op de Rijksweg onder 
Bo_xtel is intussen weer met één ver
meerderd. 

BINNENBRAND. 
Zondagmiddag omstreeks 2 uur werd in 
de benedenwoning van het pand Bos
scheweg 5, brand ontdekt door de în de 
buurt wonende A. v. d. M. Daar de be
woonsters, de dames v. R., afwezig wa
ren, zagen de ter hulp gesnelde omwo
nenden zich genoodzaakt door het ver
brijzelen van een der ruiten toegang te 
krijgen tot de kam,11r, waarin de vlam
men hun verterend werk deden. 
Met een tuinslang en andere provisori
sche blussingsmiddelen werd door hen 
de bestrijding van de brand zó kracht
dadig en effectief ter hand genomen, dat 
men het vuur reeds meester was voor
dat de spoedig gearriveerde brandweer 
,,spuitklaar" was. 
Toen was door de brand echter al aan
zienlijke schade veroorzaakt in de nog 
maar pas ingerichte kamer. 
Behang en plafond, alsmede het schil
denyerk en de vitrage, bleken ernstig 
door het vuur aangetast. 
Het meubilair en de vloerbedekking lie
pen waterschade op. Verzekering dekt 
de schade. 
Als bijzon�erheid vem1elden we tenslot
te nog, dat de toevallig in Boxtel ver
toevende Freule van Lamswee_q:le , klein
dochter van de vroegere burgemeester 
van Boxtel, bij de blussing zeer gewaar
deerde (adelijke) assistentie verleende. 

EMIGRATIE
VOORLICHTINGSAVOND. 
Naar we vernemen zal op Maandag 22 
September a.s. om 7.30 uur 's avonds in 
De Ark een emigratie-voorlichtings
avond gegeven worden door het plaatse
lijk emigratie-comité. Ofschoon wij in 
ons blad van volgende week nog nader 
op deze voorlichtingsavond terug hopen 
te komen, willen we toch reeds vermel
den, dat alsdan nadere bigonderheden 
verschat't zullen worden over de emigra
tie-cursussen, welke eind September in 
Boxtel zullen a_anvangen en waarover wij 
enkele weken geleden reeds een en 
ander publiceerden. 

K.A.J. NIEUWS, Afd. Box�l. 
St. Nicolaas-speelgoedactie. 
De jaarlijkse actie van de Boxtelse Ka
jotters tot het vervaardigen van speel
goed voor bedeling aan behoeftige huis
gezinnen bij gelegenheid van het St. Ni
colaasfeest, is weer van start gegaan. 
Rekenende op eenieders m�dewerking 
hebben de Kajotters de actie met goede 
moed en volle kracht ter hand genomen. 
Hamers zullen kloppen en zagen zullen 
snerpen om een oud stukje speelgoed te · 
veranderen in een prachtig St. Nicolaas
cadeau, waarmee elk gezin in de wolken 
zal zijn. De Kajotters stellen al hun vrije 
tijd en al hun kunnen in dienst van deze 
mooie actie, opdat St. Nicolaas tenvolle 
tevreden zal mogen zijn als hij ons land 
weer komt bezoeken voor de viering 
van het grote kinderfeest. 
Meent U iets te kunnen of te moeten 
doen om deze actie te doen slagen -
bijv. door het geven van oud speelgoed 
óf te zorgen voor het nodige hout enz. 
óf door zelf met de Kajotters mee te 
werken aan de vervaardigin� van het 
speelgoed - welnu, geeft U dan maar 
even een seintie aan onderstaande per
sonen en het komt voor elkaar: 
Jan Siemerink, Fellerioord 4 
Jan Elissen, Ridder van Cuykstraat 11 
Wim v. cl. Brandt, Maastrichtsestraat 63 
Gerard Peynenburg, v. Leeuwenstraat 55 
Ant. Op 't Hoog, Bosscheweg 61. 
Mogen de Kajotters op Uw aller mede
werking rekenen? Zo ja, dan bij voor
baat de hartelijke dank van het "St. Ni

colaas-Werkcomité". 

IN HET ZWEMBAD ACHTER
GELATEN KLEDINGSTUKKEN. 
Bij registratie van de in het zwembad 
achtergelaten kledingstukken blekeri nog 
aanwezig 14 _onderbroekjes, 3 paar kou
sen en 9 diverse kousen, 5 borstrokken, 
7 hemdjes, 1 windjack, 4 zwembroeken, 
1 badmuts, 1 scapulierkettinkje en 2 rin
getjes. 
Moeders, die dus nog een of andè'r kle
dingstukje van de kinderen missen kun
nen zich vervoegen bij de kassier van 
het zwembad, de heer Van Homelen, 
Prins Hendrikstraat. 

PRINSJESDAG!! 
Historische en andere bijzonderheden over het parlementaire 

volksfeest in Den Haag. 

PRACHT EN PRAAL. 
Na de val van Napoleon in 1814, werd 
de voormalige Republiek der zeven Ver
enigde Nederlanden een constitutioneel 
koninkrijk. Vijfoen jaren lang met onze 
zuidelijke naburen samen. De in 1814 
aangenomen en in 1815 gewijzigde 
grondwet sprak nadrukkelijk, gelijk dit 
in vele constitutionele monarchieën 
eveneens het geval is, van een plechtige 
opening door de koning van de jaarlijkse 
zitting de volksvertegenwoordiging, 
waarbij dan Eerste en Tweede Kamer in 
verenigde vergadering samenkomen. 
Van 1815 tot 1830 geschiedde dit per 
jaar wisselend te 's Gravenhage en te 
Brussel, waar het na dien afgebrande 
aloude paleis van de hertogen van Bra
bant een indrukwekkender décor daar
voor bood dan de voormalige danszaal 
van Prins Willem V, die nog altijd de 
Tweede Kamer huisvest. In 1814 werd 
deze opening bepaald op de derde 
Maandag in November; men had bij de 
toenmalige omvang van de begroting 
dan ruimschoots tijd genoeg, meende 
men, om deze vóór het nieuwe jaar af 
te doen. In 1815 werd, op persoonlijk 
initiatief van koning Willem !, de datum 
gebracht op de derde Maandag in Octo
ber. In 1848, toen het staatsbestel reeds 
aanmerkelijk omvangrijker was gewor
den, koos men de de1·de Maandag • in 
September. Eerst bij de grondwetswijzi
ging van 1887 is de thans min of meer 
geheiligde derde Dinsdag in September 
daarvoor bestemd, dank zij een amende
ment van de heer Schimmelpenninck van 
der Oye, opda_t daardoor voorkomen 
werd, dat de leden van de Kamer op 
Zondag zouden moeten reizen. 
De opening geschiedde van de aanvang 
af met de pracht en praal, die bij een 
dergelijke plechtigheid behoren. De 
stoet, waarin de achtereenvolgende ko
ningen Willem 1, Willem II en Willem 
111 zich van het paleis in het Noordeinde 
naar de �ergaderzaal der Tweede Kamer 
op het Binnenhof begaven, verschilde 
niet zoveel van die, welke tijdgenoten 

van de eerste regeringsjaren van konin
gin Wilhelmina af hebben bekend. 
Van 1841 tot 1849 gaf Willem II, de 
held van Quatrebras en Waterloo, er de 
voorkeur aan om te paard in de stoet te 
rijden. Zijn zonen, ten leste vier, even> 
als zijn oom, vergezelden hem ook te 
paard. Van 1826 af gebruikten de konin
gen de z.g. glazen koets, in dat jaar te 
Brussel aangekocht. Koningin Wilhel-

, mina heeft deze glazen koets aanvanke
lijk ook gebruikt, totdat in 1903 voor het 
eerst de gouden koets - haar door de 
Amsterdamse bevolking bij het aanvaar
den van de regering in 1898 geschonken 
- daarvoor in de plaats kwam. 

UITERLIJKE EN 
INNERLIJKE WAARDEN. 
De opening der Staten-Generaal heel\ 
uiterlijke betekenis. Dit niettegenstaande 
het feit" dat, in tegenstelling b.v. met En
geland, de gemalin van de regerende 
koning nimmer aan de openingsplechtig
heid deelnam. De koningin-regentes nam 
in 1897 haar dochter, de minderiarige 
koningin, voor het eerst met zich mede, 
en de jaren voor en ook na haar huwe
lijk deed de koningin haar moeder dik
werf aan de openingsplechtigheid deel
nemen. 
Prinsjesdag echter is ook van grote in
nerlijke waarde. Het is de enige keer in 
het jaar, dat uitvoerend en wetgevend 
gezag elkander ontmoeten . 
Prinsjesdag schijnt een eenvoudig te 
regelen plechtigheid. Dat is het ook, on
danks de sterke afzetting, die langs de 
weg -van de stoet altijd is toegepast. 
Meer om het ceremonieel te verhogen, 
dan terwille van de veiligheid der vor
sten, die hier gelukkig nimm�r gevaar 
liep. Bijzondere hartelijkheid was ken
baar in bijzondere gevallen, b.v. in het 
jaar, dat Willem III zijn persoonlijke 
moed toonde bij het bezoeken der over
stromingen; in 1897 toen het nog niet
regerende koninginnetje voor het eerst 
medereed; in 1937 toen het pas verloof
de paar Prinses Juliana en Prins Bern-

OMGEVING 

LEERINGHE ENDE VERMAECK . 

Onze toneelgroep Leeringhe ende Ver
maeck zal ook in het komende seizoen 
weer twee toneelavonden verzorgen. 
Om te breken met de ernstige sfeer die 
over de laatste stukken gelegen heeft, 
is besloten om op 14, 15 en 16 October 
a.s. weer eens een prima klucht te bren
gen. De keuze is gevallen op het gloed
nieuwe stuk van Jan Blaaser: ,,Drie is te 
veel". 
Over de première van "Drie is te veel" 
schreef de pers o.m. ,,Als we schrijven 
dat de toneelzaal gedaverd heeft van 
het lachen der aanwezigen, dan is zulks 
een zeer zwakke omschrijving van de 
situatie op die avond. Daarom: wij heb
ben nog maar weinig zó zien en horen 
lachen! En al die vreugde gold het 
nieuwste toneelstuk, een klucht in drie 
bedrijven door Jan Blaaser . ..... " 
In de loop van de maand Januari hoopt 
.,Leeringhe ende Vermaeck" haar pu
bliek te laten genieten van het prachtige 
toneelspel "Het Chinese Landhuis", 
waarop wij echter nog nader terug hopen 
te komen. 
Evenals vorige jaren berust de regie ook 
thans weer in de kundige handen van de 
Heer Jo van Erp uit 's Hertogenbosch. 

GESLAAGD. 

Te 's Gravenhage slaagde voor de mid
delbare akte in de Hoogduitse Taal Pa
ter Casimir Jochems van het Missiehuis 
St. Theresia, alhier. 

COLLECTE T.B.C.-BESTRIJDING. 
Onze lezers worden eraan herinnerd, dat 
heden Vrijdag 12 en morgen Zaterdag 
13 September in Boxtel de jaarlijkse col
lecte gehouden zal worden ten bate van 
de Christelijke T.B.C.-organisaties 
"Draagt Elkanders Lasten" en "Zuid 
Neder!. Sanatorium". 

O.L. VROUW VAN FATIMA. 
Uit dankbaarheid aan 0. L. Vrouw voor 
verkregen hulp door het bidden van de 
noveen der drie Weesgegroeten f 5,-. 

FANFARE "ST. ARNOLDUS". 
A.s. Zond�g geeft 

I 
de Fanfare "St. Ar

noldus een concert -•i:, het terrein naas� 
het parochiehuis "O:-ion" te Lennisheu
vel, aanvang 6 uur n.m. Na dit concert 
zal in "Orion" ten bate van de Fan
fare aan dansavond worden gegeven. 

LIEMPDE. 
ZANGSUCCES. 
De gemengde zangvereniging "Ons Ge
noegen" te Liempde nam Zondag j.l. 
deel aan het concours te Oisterwijk en 
behaalde aldaar in de 3e afdeling de te 
prijs met 325 punten. 

hard met de koningin medeging; in 1948 
toen koningin Juliana voor het eerst als 
vorstin naar de Staten-Generaal reed. 
Van dit alles en van nog zoveel meer, 
oo·k van veel belangrijks op staatsrech
telijk gebied, dat aan de openingsplech
tigheid is verbonden, verhaalt dr. E. van 
Raalte, voorzitter van de vereniging van 
parlementàire journalisten in het aller
aardigst en buitengewoon smaakvol uit
gegeven en geïllustreerd boekje, dat de 
drukkerij Levisson te 's Gravenhage 
kortgeleden deed verschijnen. 

16 SEPTEMBER A.S. 
Op de nu komende 3e Dinsdag gaat het 
op gelijke wijze. Te half een trekken de 
ministers en leden van de Raad van 
State in optocht over het Binnenhof om 
zich naar de vergaderzaal, sedert 1904 
de Ridderzaal, te begeven. Er zal, na de 
vorming van de nieuwe regering, ook 
voor deze optocht, al zijn de ministers 
sedert 1945 niet meer in ambtscostuum 
gekleed, aandacht te over zijn. Om -1. 
uur verlaten koningin en prins het paleis. 
Zij worden door een commissie van in
en uitgeleide bij de ingang van de Rid
derzaal welkom geheten. De koningin 
begeeft zich naar de troon en spreekt,· 
in de regel zittend, de troonrede uit, qie 
ook nu veel belangstelling zal 9ndervin
den. Heeft zij gesproken, dan heft de 
voorzitter der Verenigde Vergadering, 
d.w.z. de voorzitter van de Eerste Ka

mer, het "Leve de Koningin" aan, dat 
sedert 1897 in de regel door een der 
oudste leden van Eerste of Tweede Ka
mer werd geroepen. Toen in 1932 de
eerste communisten in ons parlement 
hwi tegenroepen deden horen, overstem
de deze kreet telkens; zij ging over in 
een algemeen gejuich en tenslotte in een 
spontaan zingen van het Wilhelmus. Een 
incident, het enige, dat ooit heeft plaats 
gehad! 
Het zal a.s. Dinsdag, als het bekende 
Oranjezonnetje zich wil vertonen, een 
feestelijke en drukke dag worden in de 
residentie, . welker bevolking zo min als 
die vanuit de steden en dorpen in de 
onmiddelllijke nabijheid, niet moede 
wordt naar dit, sedert 1948-weer zo bij 
uitstek fleurig schouwspel te komen 
kijken. 

H. Ch. G. J. van der Mandere. 



* Een koning a;in de rol... . . .  Schrik 
niet, waarde lezers, wij onthullen U 
geen majesteitelijk schandaal, doch wij• 
kondigen U alleen aan, dat ons weer een 
heerlijk opwindend sportief gebeuren te 
wachten staat. Koning Voetbal gaat n.l. 
aan de rol en het laat geen twijfel over: 
de vele onderdanen zullen trouw achter 
hem aandraven, een hele voetbalcompe
titie lang. Alles natuurlijk goed en wel, 
mits we er voor zorgen dat het sport is 
en sport blijft. * En nu de duimen om
hoog voor "onze" mannen, die in de 
komende dagen deelnemen aan de inter
nationale militaire manoeuvres in Duits
land. Voor een paar weken zijn ze de 
landsgrenzen over gegaan om "in d'n 
vreemde" hun aandeel te leveren in de 
opbouw van de West-Europese verdedi
ging. Plicht voor alles! * Plicht voor 
alles? Oké, zeiden de mannen van de 
Boxtelse reserve-politie, maar -een afzak
kertje moet er toch ook af kunnen. En 
daarom was het voor hen vorige week 
Zaterdagavond oefening in "feestelijk" 
verband, waarbij ze alle gezag lieten 
varen. Dat laten varen van het gezag zal 
trouwens niet zo zeer een voortvloeisel 
zijn geweest uit de feestelijkheid van de 
avond, als wel uit de aanwezigheid van 
hun vrouwen. Die voerden natuurlijk het 
commando! Maar gezellig was het toch ... 
* Voor de Fatima-buurtkapel in de 
Prins Hendrikstraat wordt een·· wekelijks 
offertje gevraagd van iemand, die ver
staod heeft van schrobben, boenen, enz. 
Natuurlijk is er onder onze meisjes wel
iemand te vinden, die ons aller Moeder 
(die toch zo oneindig veel voor ons doet) 
een dienst wil bewijzen door haar met 
een uurtje liefdevolle arbeid een waar -

Prachtig E.H.B.O. succes 
Ie Prijs in landelijke 
E.H.B.O.-wedstrijden. 
De E.H.B.O., afd. Boxtel, heeft j.l. Zon
dag bewezen de in haar korte bestaans
periode genoten lessen met vrucht ge
volgd te hebben, want in de te Vught 
gehouden nationale E.H.B.O.- wedstrij
den veroverde men een prachtige 1 e 
prijs in de Junioren-afdeling. In deze 
aB<leling (er waren j.l. Zondag liefst 70 
ploegen aan het werk) komen de afde
lingen uit, die nog nooit aan wedstrij
den hebben deelgenomen en die in 1949 
of later het diploma hebben behaald. 
Boxtel nu, behaalde met een herenploeg, 
bestaande uit P. van Hal (leider), M. 
van He_ck, H. Verhagen, A. v. Elten en 
P. de Brouwer, 247 punten, hetgeen vol
doende was voor de Ie prijs, zijnde een 
beker, aangeboden door de Katholieke 
Nationale Bond voor E.H.B.O. Het max. 
aantal te behalen punten was 275; de 
ploeg die de 2e prijs behaalde, verwierf ' 
232 punten, een aanzienlijk verschil dus. 
De leider van de Boxtelse ploeg, de heer 
P. van Hal, legde bovendien nog beslag 
op de 3e leidersprijs, be_staande uit een 
diploma. Hij behaalde 90 punten; het 
maximum aantal te behalen punten 
was 100. 
Genoemde ploegleden, .die de Boxtelse 
E.H.B.O.-afdeling op zo'n prachtige wijze 
vertegenwoordigd hebben, genoten hun 
opleiding bij Dokter Margry en Dr. 
Deelen. 
Al met al vinden we in dit succes het be
wijs, dat het in Boxtel met de E.H.B.O. 
steeds en in een snel tempo crescendo 
gaat. De overige leden van de afd. Box
tel zullen in het behaalde resultaat onge
twijfeld een stimulans vinden om op de 
ingeslagen weg met nog meer ijver door 
te gaan, zodat het bij dit ene succes niet 
zal blijven. 

Kleinhandel in afval= 
m;iterialcn "uitgedragen" 
Voor muizen giniz eldorado te !oor! 

Een niet alledaags tafereeltje speelde 
zich i.l. Dinsdag af in de Breukelse
straat, waar Boxtels meest petieterige 
maar zeker niet minst bekende "klein
handel" in oud papier e.d. geleid 
door de ijverige Coba Tin, zoals de 
volksmond haar noemt - werd "uit
gedragen". 
Deze dame behartigde haar zaken n.l. 
op zo'n vérstrekkende wijze, dat B. en 
W. zich o.a. uit een oogpunt van volks
gezondheid genoodzaakt zag drastisch 
in te grijpen. 
Zo zette de dienst Gemeentewerken zich 
er achter: Gewapend met kilo's D.D.T.
poeder begonnen de gemeente-arbeiders 
aan de ontruiming van het pand Breu
kelsestraat 98, dat van de kelder tot de 
dakspanten gevuld bleek te zijn met af
valmaterialen van de meest vreemdsoor
tige origine. Onder enorme belangstel
ling - de politie moest in het geweer 
komen om het verkeer in goede banen 
te houden - werden uit woning en 
schuurtje niet minder dan vier vracht
wagens afvalmaterialen gehaald. Zulks 
tot groot ongenoegen van de bewoon
ster, die door dit gemeentelijke ingrijpen 
het resultaat van dagen, weken, maan
den of iaren onvermoeibaar vergaren 
van alle mogelijke-en-onmogelijke din
gen-en-ondingen verloren zag gaan. 
Maar zulks ongetwijfeld tot nog groter 
ongenoegen van de talloze muizen, die 
op wrede wijze uit hun eldorado ver
dreven werden en met tientallen de 
straat opvluchtten of zich in het papier 
schuil hielden, totdat zii op de gemeen
telijke vuilnisbelt op de brandstapel ter 
ziele gingen. 
Intussen hoopt men aan de hinderlijke 
vergaar-manie van deze C. T. een einde 
gemaakt te hebben. De toekomst zal 
leren of deze hoop al of niet ijdel is. 
Zéker is, dat de bewuste dame met haar 
huisdieren door deze maatregel onge
kend veel "Lebensraum" gekregen heeft, 
hetgeen echter toch weer ongewilde 
weelde voor haar is. 
Onnodig tenslotte, om nog te zeggen, 
dat de jeugd om 12 uur (toen de belang
stelling voor het sensatie verwekkende 
gebeuren een spitsuur beleefde) het eten 
rustig koud liet worden. 

dige woning te bereiden. Men gelieve 
zich op te geven bij de heer Vilé. 
* Op Zandvliet wordt het goede boel. 
Daar zal men al heel spoedig niet meer 
weten, waar de naam Zandvliet op 
duidt, want de Dienst Gemeentewerken 
heeft zich met man en macht op de ver
betering van deze straat (toegangsweg 
tot Boxtels nieuwe gedeelte) geworpen. 
We zijn razend benieuwd naar het resul
taat, dat voel je! * Iets anders is het 
met de Schijndelsedijk. De Provincie, 
die deze weg in eigendom en onder
houd heeft, maakt geen aanstalten tot 
verbetering of vernieuwing van dit mise
rabele geval. Zodoende verkeert deze 
·toegangsweg tot Boxtel in een toestand, 
die niet alleen oncomfartabel is, maar 
zelfs bar gevaarlijk zal worden als Ko
ning Winter er straks zijn ijzige adem 
over laat gaan. Momenteel ontpopt de 
Schijndelsedijk (althans het Boxtels ge
deelte) zich reeds als een genadeloze 
fietsenmoordenaar * Het moderne be
veiligingssysteem op de onbewaakte 
overwegen, n.l. de automatische knip
perlichtinstallatie, wordt door een deel 
van het publiek-op-de-weg nog steeds 
niet op de juiste waarde geschat. Jam
mer, want nu het aantal knipperlichtin
stallaties in ons land reeds 90 bedraaot 
zou de veiligheid op de onbewaakt� 
overwegen aanzienlijk verhoogd kunnen 
zijn. Laat de weggebruikers zich toch 
asjeblieft aan het rode knipperlicht en 
het belsignaal storen. \Vie dit niet doet 
speelt een gevaarlijk spel: de tijd tusse� 
het begin der waarschuwingssignalen en 
het passeren van de trein bedraagt n.l. 
slechts 20 à 25 seconden! * De wijsheid 
van de week: ,,Wij hechten te veel 
waarde aan de diensten die wij zelf be
wijzen en waarderen te weinig de dien
sten, die ons bewezen worden." 

(Pelet de Lozère). 

Aanbesteding
Uitslag van de openbare aanbesteding 
R.K. H.B.S. te Boxtel op 4 Sept. j.l. ge
houden in het Gemeentehuis te Boxtel. 
De Graafs Bouwbedr. N.V. 

Eindhoven f 380.500,-
Gebr. Loomans, Eindhoven f 379.900,
H. Fick, Aann. bedr., 

Eindhoven f 368.500,-
C. A. van Berkel, Tilburg f 364.800,
A. W. v. d. Hagen & Zn. 

Den Bosch f 344.900,-
Schmiemann's Aann. Mij, 

Utrecht f 343.300,-
Fa. Nederland, Nijmegen f 341.355,-
J. v. d. Velden, Herpen f 340.000,-
Gebr. de Bonth, Nieuwkuyk f 340.000,
H. A. Pelikaan, Tilburg f 339.850,
Pierre v. d. Schoot, Tilburg f 330.000,
Fa. C. J. v. d. Wortel & Zn., 

Tilburg f 327.000,-
H. v. Wetten, Helmond f 324.000,-
Joh. de Koning, Boxtel f 322.100,-
G. G. Ploegmakers, 

Berghem f 322.000,-
Jan v. Hamond, Schijndel f 320.000,
B. A. M. Bouwbedrijf, 

Oisterwijk 
Minkels & v. Grinsven, 

f 320.000,-

St. Michielsgestel f 320.000,-
Fa. Fr. de Koning & Zn, 

. Boxtel f 319.500,-
Fa. Leermakers, Boxtel f 3 t 5,990,-
H. L. Cools, Tilburg f 310.000,-
C. A. Lauwers, Oirschot f 311.800,
Gebr. Lamers, Den Dungen f 311.000,
v. Doom en Oliislagers, 

Veghel f 310.000,-
Fa. Joh. v. Boxtel, Vught f 301.000,
Adr. de Wit, Schijndel f 300.890,
Fa. H. Lodewiiks & Zn., 

. Eindhoven 
W. v. d, Pas, Oss 
P: A. Pechtold, Den Bosch 
J. H. te Brake, Lievelde 

f 297.000,
f 292.500,
f 288.800,-

bij Lichtenvoorde f 288.300,-
M. C. ]. v. d. Schans, Vugt f 286.930,-

HERENPY AMA'S 

gestreept flanel, royale 
modellen, alle maten, 
moderne modetinten 
normale prijs: 

8,95 nu 7.95

NYLONS 

geheel geminderd, 
moderne tinten,

alle maten 
normale prijs: 

3.28 nu 2.75

alléén VRIJDAG en ZATERDAG 

SPORT�NIEUWS 
Biljart Bond werd de bestuursverkiezing 
aan de orde gesteld en werd de compe
titie 1952-1953 besproken. Het bestuur 
werd bij acclamatie herkozen, aangezien 
voor de vacante functies geen andere 
candidaten gesteld waren dan de aftre
dende bestuursleden. 

COMPETITIE-INDELING 
K.N.V.B., - AFD. NOORD-BRABANT. 
Hieronder volgt de competitie-indeling 
van de K.N .V.B., afd. Noord-Brabant, 
voor zover het de deelnemende .elftallen 

• van de verenigingen uit Boxtel, Liempde, 
Esch en Gemonde betreft: 
King IX tç kl. A.: Udi 2, Volkel, Han
del, GVV 3, WEC, DVG, Erp, RKSVA 2 
ELI, Stiphout Vooruit. 
Kring VII te klasse B: 
De Spechten 3, Veloc 3, 
gelre 2, Woensel 4, SCB 
uit 2, Boxtel 2. 

Eindhoven 5, 
VSV 2, Ton-
2, Best Voor-

Kriniz V 3e kl. D.: DVG 2, Irene, 
ODC 4, Boxtel 3, KKSVA 4, Boskant, 
RKVVN, Tico -3, Zwaluw 6. 
Kring V, 3e kl. G.: BMC 3, Heeswijk 2, 
Blauw Geel 3, Boxtel 4, Irene 2, Rhode 3 
RKVVN 2, Boskant 2, Essche Boys. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Boxtel 1 - Hieronymus 1 1 - 3 
Boxtel 2 - Hier-onymus 2 4 - 3 
In de generale repetitie voor de Romen
de competitie is het Boxtel - gehandi
capt door het niet mede spelen van de 
militairen H. v. d. Meyden (stopper) en 
G. van Oirschot (rechtshalf) - j.l. Zon
dag niet gelukt een zege te bevechten 
op de Tilburgse gasten Hieronymus. 
Tegen deze op competitietoeren draaien
de tegenstanders kwam Boxtel bijna 
geen n1oment toe aan de normale spel
ontplooiing. Door het gemis van ge
noemde spelers was het ploegverband 
zoek geraakt en leverde de wedstrijd 
dientengevolge een 3-1 nederlaag op. 
Boxtel kan zich echter troosten met de 
gedachte dat een slechte "generale repe
titie" gewoonlijk een goede "uitvoering" 
belooft én met de gedachte, dat een vol
ledig Boxtel tot voetbal van klassen ho-
ger gehalte in staat is . . . . .  . 
Het nveede elftal van Boxtel bond de 
striid aan met Hieronymus 2 en won 
deze matige vriendschappelijke ontmoe
ting met 4-3. 

, Enkele blelangrijke mededelingen. 
Voor de competitie-indeling van de la
gere elftallen zie elders in dit blad. 
De training voor spelers van het Ie en 
2e elftal vindt voortaan plaats elke 
Dinsdagavond om 7 uur en elke Don
derdagavond om 8 uur. Voor de spelers 
van het 3e en 4e elftal, alsmede van het 
junioren A-elfta( is de oefening bepaald 
op Donderdagavond van 7 tot 8 uur. 
Men gelieve zich stipt aan deze tijden 
te houden. 
Voorts wordt het publiek vriendelijk ver
zocht om ook bij wedstrijden van de 
lagere elftallen (op het 2e terrein) bui
te de afrastering te blijven en zich te 
houden aan overige orde-voorschriften. 
Dan wordt men er nog op attent gt
maakt, dat a.s. Zondag bij de eerste 
competitiewedstrijd aan de kassa tot half 
drie n.m. nog gelegenheid zal bestaan 
zich in in het bezit te stellen van een 
terrein- of tribune-kaart voor het seizoen 
1952-1953. 

Pr()j;?ramma voor 14 Sept. a.s . 
éérste competitie-Zondag: 
Boxtel 1-V.S.V. 1 2.30 uur 
Best V. 2-Boxtel 2 2 uur 
De eerste wenteling, die het competitie
rad a.s. Zondag maakt, is voor Boxtel al 
dadelijk van grote bet_ekenis, want nie
mand minder dan V.S.V. uit Valkens
waard komt dan op bezoek. Boxtel zal 
in deze ontmoeting ongetwijfeld tot op 
de bodem van haar krachten-reservoir 
moeten tasten om de eerste competitie
winst op te kunnen strijken, want V.S.V. 
spe-elde in het vorige seizoen een rol 
van grote betekenis. Het Boxtelse voet
balminnende publiek kan in elk geval 
rekenen op een spannende strijd in het 
St. Paulus Sportpark! 
Boxtel 2, dat voor het eerst is ingedeeld 
in de kring Eindhoven, gaat a.s. Zondag 
haar krachten meten met die van Best 
Vooruit 2 .. We rekenen op een overwin
ning van de reserves! 

R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 
Gemert - O.D.C. 4 - 7. 

In een verrassende tweede helft sloegen 
de .O.D.C.-ers toe. 

Zoals we vorige week schreven, zou het 
op het nederlaag-tournooi in Gemert 
geen -,,overstapje" worden en de 4-1 
ruststand in het voordeel van Gemert, 
onderschreef dit al zeer duidelijk. 
Eenieder dacht reeds O.D.C. het voor
beeld te zien volgen van de voorgaande 
clubs, die daar (om de ongetwijfeld 
schitterende eerste prijs) in een harde 
strijd waren gesneuveld. Reusel-Sport en 
Blauw Geel o.a. legden daar in Gemert 
met respectievelijk 5-1 en 8-1 het 
loodje.' 
Met een 4-1 achterstand begonnen de 
O.D.C.-ers na de rust aan een schier 
hopeloze taak, doch tot iedere verba
zing met zulk een elan, dat men eerder 
zou denken, dat het de verdediging van 
een kleine voorsprong gold. Met een fris 
open spel van man tot man en een hoog 
tempo, probeerde men de Gemert-de
fensie aan het wankelen te brengen. En 
dat men hierin voor de volle 100"/o 
slaagde bewijst de einduitslag 4-7. 
Direct na het begin namen de O.D.C.
ers het initiatief en weldra had men suc
ces toen van Wijk de bal opbracht en 
in plaats van deze door te geven met 
een enom1 hard schot de eerste bres 
sloeg in de Gemert-defensie. 
L<1cnge tijd had men van deze voor
sprong geen plezier, want even daarna 
was de stand gelijk 1-1. 
Met harde trappen werkten de G.V.V.
ers zich nu los en de O.D.C.-verdedi
ging kreeg volop werk te verzetten. 
Een twijfelachtige beslissing van de 
scheidsrechter gaf Gemert uit een vrije 
trap een 2-1 voorsprong, welke even 
daarna wederom door een vermeend 
ha-ndsgeval in het beruchte gebied werd 
vergroot tot 3-1. 
De O.D.C.-ers deden intussen hun 
uiterste best om deze achterstand in te 
lopen, maar strandden enerzijds op de 
hechte Gemert-verdediging en ander-

zijds bleef Vrouwe Fortuna in gebreke. 
Eerst was het de kleine Van Dijk, die 
zijn schot voor open· doel net zag over
gaan, terwijl een kog(:'.! van Schalks nog 
net op tijd een been van de Gemert
keeper op zijn weg vond. 
De gastheren hadden meer succes, want 
even voor de rust brachten zij de stand 
op 4-1 in hun voordeel. 
Toen de O.D.C.-ers direct na de rust 
de juiste tactiek gingen toepassen en 
hun opstelling enigszins wijzigden, bleek 
weldra dat Gemert te veel van haar 
krachten had gevergd om deze storm
lopen te kunnen weerstaan. Keer op 
keer verschenen de O.D.C.-ers voor de 
vijandelijke veste en steeds krampachti
ger werd de greep van de Gemert-de
fensie. Toen Scheepers uit een scrim
mage de stand op 4-2 bracht, was het 
hek van de dam. Nog hoger_ werd het 
tempo opgevoerd en binnen tien minu
ten zagen de O.D.C.-ers hun 4-1 ach
terstand veranderd in een 5-4 voor
sprong. Hiervan had de vurige Schee
pers er twee en Bergwerff één voor zijn 
rekening genomen. 
Nog hamerden de O.D.C.-ers onvermin
derd door en de in een hopeloze verwar
ring geraakte achterhoede van G.V.V. 
deed even daarna een twijfelachtige po
ging_ om een zeker doelpunt op niet toe
laatbare wijze te stuiten. De hiervoor 
toegestane penalty werd door Wagenaars 
onverbiddelijk benut 6-4. 
Toen Van Dijk hieraan nois een laatste 
doelpunt toevoegde, was het pleit be
slecht en vernamen de O.D.C.-ers, dat 
zij de eerste prijs, nl. elf paar voetbal
schoenen, hadden verdiend. 

Prcwamma voor a.s. Zondag: 
Geldrop 1 - O.D.C. 1. 
O.D.C. 2- G.V.V. 2. Aanvang half 3. 
Het eerste elftal van O.D.C. begint de 
competitie in een geheel nieuwe omge
ving met een uitwedstrijd tegen Geldrop. 
Het gaat nu om de knikkers en heel de 
grote O.D.C.-aanhang is zeer benieuwd 
naar de prestaties van de rood-wit-blau
wen. Laten zii tonen wat zii waard zijn 
en indachtig het bekende gezegde "De 
eerste klap is ten daalder waard" deze 
eerste ontmoeting van dit seizoen met 
e_en zege bekronen! 
Het tweed� elftal speelt voor de res. 
derde Kl. K.N.V.B. tegen G.V.V. 2 uit 
Geldermalsen. 
Een zware opgave voor de reserves en 
wij zijn dan ook benieuwd naar het re
sultaat. 

SUPPORTERSVERENIGING O.D.C. 
Wij herinneren onze leden aan de alge
mene ledenvergadering, welke hederi
avond om 8 uur in café J. v. Trigt wordt 
gehouden. Gezien de zeer belangrijke 
agenda rekenen wij op de komst van 
alle leden. 
Daar er in de bussen nog enige plaatsen 
onbezet ziin, bestaat er voor een be
perkt aantal personen gelegenheid de 
verschillende reizen mede te maken. 
Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar in het 
clublokaal van de Supportersvereniging, 
Café J. v. Trigt, alhier. 

D.V.G.-NIEUWS.
Zondag 14 Sept. a.s.
DVG 1 - RKSV A 2, aanvang 1 uur. 
De Liempdenaren gaan a.s. Zondag in 
de competitie van de 1 e klasse Noord
Brabantse Voetbalbond van start tegen 
de reserves van RKSVA uit Schijndel. 
DVG zal er ongetwijfeld alles opzetten 
om de goede voornemens voor de ko
mende competitie uit te drukken in een 
eerste over_winning. Veel succes! 

VERGADERING 
BOXTELSE BILJART BOND. 
Op de j.l. Dinsdag in café Van Boxtel 
gehouden vergadering van de Boxtelse 

In de controle-commissie werden be
noemd de heren J. van Boxtel en Van 
Kerkhoven, terwijl de heer C. van Box
tel (Zandvliet 48) benoemd werd tot 
competitieleider. 
In de competitie 1952-1953 zal een 
programma worden opgesteld voor 1 e 
en 2e klas-ploegen, met dien verstande, 
dat de vroegere 2e klasse nu bij de Ie 
klasse gëvoegd zal worden, terwijl de 3e 
klasse thans 2e klasse wordt. De vereni
gingen moeten hun vijftallen vóór 22 
September hebben opgegeven bij de Se
cretaris van de B.B.B., de heer P. v. d. 
Braak, Zandvliet 10. Ook nieuwe ver
enigingen kunnen zich nog tot die datum 
voor deelname opgeven (na genoemde 
datum is inschrijving uitgesloten). 
Zaterdag 27 September a.s. zal er dan 
weer een algemene ledenverisadering 
worden gehouden in café H. Nooten 
voor een laatste bespreking van de com
petitie 1952-1953. 

KRINGSPORTDAG K.A.J. LIEMPDE 
Jl. Zondag werd te Liempde door de 
plaatselijke Kajottersafdeling de -jaar
lijkse kringsportdag gehouden op het 
terrein van dé R.K. Voetbalvereniging 
D.V.G. 
A- en B-afdelingen uit St. Oedenrode, 
Schijndel en Liempde marcheerden 
's middags om 2 uur het terrein op om 
daar elkaar in sportieve kamp de eer 
van de beste prestaties te betwisten. 
Voor de aanvang van de wedstrijden 
werd het woord gevoerd door de Kring
leider, de heer K. van der Velden uit 
St. Oedenrode, alsmede door de pasbe
noemde aalmoezenier van de K.A.J, afd. 
Liempde, de We!Eerw. Heer Kapelaan 
Van Kessel. 
De einduitslag van deze wedstrijden 
(Handbalverwerpen, Verspringen, Hoog
springen, Touwtrekken, 100, 1000 en 
1500 m Hardlopen, 4 x 100 m Estafette) 
luidt: 1. Afd. St. Oedenrode 88 pnt. 2. 
Afd. Schijndel 53 pnt. 3. Afd. Liempde 
33 pnt. 

Bevrijdingstocht 
W.T.C. ,,Toerist". 
Wandelralley naar Eindhoven. 
In verband met de bevrijdingsherdenking 
te Eindhoven organiseert de W. T. C. 
"De Toerist" uit de lichtstad een ralley 
naar Eindhoven. Men kan zijn start
plaats zelf bepalen. Men behoeft dus 
niet eerst naar Eindhoven te komen. Ook 
van Eindhoven uit kan men starten bij 
deze ralley, waaraan zeer veel attracties 
verbonden zijn. Er zijn o.a. vele prijzen 
voor grootste groep, oudste, jongste en 
verstkomende deelnemer(ster). Ieder die 
minstens 20 punten heeft ontvangt een 
speciale herinneringsmedaille. 
Uit het reglement stippen wij het vol
gende aan. 
Start. Bij ontvangst van U start-contro
lekaart kunt U starten. Op Uw kaart 
staan verschillende adressenïf,cc daal"ö'Tf'"·
het aantal punten. Hij (zii) die de mees-
te punten heeft ontvangt een fraaie 
extra prijs. 
Aankomst. Men moet voor 16 uur op 
de laatst vermelde controleplaats aan
wezig zijn. Zii die later zijn worden uit
gesloten. 
Inschrijving. Inschrijvingen uiterlijk 13 
September aan het adres J. Netelbeek, 
Houtstraat 4, Eindhoven. Later komen
de inschriivers(sters) hebben het risico 
van het niet direct bij aankomst ontvan
gen der herinneringsmedaille. (lnschriit
geld groepen (min. 6 pers.) à f 1,65 per 
persoon; individuelen f 1,75. 
Inschrijvingen die niet vergezeld gaan 
van het inschrijfgeld worden terzijde 
gelegd. 

VOOR DE RECHTER 
Een stukje kabinetscrisis 

Toen de Opper op het toneel van de 
strijd verscheen, trof hij daar de beide 
buurvrouwen in tranen aan. ,,Ik ben 
altijd een fatsoenlijke vrouw geweest", 
weende de lange, magere, ,,maar dit laat 
ik mij niet zeggen." ,,Laat zij maar naar 
d'r eigen kijken", snikte de bovenbuur
vrouw, die haar Lebensraum meer in 
horizontale richting zocht. En daar 
moest de opper het dan voorlopig maar 
mee doen. 
Nu kent iedereen wel het verschijnsel 
dat duplex-woning heet, en van dit ver
schijnsel was deze twee-persoons droe
fenis het gevolg. Toen de buurvrouwen 
de duplex betrokken, met bezem en 
dweil opmarcherend tot in alle hoeken 
en gaten, ontdekten zij voor het eerst, 
welk een goede vriendinnen zii eigenlijk 
waren. Aldra noemden zij elkander niet 
alleen bij de voornamen, doch boven
dien leenden zii elkaar als er veel visite 
kwam nuttige gereedschappen als roer
z�yen en de grote pan. Voor de ochtend
koffie en de middagthee was een rege
ling getroffen, waarbij beneden (de ver
ticale) 's morgens voor de koffie zorgde 
en boven (de horizontale) 's middags 
voor de thee. Na een week werden de 
rollen dan omgekeerd. Buurvrouw boven 
f_loepte uit haar huisie als een vanille
pudding uit haar vprm zodra de stofzui
ger zweeg, buurvrouw beneden daaren
tegen steeg omhoog als een mortiergra
naat als de theetijd daar was. Zo ging 
alles goed, en ze ·leefden nog lang en 
gelukkig, tot buurvrouw boven, de bre
de, haar verjaardag ging vieren. 
Daar kwam een boel visite aan te pas 
en u weet hoe dat met visite gaat. 
's Middags kwam er niemand en 
's avonds was het huis in een ogenblik 
vol volk. Nu bevatte de duplex boven 
acht stoelen, de slaapkam·er meegere
kend. Dat duurde maar even, voor die 
bezet waren. Toen kwamen de drie nich
ten uit de Hoofdstraat, en die moesten 
staan o� op de grond zitten. Buurvrouw 
haastte zich naar beneden, leende drie 

stoelen, en zette het bezoek met de rug 
tegen de muur. Daarna kwamen er vier 
meisjes van de zaak, waar buurvrouw 
boven vroeger had gewerkt, en daarmee 
waren de stoelen van de duplex-beneden • 

ook uitgeput. Terwijl van boven het 
,,Lang zal ze leven!" opgewekt klonk, 
zaten buurman en buurvrouw beneden 
zich te verkniezen resp. op het aanrecht 
en de keukentafel. Zii waren niet naar 
de verjaarspartij getogen, want in zulke 
dingen moet ie elkaar vrij laten. Als je 
elkaar overloopt in zo'n huis is ook niks, 
en bovendien, wat heb ie aan al die 
vreemde mense». 
Maar toch, zo vond buurvrouw beneden,. 
had boven in elk geval een uitnodiging 
kupnen doen. Ze iou die natuurlijk niet 
hebben aangenomen, maar alleen het 
idee, ,weet ie. Voor de leverantie van de 
stoelen was ze wel goed. Maar aan haar 
familie wilde buurvrouw boven de buur
man van beneden blijkbaar niet verto
nen. Toen ze naar bed gingen, met pijn 
in de rug van de aanrecht, klonk van 
boven nog steeds het "Zij leve hoog", 
maar buurvrouw beneden had al lang 
6ekëken, dat dat mens van boven toch' 
niet was, zoals ze. zich had voorgesteld. 
De volgende morgen kwamen de stoelen 
pas terug, en er zaten limonadevlekken 
op. Daar zeg ie toch iets van, dat is ie 
goed recht. Maar als ie iets uitleent, 
weet ie dat er iets mee gebeuren kan, 
vond buurvrouw boven. De dames won
den zich op. Ze merkten plotseling din
gen, die ze tevoren nooit hadden opge- _, 
merkt. Hoe zuinig "boven altijd was met 
de suiker in de thee. En hoe bitter de 
koffie van beneden was. En toen 
schreeuwde boven in haar opwin<lîng: 
,,Ik wil niks . meer met ie te maken heb
ben, stuk kabinetscrisis!" 
De opp� heeft d� gemoederen zo veel 
mogglijk gesust, want een belediging, 
zoals "beneden" meende, was het toch 
eigenlijk niet. Maar met de volgende 
vëriaardag zullen de gasten toch wel op 
de grond moeten zitten. 

Willy H. Heitling. 

-



Blinden 
• 

In We hebben allemaal wel eens mensen zien lopen met een witte wandelstok en een geleidehond. Met deze hulpmiddelen verkrijgt een blinde na een oefentijd een zelfstandigheid, die hem of haar in staat stelt zich veilig op de straat te bewegen. Het is begrijpelijk dat ons een zeker gevoel van medelijden bekruipt wanneer we een blinde zien lopen. Toch is dit niet juist. Beter is een gezond begrip te hebben .over een blinde. Als mens is een blinde niets minder omdat hij blind is. Hij heeft dezelfde rechten en plichten, dezelfde vrijheden en - verantwoordelijkheden als wij. Uiteraard legt het gebrek aan gezichtsvem10gen beperkingen op. Het is een taak voor de gemeenschap om deze beperkingen mee te helpen overwinnen. En dit laatste is onmogelijk wanneer we aan een blinde medelijden tonen. Nog meer dan een ander mens is een blinde trots op zijn verworven zelfstandigheid. Dit gevoel van eigenwaar.de mogen we niet krenken door overdreven hulpbetoon of blijken van medelijden. Een blinde vraagt een normaal maatschappelijk contact en komen we hem hierin tegeinoet dan vermijden wij bij hem het gevoel van hulpeloosheid. Er zijn nog altijd mensen, die uit nieuws-• gierigheid graag overal het fiine vanwillen weten. Zij zijn in staat om aanmensen met een· gebrek of een physischtekort te vragen naar het ontstaan of deoorzaak daarvan: Doch zij dienen hun nieuwsgierigheid bedwingen en meer begrip hebben voor de medemens.Wanneer wij op straat een blinde tegenkomen met een geleidehond is het gewenst dat wij die twee hun gang latengaan. De hond is te beschouwen als hetgezichtsvermogen van de blinde. hl<- alledaagse omstandigheden redden dié tweehe( wel. De hond is langdurig op zijnwerk afgericht en weet wel wat hij moetdoen wanneer er een obstakel de wegv�rspert en wanneer zijn baas de straat

het verkeer moet oversteken en daarbij van en op het trottoir moet gaan. Als er aanleiding mocht bestaan om te helpen, dan doen ,-:e het zo, dat de blinde het niet bemerkt. Wij maken het trottoir vrij voor een ongehinderde doorgang� vooral op smalle trottoirs (zoals hier ter plaatse bijv. in de Rechterstraat) is dat wel van belang. We leiden de hond niet af, kortom we laten een blinde zijn eigen gang gaan. Als wij zo handelen dan zijn wij al ziende niet blind. 
Opgave voor 
V. V. V.::MaandagendaBelangrijk voor plaatselijke vereniginien. De Secretarissen van de plaatselijke verenigingen worden er op attent gemaakt, dat er tot en met Maandag 15 Sept. a.s. gelegenheid bestaat om bij de Voorzitter van de V.V.V. afd. Boxtel opgave te doen van in de maand October te houden feestelijkheden, uitvoeringen, vergaderingen enz. Deze zullen dan geheel kosteloos vermeld worden in de V.V.V.-maandagenda van Midden Brabant voor de maand October. Het adres van de voorzitter, A. v. d. Meer, is Clarissenstraat 22. M_en beseffe, dat dit een prachtige gelegenheid inhoudt voor het voeren van een doeltreffende en toch kosteloze propaganda, en men zorge er dan ook voor uiterlijk a.s. Maandag opgave te doen van genoemde gebeurtenisse_IJ, waarbij het vooral gewenst is plaats, datum en aanvangsuur te vernielden. 
Zondagsdienst der Artsen uitsluitend voor spoedgevallen. ZONDAG 14 SEPTEMBER 

Dokter v. Groeningen 
Stationstraat 30 Tel. 484 

Voor de Landbouwers ENIGE PRACTISCHE WENKEN. 1. Reeds is een begin gemaakt metaardappelen stomen, waardoor de aardappelsilo's weldra gevuld zullen zijn.Hebt U Uw aardappelsilo dit jaar al metsilo-lak bewerkt? Zo niet, doe dit danzo gauw mogelijk. Het is n.l. gewenst,dat deze silo's om de 2 jaar ingesmeerdworden met silolak, om het invreten vanzuren tegen te gaan.2. Op de centrale proefvelden gaf dewintergerst, die vroeg gezaaid was, de hoogste opbrengst. Zaai daarom de wintergerst niet te laat uit. Van 20-30Sept. is een zeer geschikte zaaiperiode.Vergeet voorts niet Uw wintergranenvoor zaaizaad te ontsmetten.3. Het vroeg gezaaide knolgroen staater niet slecht bij, vooral die percelen,welke nog eens geëgtl zijn. Knolgroenkan met 'n flinke hoeveelheid stikstofrendabel gemaakt worden; 300-400 kgper ha is niet te veel. Probeer het eensmet een perceel!4. De meeste oude gewassen hebbenhet veld geruimd en weer plaats gemaaktvoor anderen. Zodoende is het thans debeste tijd om Uw grond te laten onderzoeken. Het i� zeer jammer, dat velelandbouwers het grote voordeel vangrondonderzoek nog niet inzien. Praater maar eens over met ie buurman diehet wel gedaan heeft, dan zult u het nutervan spoedig ontdekken. Stel niet uit,en laat heden nog enige grondmonsterssteken. De kleine bedrijven krijgen 2ó %subsidie op de kosten.5. Dit jaar wordt er ook 50 % subsidie-geg�yen op de kosten voor hooi- enkuilvoeronderzoek op de D.K.-B.-bedriiven. Laat deze gelegenheid niet onbenut voorbij gaan, maar laat Uw hooi en kuilvoer onderzoeken op • de voederwaarde. Aan de hand van de te verstrekken cijfers kan de kwaliteit worden vastgesteld. Misschien kunnen daardoor 
1 Op Maandag 22 Septem-i ' her a.s. hopen onze ge-1 liefde ouders 
.' A. c
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Bericht aan Cliënten, Vrienden l'!n Kennissen dat wij verhuisd zijn van Hugenpothstraat naar Kalksheuvel 37. Beleefd aanbevelend, E. M. de Jong. Alle verzekeringen. 
Te koop: enkêle witte pauwstaarten en aquariJ!m, beplant en bevolkt, afmeting 70 x 40 cm. H. v. d. He_yden, Markt12.

Wegens vertrek naar de missie te koop aangeboden 
Berini= Bromfiets Te bevrag-.n Molenstraat 19. 

1 v. OOSTERHOUT�

l :�f !:;;;;�;:;::· lGelegenheid tot feliciteren� van 1 tot 2 uur. 1 �,.__,.___,.,_.� 

Te koop: een toom biggen bij J. Berg-man, Esschebaan 13. Te koop: een toom biggen. L. Spierings, Roond 9. Aanbieding: 1 e klas rijwiel met nieuwe banden, billijke prijs. Wilhelminastraat 22. 

Notaris P. MERTENS TE BOXTEL zal aldaar in het café Van Heesch, Rechterstraat 69, voor INZET op DINSDAG '.23 SEPTEMBER 195'.2 en voor TOEWIJZING op DINSDAG 30 SEPTEMBER 195'.2, telkens nam. 5 uur, voor de Heer A. F. van Heesch,PUBLIEK VERKOPEN:

Met Uw pijnlijke voeten NAAR 
Jo v. Grinsven-v. Summeren 

MARKT15 Medlscb Gedipt, Yoetverzorgster Ook aan hui• te ontbieden 1 Telefoon No. 620. 

nog enige aanw11zmgen gegeven of verbeteringen aangebracht worden voor het volgend jaar. Deze monsters moeten afgegeven worden voor 20 October bij ondergetekende. C. v. Haperen, ass. R.L.V.D.
Wachtgeld- en 
Werkloosheidsverzekering Bezwa�en tegen de premie-inning bij kleine ondernemingen. Het blijkt wel, dat de invoering van de wettelijke wachtgeld- en werkloosheidsverzekering, vooral voor het Middenen Kleinbedrijf, heel wat moeilijkheden teweeg brengt met name wat betreft de premieheffing. De bedrijfsverenigingen, die deze wet uitvoeren, vragen n.l. een voorschotpremie over een half jaar, een uitgave, waarop velen niet gerekend hebben. Het is dan ook gebleken, dat de betaling traag geschiedt, en dat er heel wat correspondentie en aanmaningen verzonden moeten worden. De Commissie van Overleg van de Middenstandsvakcentralen heeft daarom aanleiding gevonden zich tot het bestuur van de Federatie van Bedrijfsverenigingen te wenden met het verzoek aan ondernemers in Midden- en Kleinbedrijf desgevraagd betaling in maandelijkse termijnen toe te staan onder beding, dat bij wanbetaling het volle bedrag ineens opvorderbaar wordt. Bovendien heeft men er op aangedrongen de omvang der voorschotpremie binzo eng mogelijke grenzen te houden, teneinde te voorkomen, dat het bedrijfsleven, meer dan strikt noodzakelijk is, gedwongen wordt als credietgever ten behoeve van de uitvoeringsorganen der sociale verzekering op te treden. 

SHERLOCK 

SALOMO 

EDISON (Historisch) De verdachte stond voor 't hekje Van de rechter van 't Kanton, Het publiek was óók aanwezig, Zodat het verhoor begon. Het was avond en hij fietste En, zoals wel méér gebeurt, Daar zijn achterlicht niet brandde Werd de goede man bekeurd. De verdachte zei: het brandde Nog héél goed bij mijn vertrek, Maar ik kan niet zien als 't uitgaat, 'k Heb géén ogen in mijn nek. Daar 't een lampje met Rijks-keur is, Heb ik er vást op gebouwd, Want, al wat het Rijk ons "levert" Is door dik en dun vertrouwd. Maar de wijze rechter zeide: Hoor eens, dat gaat mij niet aan. 't Is uw plicht, te controleren, Of het niet is uitgegaan. Als u om de kilometer Even afstapt van uw fiets En u kijkt naar 't achterlichtje, Dan riskeert u verder niets. Waarop d' Ambtenaar O.M. zei: Kijk eens, Edelachtb're Heer, Op 't moment, dat 't rijwiel stilstaat Brandt óók 't achterlicht niet meer. 't Krijgt zijn stroom van een dynamo En, staat dus het vóórwiel stop, Dan wordt er géén stroom geleverd, De verlichting houdt dus óp. Daarop sprak de wijze rechter: Ja, 'k begrijp het wel, ja, ja ..... . Maar zo'n lampje brandt toch zeker Nog wel een kórt poosje na? 
Als ie daar eens over nádenkt, Denk ie ónwill'keurig zo: 'n Rechter moest tóch "linker" wezen Al is hij geen Salomo ..... . Clinge Doorenbos. (Nadruk verboden). 

Voor Heren Herfstmode 1952 zowel als voor Dames hebben wij 
HAARCRÊME Silvilix, Brylcrême, Faldeliscrême. I n  Brillantine hebben wij een grote sortering. Kern! met en zonder spuitje. 
Bertv.d. Braak l:laroniestraat 73 Tel. 450 

Dit staal in het teken van 

JERSEY=TRICOT 
* 

• De nieuwste DOBEX modellen en dessins vindt U in onze SPECIALE CONFECTIE• ETALAGE. 
* 
Alle geé"talee rde modellen zijn in nog
meerdere dessins; zowel effen als ge• 
streept, te lev eren, alsmede to t en met 
maat 50. Hartelijk danken wij allen, die onze overleden dochter 

Huis te koop gevraagd voor klein gezin. Aanbiedingen onder nummer 22, Molenstr. 19. Prima Jaarsmahaard te koop. Adres bevragen M_olenstr. 19. Onder Boxtel: Koop 1. Het huis met erf en bouwterrein aan de v. Coothstraat 4 en Parallelweg, groot circa '.2.79 aren, kadaster deel van sectie F nr. 3749. Verhuurd voor f 4,43 ·per week. Koop '.2. Bouwterrein aan de v. Coothstraat, groot circa4.44 aren, naast koop 1, kad.deel van sectie F nr. 3749.Koop 3. Bouwterrein aan deParallelweg, groot circa 5.16aren, grenzend aan Koop '.2,kad. gedeelte van sectie Fnr. 3749.

Komt U nog iets te kort voor school? F.J. Witteveen, Boxtel MECHELINA gedurende hare ziekte liefdevol hebben bijgestaan, en_ hen die hun belangstelling tooncten bfihaar ovéi-li jden en begrafenis. In het bijzonder de meisjes uit de buurt, de Congreganisten en buurtbewoners. J. v Kuringen-v. HouturnMunsel 29. 

Te koop: een toom beste biggen G.Y. M. van Roosmalen, \1orst 16 .. Doe eens anders dan anders en neem ASCOT American Shag. Enorm zacht en vol van smaak. Zo'n afwisseling met Virginia doet het wát best. Te koop: beste eetaardappe-len "Bevelanders", voor winTe koop: 2 dragende varkens ter provisie. Vorst 7.14 weken drachtig. J. v. Mensvoort, Tongeren 8. Te koop: een toom beste big-�en. Jos. v. d. Sande, Onrooi 18. Te koop: fijne plukappels en pruimen, 15 cent per kg. Th. Swinkels, Roond 10. 

Te koop: i.g.s. zijnde Haardkachel, grote maat. Ridder v. Cuiikstraat 10. Gouden vijfje verloren. Gediend als hangertje. Schaeffer, Mgr. Wilmerstr. 2. Beloning. Te koop: een toom biggen. Jennissen, Vrilkhoven D 49, Liempde. In klein gezin gevraagd hulp in de huishouding. Adres be- Te koop: prima D.K.W. 98 cc, vragen Molenstraat 19. in goede staat. EindhovenseTe koop aangeboden: Grote Servieskast (2 delen), prijs 
f 125,-. Te bezichtigen: Nouwens. Breukelsestraat 59. 
------- --- --

weg 1. Gevraagd: R.K. Dienstbode uit Boxtel of omstreken. Adres bevragen Molenstraat 19. Te koop: voeraardappelen. M. H. van Eeuwijk, Café Buitenlust, Nieuwstraat 190 C. 

Koop 4. Massa van de kopen'.2 en 3.Koop 5. Massa van de kopen1, '.2 en 3 zijnde, het huis meterfi en bouwterrein aan de v. Coothstraat 4 en de Parallelweg, kad. sectie F nr. 3749, groot 1'.2.39 aren.Aanvaarding: Koop 1 na eindiging der huur, kopen '.2 en 3bij betaling der koopsommen.Huur voor koper vanaf deeerste dag der week volgendop de betaling der koopsom.Betaling kooppenningen uiterlijk 30 Dec. 195'.2.Lasten voor kopers vanaf1 Juli 195'.2.
Notaris P. MERTENS TE BOXTEL 

Wij hebben nog grote keuze in alle 
School== en Tekenbenodigdheden 

• Zoekt U een 
VULPENHOUDER of BALL-POINT U vindt bij ons alle bekende merken als: PARKER, SWAM, PELIKAAN, OSMIA, UMIOM, BLACKBIRD, enz. 

• Wij verkopen al onze vulpenhouders onder de meest volledige garantie. Geen enkele vulpen mag behouden worden als deze niet geheel bevredigt. 
Onze service ook op dit gebied is af! 

• 

Boekhandel Tielen 
STATIONSTRAAT 

VERVEN 
CHEM. REINIGEN 

WASSEN 
ONZ.STOPPEN 

Gevraagd: Nette Werkster, 1 of 2 dagen per week. Tevens �evraagd: Nette Hµisnaaister, 1 dag per week of 1 maal per 14 dagen. Brieven onder no. 4 Molenstraat 19. Een huis met grote tuin te koop, in centrum van Boxtel. Voor bewoning begin November te betrekken. Brieven onder nr. 16, Molenstraat 19. 

Gevraagd in gezin met 3 zal aldaar op WOENSDAGschoolgaande kindjes R. K. 17 SEPTEMBER 195'.2, voorDienstbode, niet beneden 20 middags 10 uur, voor en tenjaar. Bevragen Mol�nstraat 19. huize van Mej. Th. v.Liempdt, Rechterstraat 53, we- Mi Zwitsersche· - ASSI , 
Vt-1 EINDHOVENToom beste biggen te koop. gens vertrek, om contant geld, 

_. Een oud en betrouwbaar adres!! M. v. d. Laar, Liempde C 69. PUBLIEK VERKOPEN: 
Te koop een partij eetaardappelen, een step op luchtbanden en een kinderbiljart, compleet met keu's en ballen. P. v. Ruremonde, Liempde A 130Te koop gevraagd ieder kwantum Eekhoorns. FI. 4,- per stuk. ,,Wirika", Elschotseweg 
5, Schijndel.

Te koop bij M. v. Rooii, Esch B 66, een toom biggen. Te koop: partij prima eetaardappelen, Yselster, 8 cent per kilo. A. van Heerebeek, Vorst 2. Te koop bij G. van Esch, Luissel 4, een toom zware biggen, een drachtig varken, 15 weken, en een beste kalfvaars, bijna aan telling, t.b.c.Te koop: een Kinderwagen, vrij. een Kookkachel en een grote ----------Zaalkachel. Bevragen Molen- In gezin z. k. net meisje gestraat 19. vraagd, 2 dagen p. w. Adres bevragen· Molenstraat 19. te Soort Perziken te koop. M. Stoof, Kasteren B 30, Te koop: toom biggen. A. v.Liempde. d. Sande, Kalksheuvel 24.--
Wie rekent koopt bij ons! GEI,ÖOKTE HAM. 55 et. per 100 1r. BOTERHAM.WORST 3'i et. per 100 gr. PRESKOP . . . . . 30 et. per 100 gr. POULET f 1,30 per 500 gr. 
Slagerij BAAIJENS-FRUNT 

BARONIESTRAAT 99. 

Huisraad als: kasten, tafels, stoelen, spiegels, reg. klok, als nieuwe plattebuiskachel, beelden, stolpen, schilderijen, veren bedden, glas- en aardewerk, cocoslopers, potten, pannen en hetgeen verder te koop wordt aangeboden. Bezichtiging een uur voor het begin der verkoping. 

Depot voor Boxtel : 

J. P. v. o. VELDEN 
STATIONSTRAAT 11 TEL. 420 

Àclvute,e,ct in !Bdants CenU:um ! 

M, Jansen- de Wit's Kousenfabrieken N.V., Schijndel vraagt voor directe indiensttreding een 
jonge Werktuigkundige M.T.S.-er 

als assistent van een bedrijfsleider. 

MOET BEREID EN IN STAAT ZIJN LEIDI�G TE GEVEN aan cir�a 20 bankwerkers. Bij voorkeur enige jaren practijk. Binnen afzienb.ue tijd is eventueel een woning beschikbaar. Sollicitatie's met volledige opgave van ge�oten opleiding, staat van dienst, referentie's en afschrift van cijferlijsten te richten aan de personeelchef te Schijndel. 

( _ __ __ D_e_za_a_k __ v_o_o _r_h_ e_t_b_e_te_r _e__,
g"-e _n_r_e ___ _  ) ALLE GEWENSTE INLICHTINGEN· WORDEN· U IN ONZE ZAAK GAARNE VERSTREKT. 

DEZE WEEK 

EERST DE 10 pCt VOORDEEL 

EN DAN NOG BIJ: J 00 gf3III jubllelta-melangt.... 32 cl ,oei 4 ••lr• ,egel, 100 gr, hoefijzertjes of lheebiscaits Z2 et ... , J • .,, ... ge,, 250 gra111 Jtlbo's [fijn bakW9rk) 60 et ... , ,o .. ,,. ••ge" 1 lij111 candy-koek .. _ ... _ _ 54 cl ... , 6 .. ,,. .. ve'• l pot ehoc, pa$1a - - - - - - - 88 et "'"' 9 •• ,,. ••gelsl pak lue pudding .. __ . _ _ 30 et ,.., J .. ,,. •.. gei,) pot fflO&!ertl .. - . - - . _ _ 2 5 Ct ,.., 2 ••"• ngels1 pot frilllSB mosterd .... _ . 30 et ,,.., J •• ,,. ,.9.,,\ fles rode fruchl&RWijn ___ . ) 50 et "'"' 15 •"''• ••gels 1 bis 11111Jalpoets _ . _ _ _ _ 50 et ... , s ... ,. ••9•'• 1 lies bleekwater_ . _ _ _ _ _ 24 et ,.., 2 .,.,,. ,.9.,, 1 slli loilel28ep_ - - - - - - 32 et. �·· 4 ..... ,ego/,. 
* Op deze erfilc•i.n in �uJ 186 z�els.

d� 93 et voordeel. 

Reserveert reeds nu!! 
UW PLAATSEN VOOR ONZE BINNENKORT TE HOUDEN 

1 NAJAARS-MODESHOW 1 
F. J. WITTEVEEN = BOXTEL
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Zondag 14 en 
Woensdag 1 7 Sept. 
vertrekken ·s avonds om 
7 uur autocars naar 

Variëté Faveur 
Casino Den Bosch. 

Zie raambiljet. 
Bespreekt uw plaatsen bij : 

Lichtstad Eindhoven 

Van 17 t/m 21 September 
vertrekken iedere avond
om 7 uur autocars n.iar 
de Lichtstad Eindhoven. 

Bespreekttijdiguwplaatsen 
bij: 

ENGELS 
Opleiding L.O.-akte 
Handelscorrespondentie 

Emigrantencursus. 

P. van Rijthoven
Prins Bernhardstraat 29 

ï!J_952 

Cassetten en Geschenken 

F. P. v. Langen 
Stationstraat 62 

Bij aankoop van 
2 pakjes kersverse Margarine Garage DE MOL 

Stationstraat. Boxtel. Tel. 336 

Slagerij J. GLERCX 

Garage DE MOL 
Stationstraat, Boxtel. Tel. 336 

Kevelaer. 

Vitaminen-druppels "D" en "A-D"
SANOSTOL 
SINATRAN 

2 REPEN CHOCOLADE (i"Ïf\ 
van 25 voor slechts 

� 
Noorse Le'\Jerfraan 

HALITRAH is Maandag 15 Sept. 
wegens H u we I ij k

GESLOTEN 
Maandag 15 Sept. a.s. is 
onze zaak wegens huwelijk 

G E S LO T E N; 

Op Zondag 28 Sept. 

vertrekken Touringcars 
naar Kevelaer, 

Pelgrims worden verzocht
tijdig het bewijs van Neder,
landerschap in te leveren
bij: 

in de grote voordelige fies van f /,/0 

Karvan-Cévitam (1Jit. ,, C"' siroop) 

Kalktabletten en Poeder 

BIJ aankoop van 
4 pakjes kersverse Margarine 

4 REPEN CHOCOLADE (21)\ 
van 50 voor slechts � 

wilt daarom tijdig Uw voor
raad aanvullen. Garage DE MOL

BOXTEL TEL. 336 
Drogisterij M. OLI EMEU LEN 

Firma JOS. DE KROON Rechterstraat 37 Tel. 361
� , i •

• ouwen, die zeggen 
Er zijn hu1svr . e hetzelfde is.
dat alle margarin 

aten tegen; i½-

Wat een voordelen 11 RIVEIJ 
h 1 t geen pr Daar e P n m oet e n

' 
§ 

Boterhamkorrels 250 gram 45 

84 

� 

� 

1 
.e,,,, SrJEEUl.1 staat voor de deur. 

d ie h
E�;/ ;:::m deze zeer 

1 ;?{·PRO • ctie om een".;,.,. 
bijzon der� attr:makkelijk 
kennismak1ngk g Profiteer er--EDAH Pindakaas per pot s 

1
Heerlijke 

Spritskoekjes 250 gram 45 
Fijne Bonbons 200 gram 59 2 

1
EDAH Speculaas 250 gram 39 

1 
1 
1 

Geef uw jongen een paar van onze 
:zo bekende solide hoge schoolschoenen 
met leder of profiel rubberzool, hout
gepend in :zwart of bruin. 

. te ma en. d ,prettig . Uzelf van e 
overtuig k van en 

atische smaa en 
zachte arom h · d 
romige smeerbaar e1 • 

Klein• Duimpjes• Taai 
39 ca. 55 stuks in 250 gram 

� 

28 - 31 12.90 
Bij 

32-35 14.90

36 - 40 16.90

BOVEN DEERT 
Schoen hand e I naast Gemeentehuis 

HEREN� EN JONGENS� 
CONFECTIE 

DEN DRIES 
REINIGT EN VERFT

UW KL E DIN G 
OP MAANDAG GEBRACHT. • ZATERDAG TERUG. 

OUSEN 
� 

00� 

IN 

/liet komende 'Jlaiacw 
Onze 1e klas service 
staat voor U klaar. 

HEDEN GEËTALEERD ... 

5 cent 
per ladder 

ook voor nylons 

Bovendeert 
Schoenhandel 

naast Gemeentehuis l 

Vader moet er hard voor werken! 

Logisch, dat Moeder goed 

uitkijkt waar ze koopt 1 

Kijk, dáárom kiezen zo vele huis
vrouwen nu Juist 'n VéGé-kruidenier. 
Die geven op bijna alle boodschappen 
geld-zegels I De ene huisvrouw koopt 
een schortje van het geld, dat ze voor 
haar VéGé-Geld-Zegels krijst. De 

Geld-zegels werden sigaren! 

andere klant koopt er een Zondagse Word ook V68é-klant 1 
t1l1@ar of sigaret voor (voor baar man Honderdduizenden Nederlanders kopen natuurlijk!), Weer eeq ander gaat er nu al bij VéGé! Zij sparen ieder tien
van naar do kapper... tallen guldens uit! Waarom doet U dat 

niet? Waarom zoudt U geen klant wor• 

Waarom laat U 

ûw V -áGi-äeici-iaaèis iiuan t 

Ook û kunt deze geld
zegels krijgen. U kunt 
precies hetzelfde ko
pen, wat U altijd koopt. 
Al le  a r t i k e l e n, alle 
beste kwaliteiten vindt 
U bij VéGé. Dá<ir ech
ter; bij VéGé, krijgt U 
er geld-zegels bij. Bij 

den bij VéGé? 

Neem da proef eens 1 
Nu ook zachte zeep met geld-zegels! 
47 et per pot met 9 zegels. Dat betekent: 
nu ook op alle VéGé-zeepartikelen 100;0 
korting. 

D'S 
dlle b o o d s c h appe n  GULLER MET ZEGELS! GULLER MET GULDENS! 
biju<i ! Uw spaarboekje is dus zó vol! U 
krijgt al heel gauw guldens terug! Er zijn 1200 VéGé-kruideniers 

Végé:::Kruidenier A. G. Janssen, Mijlstr. 41 
Laat Végé voortaan uw Kruidenier zijn. - Kwaliteit en lagere prijzen. 
Vanaf volgende week worden uw boodschappen weselijks aan huis op�enomen 
en bezorgd, zonder prijsverhoging en bovendien 100/o korting aan VÉGÉ,Geldzegels. 

Wj hebben voor U speciale winkelboekj.es. 

Végé::Kruidenier C. DE JONG, v. Hornstraat 12 

'N NIEUW SEIZOEN l 
'N NIEUWE VORM l 

WIJ ET ALEREH : 

EEN EIGENTIJDS E 

NOTEN HUIS KAMER 
Dressoir met zeer veel bergruimte, Tafel 
met tuimelblad, gemakkelijk zittende 
Stoelen, bekleed met wollen epingle. 

COMPLEET BEDRAAGT 

DE PRIJS 695.-

EEN 2-PERSOO N S  
STALEN SLA APKAMER 
,,BA MBI" 
Het matras met 25 jaar garantie geeft 
U volle zekerheid. 

COMPLEET 169.50 

T7W� 
u •u• !IOXTEL

WONINGINRICHTING 

RE.CHTERSTRAAT 22-24 

Een doublé Sierspeld 
is elegant, zeer praclisch en loch erg goedkoop. 

Wij etaleren de nieuw,le Jaarbeur,modellen. 

FA A.v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger 

UW SPIEGEL VERTELT HET 1 

Zó afkleden en zó uitste-
kend passen kan alléén 
een MAXIS-corset. 

CJ-YJ ---'A 

//�:::::> 
corsetten zijn vervaardigd 
van zware stoffen met een 
binnenband van onverslijt
baar elastiek, terwijl ook 
de prima baleinen* helpen 
Uw figuur de ideale steun 
te geven. 

Kruisstraat 10 

* Dt lttra[wtrking
op d, ha!tinm
t1oorkomt het door
sttkm hit1"11an."""

ALLEENVERKOOP 

F. J. Witteveen's 
Manufacturen" en Confectiebedrijf

RECHTERSTRAAT 18 BOXTEL 

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

Makelaars- en Algemeen 
Assurantie kantoor 

Tevens Adviesbureau 
Bosscheweg l 2, Boxtel 

Beëdigd Makelaar en Taxa• 
teur in onroeren d e  en 
roerende goederen 

sinds 1928.

'v 

Voor 
Uw GERO 

= 



BIJLAGE No. 407 12 SEPT. 1952 

!Bca6.ants' Centcum 
Burgerlijke Stand 

der Gemeente Boxtel 

van 2 tot en met 8 September 1952. 

GEBOREN: Johanna M. dochter van C. 
H. M. Heesbeen en W. van Mol,
Doornakkerlaan 37 - Wilhelmus J.
zoon van G. W. Tielemans en W. M.
Th. Bus, van Hugenpothstraat 1 la -
Adrianus M. M. zoon van A. M. P. van
Hal en E. de Backer, Onrooi 14 - Cor
nelus G. H. G. zoon van Fr. G. Man
ders en C. M. van Brunschot, van
Ranststraat 23 Margaretha A. M. 
dochter van L. H. A. M. Bogaerts en M.
A. Kubbinga, Deken Spieringsstraat 14 
- Jacobus A. H. G. zoon van A. M. 
van den Akker en M. A. van de Pas,
Parallelweg-Zuid 2 - Petronella C. J. 
M. dochter van P. J. van der Steen en
A. C. Bekkers, van Hugenpothstraat 10
- Renatus J. M. zoon van N. P. M.
Langenhuijsen en C. A. M. Mommer
steeg. Doornakkerlaan 34 - Aaltje G.
dochter van P. Groen en A. Dongstra,
van Rijckevorselstraat 34 - Francisca
A. M. dochter van J. H. van der Meij
den en M. C. van Uden, Tongeren 10 
- Wilhelmina P. M. dochter van J. M.
van Gils en J. E. van de W estelaken,
Zandvliet 31 - Christianus J. J. M.
zoon van G. v. d. Ven en F. M. van
Gaaien, Hal 5.

ONDERTROUWD: Franciscus M. van 
der Eerden en Wilhelmina Bijsterbosch 
- Johannes C. van Rumund en Arnolda
Wagenaars - Mathijs G. van Hagen
en Adriana C. van Geffen.

GEHUWD: Arnoldus Fr. van den Brand 
en Theodora J. Haerkens. 

OVERLEDEN: Adrianus Schellekens, 
oud 76 jaren, Boomstraat 12 - Gerar
dus van Hertrooii, oud 83 jaren, Dui
nendaal 12 - Josef M. K. E. van der 
Steen, oud 2 jaren, van Hugenpothstr. 
22- Mechelina H. van Kuringen, oud
29 jaren, Munsel 29 - Lambertus van
Eijndhoven, oud 81 jaren, Breukelse
straat 48 - Henricus Sannen, oud 89
jaren, Stationstraat 77.

Missie Thuisfront 

Opgehaald op de bruiloft van P. van 
Alphen en Stien Branten (Liempde) 
voor de Missie van Pater C. van Schijn
del W.P. f 6,25. 

-o-

Op de bruiloft van v. Hal-Schoenmakers 
werd voor de Missie-naaikring "Miad" 
opgehaald f 4.01. 

De Maria:::Congregatie 
Zo is de opzet van de Maria-Congrega
tie duidelijk: 
Zelfheiliging en Apostolaat. Zelfhei!iging 
om apostelen te kunnen zijn. 
Voor de zelfheiliging is zeer belangrijk 
het trouw meedoen met de oefeningen 
in de kerk, die tweemaal per maand 
worden gehouden. Ook is hiervoor zeer 
belangrijk het deelnemen aan . een re
traite. 
Voor: het apostolaat bestaan er twee 
vormen: 
Ontspanning in christelijke geest en 
hiervoor werd een gymnastiekclub opge
richt, waarvoor men zich tot Woensda_g 
14 Sept. kan opgeven bij M. v. Zog
chel, Bosscheweg 5 of bij Th. Gemen, 
Stationsstraat 14. 
De club zal waarschijnlijk gehouden 
worden pp Vrijdagavond. Ook aspiran
ten kunnen zich aansluiten. 
Leeftijd vanaf ongeveer 17 jaar. 
Naast de ontspanning bestaat er nog 
een vorm van rechtstreekse dienstbaar
heid voor de evenmens n.l. naaien voor 
de Kerstactie. Hiervoor kan men zich 
opgeven bij A. v. Geel, Stationsstraat 22. 
De naaiavond voor de Kerstactie zal 
waarschijnlijk zijn op Dinsdag, 
Dit waren weer enkele klanken van de 
Congregatieklok. 
Mogen zij niet verwaaien zonder een 
hart te treHen. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER. 
Dinsdag 16 Sept. van 10-12 uur v.m. 
Donderdag 18 Sept. van 10-12 uur v.m. 

BOXTELS GEMENGD KOOR. 
Repetitie Maandagavo11d van 8 tot 9.15 
uur voor de dames. Van 9.15 tot 10.30 
uur voor de heren. 
Dinsdagavond om 8 uur gemengd. 
In de zaal van Café Van Run. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 
Het winterseizoen voor de Heemkundige 
Studiekring zal worden ingezet met een 
bije_enkomst, te houden op Woensdag 
24 September a.s. in hotel Riche, des 
avonds om 8 uur, op welke bijeenkomst 
een causerie zal worden gehouden door 
de heer N. P. Sprenger de Rover over 
plaatsnaamkunde, toegelicht aan de 
hand van Boxtelse toponiemen. 

RIJVERENIGING "ST. MARTINUS". 
Dinsdagavond 16 September houdt onze 
vereniging een algemene ledenvergade
ring bij H. Dollevoet, aanvang 8 uur 
precies. 
De agenda vermeldt o.a.: Bespreking 
ruiterfeest, uitreiking der insignes van 
de sterrit Moergestel en bespreking win
terprogramma. 
Aller opkomst gewenst! 

PAROCHIE-AGENDA 

15e Zondag na Pinksteren, 

14 September 1952. 

Feestdag van Kruisverheffing. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
De HH. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
Om half 7 gel. H. Mis voor Henricus 
Voets v.w. de Buurt; z.a. gel. H. Mis 
voor Petrus Leonardus Stoop; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Mechelina van 
Kuri_ngen v.w. de meisjes van de buurt; 
om kwart voor 8 gel. H. Mis voor Cor
nelis van Rumund; z.a. gel. H. Mis v. 
Johan André de Visser en Ouders; H. 
Hart-altaar gel. H. Mis voor Mechelina 
van Kuri!_lgen ·v.w. de buurt; H. Bloed
altaar gel. H. Mis voor Lamberdina 
Smits-v. der Velden te Best overleden;· 
om 9 uur gel. H. Mis voor Hendricus 
Voets v.w. kantoor- en fabrieksperso
neel; z.a. gel. H. Mis voor Hendrica, 
Wilhelmina de Bresser-v. der Loo; H. 
Hart-altaar gel. H. Mis voor Bernardus 
Verheijden; om half 11 H. Mis voor de 
parochie. 

Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje. 
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten 
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Dopen: iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
Quatertemperdagen, geboden vasten- en 
onthoudingsdagen. Het is dan verboden 
meer dan één volle maaltijd te gebrui
ken en bovendien is het gebruik van 
vlees of jus uit vlees op die dagen ver
boden. 
MAANDAG, 15 Sept.: om kwart voor 
7 gel. mndst. voor Johanna Grilis
Schoormans; z.a. gel. H. Mis voor Hen
drina v. d. Loo-v. Oirschot; H. Hart· 
altaar gel. mndst. voor Hendricus Voets; 
om -half 8 gel. H. Mis voor Petrus 
Smits; z.a. gel, H. Mis voor Godefridus 
van Oirschot; om half 9 gel. H. Mis v. 
Emilie van Rijckevorsel; z.a. gel. H. Mis 
tot bijz. intentie voor een zalige dood; 
10 uur gez. Huwelijksmis. 
Vanavond om half 8 Congregatie. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Arnoldus van Kol; z.a. v. 

Mechelina v. Kuringen v.w. de Maria
Congregatie; H. Hart-altaar gel. H. 
Mis voor Barbara van Oers-v. Dijk v.w. 
de Broederschap van de H. Cunera; 
om half 8 gel. mndst. voor Anna Layen
decker-Beening; om half 9 gez. mndst. 
voor Cornelia Oliemeulen-Bovendeert; 
z.a. gel. H. Mis voor Wilhelmina v. d.
Krabben.

WOENSDAG, Quatertemperdag, gebo
den vasten- en onthoudingsdag: om kw. 
voor 7 gel. mndst. voor Arnoldus van 
Kol; z.a. gel. mndst. voor Barbara van 
Oers-v. Dijk; H. Hart-altaar gel. mndst. 
voor Arnoldus van Beers; om half 8 
gel. H. Mis voor Henricus Boerdonk 
v.w. de Bond v. h. H. Hart; z.a. gel.
H. Mis voor Adrianus Schellekens te
Gemonde over!.; om ·half 9 gez. mndst.
voor Petrus Janssen; z.a. gel. H. Mis
voor Henrie Prick.

DONDERDAG: om kwart voor 7 gel. 
mndst. voor Antonius van de Langen
berg; z.a. gel. mndst. voor Johanna 
Cornelia Sannen-ten Haeken; om half 
acht gel. mndst. voor Theodora Sieme
rink-den Doop; om half 9 gel. mndst. 

================================= 

Avonture11 van BIM 

DE TENNISKAMPIOEN. 

Onze vriend Bim heeft de giraffe uitge
daagd voor een partijtje tennis en na
tuurlijk heeft deze de uitdaging aange
nomen. Maar ocharm, de houterige 
giraffe heeft tegen de kwieke Bim niet 
de minste kans. Als Bim de wedstrijd 
met groot verschil gewonnen heeft, 
komen de fotografen van alle kanten 

aanrennen om een kiekje te maken van 
de winnaar. Dat kiekje zal in alle kran· 
ten komen, beloven ze. AI deze belang• 
stelling maakt Bim echter vreselijk ver
waand. Dat gaat zelfs zo ver, dat hij 
durft te vragen: ,,Heeft nog iemand zin 
in een partijtje tennis tegen de kam
pioen van alle dieren?" Geheel tegen de 
verwachting van Bim in, komt daarop 
iemand naar voren. Het is de inktvis, 

en BAM 

die heel droogjes opmerkt, dat hij wel 
zin heeft in een wedstrijdje met de kam
pioen. Dat is niet zo mooi voor Bim, 
want de inktvis kan hem maken en bre
ken op tennisgebied. Bim is de kam
pioenstitel dan ook al heel gauw kwijt, 
tot groot vermaak van de belangstel
lende dieren, die het een reuze les voor 
hem vinden. 



voor Reinier Beijk; z.a. gel. irgt. voor 
Christina, Antonia Olijslagers-v. Uden. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG, Quatertemperdag, geboden 
vasten- en onthoudingsdag: om kwart 
voor 7 gel. mndst

0 
voor Petronella 

Voets-Karssemakers; z.a. gel. H. Mis 
voor Arnoldus v. Beers in de par. v .h. 
H. Hart over!. v.w. zijn zuster; om half 
8 gel. H. Mis voor Theodora v. Don
gen v.w. de Broederschap van de H.
Antonius v. Padua; om half 9 gel. mndst. 
voor Cornelis van Rumund; z.a.- gel.
H. Mis voor Henrica v. d. Ven-v. d.
Ven.
ZATERDAG, Quatertemperdag, gebo
den vasten- en onthoudingsdag: om kw. 
voor 7 gel. H.-· Mis voor Barbara van 
Oers-v. Dijk v.w. de Broederschap van 
0. L. Vrouw in 't Zand; om half 8 gel. 
H .Mis voor Hendrica v. d. Ven v.w. • 
de Broederschap v. d. H. Antonius van
Padua; z.a. gel. H. Mis voor Adrianus 
v. Gooi en Johanna Neggers; om half 
9 gel. mndst. voor Anna Toemen-van 
Asveldt; z.a. gel. H. Mis voor Francina 
v. d. Laar-v. Liempt. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Martinus Alber
tus Verheyen geb. te Wychen en won. 
te Boxtel (H. Hart) en Adriana Cornelia 
van Schijndel geb. en won. in deze par., 
waarvan heden de 1ste afkondiging ge
schiedt. 
Franciscus van der Ligt geb. te Boxtel 
(St. Petrus) en won. te Roosendaal en 
Johanna· ,Jacoba Andrea Maria v. Etten 
geb. te Oirschot en won. in deze par.; 
Martinus Antonius de Jong geb. te Box
tel (H. Hart) en won. in deze parochie 
en Johanna Jacoba Driessen geb. te Elst 
en won. in deze parochie; Antonius 
Petrus Christianus Verspaandonk geb. 
te Lage-Mierde en won. in deze paro
chie en Antooetta Josephina Cooymans 
geb. en won. te St. Mich. Gestel; Joan
nes Comelius van Rumund geb. en won. 
in deze parochie en Arnolda Wagenaars 
geb. en won. te Gemonde, waarvan he
den de 2de afkondiging geschiedt. 
Henricus Franciscus Maria Smits uit 
deze paroçhie en Adriana Theodora 
Maria Theresia Roosen uit Oistenvijk 
(St. Petrus), 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
versschaal" voor de kerk; de tweede 
gaat voor de Bijzondere Noden. 
Vandaag beginnen wederom de gods
dienstige verenigingen voor meisies en 
jongens hun bijeenkomsten. Onmiddel
lijk na de Hoogmis. is het Santa Teresa 
in de kapel der Eerw. Zusters Ursulinen 
en kwart voor 12 is het H. Familie voor 
jongens in de Burcht

0 
Moge allen weer 

trouwe bezoekers zijn van deze verga
deringen. 

Vanavond om 7 uur is het Lof met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. 
Maandag - feestdag van de zeven 
smarten van Maria. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
quatertemperdagen: geboden vasten en 
onthoudingsdagen. Degenen die 7 jaar 
zijn mogen geen vlees of jus uit vlees 
gebruiken en die 21 jaar en nog geen 59 
jaar oud zijn moeten vasten, als zij niet 
vanwege ziekte of andere wettige reden 
hiervan ontslagen zijn. 
Woensdagavond is het om 8 uur verga
dering van de prefecten en onder-pre
fecten der H. Familie voor mannen in 
de Ark. 
A.s. Zondag zal de schaal omgaan voor
de beide seminaries van ons Bisdom. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochianen; 7 uur I. d. voor een over
leden Vader(M); 8 uur I. d. voor over
leden familie (P. en v. K.); kwart over 9 
1. d. voor Eugène Bogaerts v. w. de 
kaartclub; half 11 Hoogmis voor Johan
nes Cornelis Huijberts v.w. personeel 
leerlooierij. 
In de Burcht: kwart over 7 1. d. voor 
een overleden familie (v. K.); half 9 1. d. 
voor Adrianus v. d. Nostrum v.w. de 
Boerenbond; kwart voor 10 1. d. voor 
Henricus v. Meersbergen v." w. Broeder
schap van 0. L. Vrouw van Lourdes. 
MAANDAG: 7 uur 1. d. voor Geer
truda Winters-Bekkers; kwart voor 8 I. j. 
voor Anna Maria Doevendans-v. Grins
ven; zijaltaar 1. d. voor Frans Beik; half 
9 1. mndst. voor Maria Sars-v. Eijndho
ven. In de Burcht: 9 uur I. d. voor fa
milie v. d. Brand-v. d. Schoot. 
DINSDAG: 7 uur I. d. voor Johannes 
Quinten; kwart voor acht 1. mndst. voor 
Wilhelmus v. Eijndhoven; zijaltaar I.

mndst. voor Jans Steenbakkers-Corsten; 
half 9 1. mndst. voor Johanna Swinkels
Nouwens. 
WOENSDAG: 7 uur gef. gel. jrgt. voor 
Cornelis v. d. Langen berg; kwart voor 8 
I. d. voor overleden ouders; zijaltaar 
1. d. voor Jan v. d. Zanden; half 9 I. j. 
voor Piet Voets. In de Burcht: half 8 
1. d. voor Warner Jan Heintjes. 
DONDERDAG: 7 uur 1. mndst. voor 
Maria v. d. Louw-v. Schijndel; kwart 
voor 8 1. mndst. voor Henricus v. Meers
bergen-v. d. Schoot; zijaltaar 1. d. voor 
Petrus Smits; half 9 1. mndst. voor Eme
rentia v. d. Broèk-v. d. Langenberg. 
VRIJDAÇ: 7 uur gef. gel. jrgt. voor Ma
ria v. d. Langenberg-v. d. Sande; kwart 
voor 8 I. i. voor Petrus v. Gils en Theo
dora T raa z.e.; zijaltaar 1. d. voor Maria 
Sars-v. Eijndhoven; half 9 gez. mndst. 
voor Goverdina .Anna v. d. Meulen
Eijkemans. 
ZATERDAG: 7 uur 1. mndst. voor Jo
hannes Cornelis Huijberts; kwart voor 8 
I. d. voor Johanna Cornelia v. Helvoirt; 
zijaltaar 1. d. voor Johannes v. Helvoirt; 
half 9 I. d. voor Elisabeth Lindeman
Appelboom. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur mndst. voor 
Theodorus v. d. Velden. 
MAANDAG: half 8 mndst. voor Joan
nes v. Kasteren. 
DINSDAG: half 8 mndst. voor Theodo
rus Rijken. 
WOENSDAG: feestdag H. Lambertus; 
half 8 H. Mis voor het welzijn der pa
·rochie. 
DONDERDAG: half 8 mndst. voor 
Wilhelmus v. Kessel. 
VRIJDAG: half 8 mndst. voor Henricus 
v. Rijsingen. 
ZATERDAG: half 8 mn<lst. voor Adria
nus v. d. Broek.

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Joanna Broeren
v. Grinsven te St. Michiels Gestel over
leden. Dinsdag H. Mis voor de leden 
van de Broederschap H. Cornelius. 
Woensdag H. Mis voor Cornelia Op 't 
Hoog te St. Michiels Gestel overleden. 
Donderdag H. Mis voor Anna Maria v. 
d. Langenberg v. w. een vriend. Vrijdag 
en Zaterdag H. Mis voor Anna Maria
v. d. Langenberg 0. L. Vrouw van Goe
den Raad. 

• Nog zullen deze week geschieden: 
Maandag H. Mis voor Marinus Tim
mers v.w. de kinderen. Dinsdag H. Mis 
voor Marinus Timmers v.w. de kleinkin
deren. Woensdag H. Mis voor Marinus 
van de Ven, Broederschap H. Hart. Don
derdag H. Mis voor Marinus v. d. Ven 
Broederschap Lev. Rozenkrans. Vrijdag 
H. Mis voor Adrianus Schellekens, broe
derschap Lev. Rozenkrans. Zaterdag H.
Mis voor Adrianus Schellekens, broe
derschap H. Theresia. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor 
Anna M11ria van der Heijden-Verhoe
ven; om half 9 H. Mis voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn van de parochie; 
om 10 uur de Hoogmis, tot zekere in
tentie. De eerste schaal gaat voor de 
eigen kerk; de tweede voor de Bijzon
dere Noden. Om half 3 het Lof, waarna 
gezongen wordt lied No. 54. 
MAANDAG: om kwart voor 8 het 
mndst. voor Berta van der Schoot-Spij
kerboer. 
DINSDAG: om kwart voor 8 het irgt. 
voor Jan Verhoeven en Gertrudis Ver
oude de hsvr.; half 10 Huwelijksmis. 
WOENSDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Petrus Janssen, parochie St. Petrus 
overleden. 
DONDERDAG: om kwart voor 8 H. 
Mis voor pastoor Leonardus Wester
woudt. 
VRIJDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Marinus van Gestel te Oirschot 
overleden. 
ZATERDAG: om kwart voor 8 gef. jrgt. 
voo_r Hubertus Kruyssen. 

Quatertemperdagen: 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
quatertemperdagen: dus geboden vasten
en onthoudingsdagen. 

Gelegenheid tot biechten: 

Dagelijks voor de H. Missen en Zater
dagmiddags van 6 tot 7 uur. 
Katechismuslessen deze week op school: 

7 e klas: de vragen 24, 29, en 32. 
6e en 5e klas: 3e les. 
4e en 3e klas: 2e les. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOfDING, 
LIEMPDE. 

ZONDAG: half 7 1. j. voor Hendrik v. 
d. Meijden; 8 uur I. m. tot welzijn der
parochie; 10 uur z. 7e voor Lambertus 
Schoenmakers ; 3 uur Lof, daarna jon
genscongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. 7e voor Lamb. 
Schoenmakers; half 8 1. j. voor Wilhel
mina v. d. Meijden; 8 uur 1. mndst. voor 
Arnolda Frans Kreyveld. 
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Johanna 
Jan Schoenmakers-v. d. Boer; half 8 I.

mndst. voor Jos v. d. Velden; 8 uur I. 
mndst. voor Willem v. d. Velden. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Joh. v. Gerwen; half 8 I. Mis voor Lam
berdina Adr. Smits te Best overleden; 
8 uur I. mndst. voor Hendr. Putmans. 
DONDERDAG: 7 uur z.' mndst. voor 
Anpa Mart .. v. d. Ven; half 8 1. mndst. 
voor Andries Arts; 8 uur 1. mndst. voor 
Marinus Thomassen. 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Hendr. 
v. Gestel; half 8 1, mis voor Lamb. 
Schoenmakers als over!. lid van de Re
traitepenning; 8 uur 1. mndst. voor Ma
ria Ger. Spikmans. 
ZATERDAG: 7 uur z. mridst. voor Ni
colasina Pijnen burg; half 8 I. mndst. 
voor Helena Joh. v. Houtum; 8 uur 1. 
mndst. voor Martha Hendr. v. Houtum. 
ZONDAG: half 7 H. Mis voor de lev. 
leden der proc. van Bokhoven - vertrek 
der bussen naar Bokhoven om half 9 
vanaf de ·'kerk - 8 µur 1. mis tot bijz. 
intentie; 10 uur de hoogmis tot welzijn 
der parochie. 

Kapel der Eerw. Zusters:

Maandag en Dinsdag 7 uur 1. m. voor 
Nicolasina Pijnenburg v.w. huisgenoten. 
Woensdag 7 uur 1. m. voor Theod. v. d. 
Boer. Donderdag tot Zondag 7 uur 1. m. 
voor Lamb. Schoenmakers. Donderdag 
als overleden lid proc. van Hakençlover, 
Vrijdag als overleden lid H. Cunera, Za
terdag als over!. lid H. Bernadette, Zon
dag v.w. het Kaartg�zelschap. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
de quatertemperdagen, geboden vasten
en onthoudingsdagen. 
Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur 
algemene H. Communie der kinderen; 
de jongens komen biechten Donderdag
morgen om 8 uur en des namiddags om 
1 uur, de meisjes Vrijdag op dezelfde 
uren. 
Op Zondag 21 September open schaal
collecte voor het Seminarie. 
30e voor Lamb. Schoenmakers te Liemp
de overleden; Lamberdina Adr. Smits te 
Best overleden. 

PAR. H. WILUBRORDUS, ESCH. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
de Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noçlen Episco
paat en voor onderhoud eigen kerk. Na 
de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje; na het Lof een lied. 
Maandag: feest van de Zeven Smarten 
van Maria. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 4e, 
5e, 6e en 7e leerjaar komen biechten. 
Wo�nsdag onder de H. Mis van 7 uur 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
Quatertemperdagen, geboden vasten- en 
onthoudingsdagen. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Elisabeth 
Batens; half 9 H. Mis voor Francisca v. 
d. -Bogaard-v. d. Graaf te Amsterdam 
overleden; 10 uur Hoogmis voor de 
Parochie. 
MAANDAG: 7 uur jrgt. voor Adrianus 
van Beers; 8 uur H. Mis voor Mevr. 
Martina van Esch-v. Munster. 
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Johanna 
van der Meiiden; 8 uur H. Mis voor de 
bekering der zondaars. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Chris
tiaan van Dongen; 8 uur jrg_t. voor Mar
tinus Witlox. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Johan
na Witlox-v. Kasteren; 8 uur H. Mis 
voor Mei. Maria Emerentia Banens. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Bijz. In
tentie; 8 uur H. Mis voor Adrianus v. d. 
Meyden v.w. de K.A.B. 
ZATERDAG: 7 uur irgt. voor Cornelis 
van Brunschot en Theodora Latijnhou
wers hsvr.; 8 uur H. Mis voor de Gelo
vige Zielen. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

Missienaaikrin2 Esch: 

Gilt onder motto: ,,voor Moeders ver
jaardag" van N.N. f 2,50. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 14 September. Feestdag van 
Kruisverheffing. Om 10 uur plechtige 
Hoogmis ter gelegenheid van de Eerste 
H. Mis van de Zeer Eerw. Pater Deelen 
van de Sociëteit van Jezus. De Feest
predicatie zal gehouden worden door de 
Zeer Eerwaarde Pater Dirks van dezelf
de Sociëteit. Om 4 uur plechtig Lof. 

Maandag: Fees_tdag der Zeven Smarten 
van Maria. Om half 8 Lof. 
Woensdag, Donderdag en Zaterdag om 
half 8 Lof. 
Vrijdag: om half 8 Oefening van de 
H. Kruisweg. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor Hans 
Janssens. 
WOENSDAG: om 7 uur tot intentie 
van de Voortplanting des Geloofs; om 
half 8 voor Doctor Theodorus Strengers. 
DONDERDAG: om 7 uur voor Bernar
dus Smelt. 
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KATHOLIEK WEEKB.LAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Opgepast voor onze ziekenzorg 1 
In Engeland - waar de socialisten sinds 
de oorlog aan het bewind waren totdat 
ze voor kort door de overwinning van 
de partij van Churchill verdrongen wer
den - in Eng!!land, zei ik, zijn al heel 
wat takken van het • maatschappelijk 
leven helemaal gesocialiseerd, d.w.z. 
011cle_r de staat gebracht, o.a. de volks
gezondheid met de hele medische dienst. 
Weet U wat dit voor de bevolking daar 
betekent? 
Dat betekent o.a. dat de dokters gesala
rieerd worden door de staat. Dat de dok
térs op vaste tijden. voor bepaalde wij
ken van plaats of stad hebben te zorgen. 
Dat de dokters buiten hun wijk en in 
hun wijk ook buiten hun diensturen nie
mand behoeven te helpen. En dat de zie
ken verplicht zijn naar de dokters te 
gaan die aangewezen zijn voor de tijd 
dat ze hulp nodig hebben en gedwongen 
zijn de dokters te nemen die voor hun 
woonwijk zijn aangesteld. Geen vrijheid 
meer van keuze en geen sprake meer 
dus van een vertrouwensman voor ge
zin of patiënt, wat vooral voor moeders 
toch van zo groot belang is. Men wordt 
daar practisch - om het eens sterk te 
zeggen - in reparatie gegeven als een 
voorwerp aan een vakman. Dat is voor 
gebruiksvoorwerpen uitstekend, maar 
een ziek mens is geen kapotte stoel. 
En nu komt wat we U wilden zeggen: 
hetzelfde dreigt in Nederland als we 
niet oppassen! 
Toen aan het pas in zee gestoken mi
nisterie werd gedokterd, heeft minister 
Beel het goede idee gehad een nieuw 
ministerie voor te stellen voor maat
schappelijke zorg, af te splitsen van het 
ministerie van binnenlandse zaken. Dit 
ministerie is er ook gekomen, de 
P.v.d.A. had er geen bezwaar tegen: het
zat bij binnenlandse zaken toch al onder
een katholiek, ziet U. Van dit ministerie
is een katholiek minister.
Het was een wens van minister Beel
om van het ministerie van sociale zaken
de gezondheidszorg af te splitsen en dit
te voege_n bij ·bovengenoemd nieuw
ministerie, waarmee het dan een zeer
goed passend geheel had uitgemaakt.
Hiertegen verzette zich de P.v.d.A. en
het is dan ook niet gebeurd! De ge
zondheidszorg is gebleven bij sociale
zaken onder de socialistische minister
SuurhoH. De gezondheidsz_org werd in
dit ministerie gesteld onder leiding van
staatssecretaris dr. Muntendam, even
eens van de P. v. d. A.
In de komende regeringsperiode staat
hier o.a. op het program een nieuwe
Ziekenfondswet en een nieuwe Gezond
heidswet. -Vrijdag 5 Septem_ber instal
leerde genoemde dr. Muntendam een
commissie met de taak "een onderzoek
in te stellen naar de vraag of de vor
ming en de erkenning van specialisten,
zoals die thans plaats heeft, wijziging
behoeft, en, zo ia, welke; e_en en ander
te bezien in het licht van de gewijzigde
maatschappelijke verhoudingen en van

Plechtige Eerste H. Mis 
PATER DEELEN S.J. 
EERSTE NEOMIST OP HAL 1 
Reeds vanaf het jaar 1892 gaan de be
woniers van de buurtschap Hal bij de 
Witte Paters op het Missiehuis St. Char
les ter kerke, maaJ tot op de feestelijke 
dag van Zond!IR 14 Septem.ber j.l. was 
het n� niet voorgekomen, dat zij een 
priesterzoon -uit hun midden mochten 
zien Opjlaan naar het altaar om er zijn 
pleclitige eerste H. Mis op te dragen. 
Jongstleden Zondag nu, viel de Wel
Eerw. Pater F. G. M. Deele� S.J. (zoon 
van de bekende schoolarts) - dank zij 
:zijn lu>2e uitverkiezing voor het pries
terambt - de eer te beurt om voor 
deze ,t.leestelijke gebeurtenis te zorgen. 
.,Een feestelijke gebeurtenis!" Daarvan 
kunnen wij met recht spreken, nadat we 
stralende, bloemenstrooiende bruidjes de 
jonge priester naar het altaar hebben 
zien leiden, nadat we de mooie versie
ringen gezien hebben aan de ouderlijke 
woning, op het "kerkplein" en in de 
kapel, nadat we in die kapel (welke te 
klein bleek om het grote aantal belang
stellenden te bevatten) de feestelijkheid 
van het gebeuren op stemmige wijze 
hebben horen vertolken door het stu
denten-koor, nadat we de plechtige 
feestpred_icatie van de Orde-genoot van 
de neomist, Pater Dirks, beluisterd, 
hebben, nadat we tenslotte Pater Dee
len - geassisteerd door zijn neef Pater 
Uittewaal O.E.S.A., Pater Verboeket 
W.P. en Pater Simons W.P. - zijn 
plechtige eerste H. Mis hebben zien op
dr,igen. Hoe treffend was op al dit 
schoons van toepassing het woord van 
de feestpredikant: ,,God wil de mensen 
l!:elukkig maken door mensen!" Want 
aan het altaar stond een jonge priester, 
door God geroepen om zijn ouders, om 
ck 1:rnurtschap, ia om wk niet gelukkig 
te maken met zijn zegenrijke werk aan 
ge uitbreiding van Christus' Kerk. 
Onder het zingen van "Tu es sacerdos" 
van Fr. !=dwinus door het studentenko0r, 
si;.!ireed de neomist na de H. Mis -
W{!pe_rom yoorafaeg<l,an door een schare 
brµidies - naar de recrei!tiezaal vap 

het voortschrijden van de medische we
tenschap. 
In de installatierede uitte dr. Munten
dam nogal ongunstige critiek op de huis
artsen, wier opleiding hij als "vaak zeer 
onvoldoende" aanmerkte. Hij kan gelijk 
hebben. Maar een mogelijke onvoldoen
de opleiding is te verhelpen, nietwaar? 
Maar dat zegt dr. Muntendam niet. 
Wat hij wel zegt is dit: ,,Nu een wette
lijke regeling van het ziekenfondswezen 
wordt ingevoerd en in het kader hiervan 
de verstrekkingen, waaronder de hulp 
door specialisten, gewaarborgd moeten 
zijn, moet de overheid ook inderdaad 
de verantwoordelijkheid voor een goede 
specialistische verzorging kunnen dragen, 
hetgeen zij heden ten dage niet kan." 
Hier spreekt de echte socialist, die alles 
en alles aan de staat wil trekken, en ons 
hele leven wil socialiseren. 
Hier is het oppassen voor de katholiek! 
De staatsslavernij komt om de hoek 
kijken. 
In het bedrijfsl_e_ven probeert men enigs
zins onder die slavernij uit te blijven 
door de in opbouw zijnde Publiekrech
telijke Bedrijfsorganisatie (P.B.O.) Voor 
de overige beroepen (kunstenaars, dok
ters, enz.) is zulk een weg ook mogelijk, 
door naast de bedrijfsorganisatie ook de 
beroepsorganisaties publiekrechtelijk te 
maken. En nu is er toevallig geen beroep 
dat zulk een puike organisatie heeft als 
de artsen. Men zou "de verantwoorde
lijkheid voor een goede specialistische 
verstrekking" én algemene artsen- en 
specialistenopleiding veilig aan die orga
nisatie kunnen overl<1ten; en de beta
lingsregelingen - voor zover deze niet 
vrij geregeld wordt tussen art� en pa
tiënt - aan de fondsen kunnen overla
ten onder een wakend en toeziend oog 
van de overheid, zoals dat behoort in 
een vrije samenleving. 
Het is duidelijk waarom het hier gaat: 
men wil weer eens proberen een socialis
tisch stuk werk te leveren in plaats van 
een vaderlandslievend werk. Waar dat 
op uit kan draaien leert het voorbeeld 
van Engeland, dat de P. v. d. A. zo 
graag na volgt. 
Als de P.v.d.A. er in slaagt het hele 
ziekenfondswezen tot staatszaak te ma
ken - en daar is het niet ver van af -
en men nu bovendien een greep doet 
naar een volledige staatsmacht over de 
vQrming, de erkenning en dus practisch 
ook de aanstelling van artsen en specia
listen, dan is socialisatie van de hele 
gezondheidszorg practisch een feit ge
worden, en is er weer een brok vrijheid 
en menselijkheid verloren gegaan. 
De P.v.d.A. hedt in haar statuten staan 
dat een van haar hoofdbeginselen is: de 
waardering- der menselijke persoonlijk
heid, maar het lijkt er sterk op dat dit 
een waardering is op nul of l)linder 1 
Katholieken, houdt Uw inzicht helder 
en laten onze leiders oppassen en zich 
schrap zetten in het belang van ons hele 
volk. Th. v. H. 

het Missiehuis om daar de felicitaties 
in ontvangst te nemen van honderden 
personen: fa[!lilieleden, kennissen, buurt
genoten en geestelijke en wereldlijke 
autoriteiten. 
Uit Boxtel, uit Esch en uit Vught waren 
ze naar Hal gekomen om van hun me
deleven blijk te geven. 
Er waren natuurliik huldeblijken te over. 
Het feestcomité bood namens de buurt 
een prachtig cadeau aan, de bruidjes 
gaven hun felicitatie vorm in een pas
sende declamatie en de opgroeiende 
jeugd vertolkte onder leiding van de 
heer F. Schoenmakers uit Esch een feest
cantate. 
De neomist voelde zich klein worden 
onder al het huldebetoon. Bescheiden 
karakteriseerde hij de betekenis van dit 
alles voor hem persoonlijk dan ook door 
een vergelijking te trekken tussen deze 
itl_orierijke dag en de intocht van Jezus 
te Jeruzalem op Palm-Zondag. 
"Ik voel me als het ezeltje, waarop 
Christus zijn intocht deed", aldus Pater 
Deelen. ,,De belangstelling, de hulde
blijken, het ieestbetoon is voor Chris
tus, die ik mag dienen!" Zo ongeyeer 
typeerde de neomist zijn grote dag, die 
's middags besloten werd met een Plech
tig Lof, evenals de H. Mis door vele 
belangstellenden bijgewoond. 

ZINKEN CENT 
UIT DE CIRCULATIE. 

Met ingang van 15 September 1952 

wordt de zinken cent, daterende uit dé 
oorlog, ingetrokken. Gelegenheid tot 
inwisseling tegen gangbare Nederlandse 
betaalmiddelen wordt gegeven van 15 
September tot 15 December a.s. lnwis
selinJ? kan geschieden bij de postkanto
ren, de bij- en hulpkantoren der Poste
rijen en de poststations. GeldiR blijven 
zowel de bronzen cent van vóór de oor
l<>s.? als de nieuwte bronzen oent. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONQACil 21 SEPTEMBER 

Dokter G. Ç. Wentholt 
Statlonatraat 86 T11lefoon 378 

Gemeenteraadsvergadering 
UITVOERIGE EN 
BELANGRIJKE AGENDA. 

Hedenavond, Vrijdag t 9 September, zal 
de Raad van de gemeente Boxtel in 
openbare vergadering bijeen komen ter 
behandeling van een uitvoerige en be
langrijke agenda. Zo zijn er voorstellen 
voor het toetreden van Boxtel tot een 
g�l]1eenschappelijke regeling voor .regio
nale brandweer, door het heffen van 
baatbelasting (in nieuwe vorm) in de 
buurtschappen Luissel en het Loo, voor 
de aanstelling van een voorman bij de 
dienst van gemeentewerken, voor diver-

- se grondtransacties, en voor vele onder
wijsvoorzieningen.
Ook zijn er enkele voorstellen tot her
zi,!'.[ling van de uitbreidingsplannen, o.m.
in verband met de woningbouw op
Kalksheuvel, de bouw van een HBS in
het Konijnshol, de bouw van een zuive
ringsinstallatie voor afvalwater, alsmede
voor uitbreiding van de stedebouwkun
dige, bebouwde kom ten Oosten van d_e
Rijksweg.

Dan bevat de agenda nog een belangrijk
voorstel aangaande de winkelsluitings
w_!!t 1951, o.m. wat betreft de halve-dag
sluiting, de vacantie-sluiting en het al of
niet invoeren van een koopavond.

Een reeks voorgestelde begrotingswijzi
gingen tenslotte, slaat op nog goed te
keuren en uit te voeren werken als ver
harding van de straten bij de nieuw
bouw van woningen op Kalksheuvel, ver
breding van de brug over het Smalwater
tussen de Breukelsestraat en de v. Mer
heimstraat..,_ aankoop van een gemeente
vrachtauto met kipconstructie en het
bouwen van een woning bestemd voor
de burgemeester.
De vergadering vangt aan om 7 uur.

Plaatselijk Nieuws 
GOUDEN HUWELIJKSFEEST. 
Op Dinsdag 23 September a.s. hoopt het 
echtpaar P. C. H. v. d. Ven en C. J. G. 
v. d. Ven-v. d. Meyden (Markt 17) zijn
gouden huwelijksfeest te vieren. Of
schoon het de uitdrukkelijke wens is
van het gouden paar zelf, dat de viering
van dit heugelijk feit wegens biizondere
omstandigheden alleen maar in intieme
familie-kring zal plaats vinden, geloven
we niet dat deze in Boxtel en verre om
geving zo bekende en symp-athieke oud
ies een overweldigende belangstelling
zullen kunnen ontlopen. Ongetwijfeld
zal "Hotel v. d. Ven" tijdens de recep
tie-uren (t-3 uur) een overstelpende
drukte te verwerken krijgen!

"JUBILEUM-ACTIE" TEN BATE VAN 
DE R.K. GILQENBONDSHARMONIE. 
Dezer dagen werd hier ter plaatse door 
enige personen een initiatief-comité op
gericht, om te komen tot de vorming 
van een uitgebreid comité, vertegen
woordigend alle rangen en standen uit 
de Boxtelse bevolking. 
Dit comité zal dan tot taak krijgen z.g. 
een "Jubileum-actie" te voeren voor de 
hoognodige vernieuwing van het instru
mentarium van de R.K. Gildenbonds
ham10nie. 
Teziinertijd komen wii hier nader op 
terug. 

BURGERLIJKE �TAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 9 tot en met 15 September 1952. 

GEBOREN: Theodora A. dochter van 
A. G. van Beers en Th. Vorstenbosch, 
Ja_n van Brabantstraat 25 - Louise L. 
M. dochter van M. W. P. Galema en
M. W. A. Thijs, van Rijckevorselstraat 3
Johannes M. M. zoon van A. J. de Bres
ser en J. _H. van der Steen, Kalksheuvel
9 - Maria J. C. C. dochter van W. J. 
Vermeulen en C. P. van Ham, Breukelse
straat 108 - Gerarda A. H. J. dochter
van G. A. Verhagen en C. M. Putmans,
Dufourstraat 6 - Maria A. A. dochter
van P. Fr. Smits en G. C. van Nunen,
Spoorstraat 21 - Wilhelmus H. zoon
van J. A. Harmeling e11 Fr. C. W. Doe
dens, Jan van Brabantstraat t t - Ge
rardus J. A. zoon van P. J. Boleij en M.
J. Sluijter, van Coothstraat 7 - Adria
na G. M. dochter van H. v. Laarhoven 
en M. M. Kampert, Baroniestraat 107 
- Henrica A. Fr. dochter van J. de Ko
ning en A. A. G. van Meersbergen, Rid
der van Cuijkstraat 23. - Cornelis W.
A. zoon van P. A. Verstijnen en W. J.
Traa, Langenberg 18 - Wilhelmµs A.
Fr. M. zoon van Fr. B. M. Nas en A. J.
Dinnissen, Dufourstraat 16 - Maria G.
J. dochter van G. de Bresser en J. Smul
ders, Onrooi 13 - Johannes M. L. zoon
van L. v. d. Sloot en M. Veldpaus,
Bo9mstraat 38.

ONDERTROUWD: Hendrikus M. van 
Houtum en Elisa 1. M. van den Br,ind 
- Antonius G. Schalkx en Anna G. van
Brunschot.

GEHUWD: Arend P. Pomper en Hen
rica J. Fr. Zijlemans - Petrus A. M. 
van de Sande en Anna C. L. Clercx. 

EMIGRATIE
VOORLICHTINGSAVOND. 
Het Boxtelse Emigratie-Comité zal 
Maandag 22 September a.s. een emigra
tie-voorlichtingsavond verzorgen. 
De heer J. van Geffen uit Tilburg, af
gevaardigde van de N.C.B., zal op die 
avond het emigratie-probleem i'n het 
algemeen belichten, t_.!!rwijl de Directeur 
van het Arbeidsbureau in Boxtel, de 
heer F. v. Puyenbroek, de emigratie-mo
gelijkheden zal bespreken. 
Na de pauze zullen nadere bijzonder
heden worden bekend gemaakt over de 
in de komende maanden te geven emi
gratie-cursussen. Na afloop van deze 
voorlichtings-avond zal er gelegenheid 
bestaan zich voor het volgen van een 
der cursussen op te geven. 
De voorlichtingsavond wordt gegeven 
in De Ark en vangt aan om half acht. 

INTERNATIONAAL 
MUZIKAAL SUCCES. 
De heer A. Molenschot, dirigent van 
Boxtels Harmonie, die door de Neder!. 
Federatie met de Harmonie Orpheus, 
uit Tilburg, werg afg_evaardigd naar het 
internationaal Concours te Vichy, heeft 
zijn optreden met Orpheus bekroond 
gezien met de te prijs. 
12 Gezelschappen uit diverse landen 
namen deel aan het concours. 
Ook werd de te prijs toegekend in het 
concours Lecture à vue. 
Ter huldiging van haar dirigent zal Box
tels Harmonie de heer Molenschot a.s. 
Dinsd;ig om 8 uur 's avonds aan het 
station afhalen. 

HERLEVEND BOXTEL. 
Naar wij vernemen zullen dit seizoen 
wederom abonnementsuitvoeringen plaats 
hebben van "Herlevend Boxtel". Het be
stuur is druk aan het onderhandelen over 
de samenstelling van - het programma. 
Spoedig zullen aan leden en belangstel
lenden nadere mededelingen kunnen 
worden gedaan. 

MISSIE-THUISFRONT. 
Bij de begrafenis van Mechelina v. Ku
ringen (Munsel 29) (1 werd een collecte
gehouden voor de missie, welke collecte 
de som van f 16,- hee�t opgebracht. 

Agenda 
SPREEKUUR BUGEMEESTER 
Maandag 22 Sept. van 10-12 uur v.m. 
Donderdag_25 Sept. van 10-12 uur v.m. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 

Woensdag 24 September a.s. 's avonds 
om 8 uur in Hotel Riche: causerie door 
de heer N. P. Sprenger de Rover over 
plaatsnaamkunde, toegelicht aan de 
hand van Boxtelse toponiemen. Ook 
niet-leden van de Heemkundige Studie
kring zijn welkom. 

REPETITIES 
BOXTELS GEMENGD KOOR. 

A.s. Maandag om 8 uur repetitie voor
de Dames, om 9. t 5 uur voor de Heren.
A.s. Dinsdag om 8 uur voor het Ge
mengd Koor. Telkens in de zaal van de
heer J. v. Run.

Een gemis voor 
gepensioneerden 

Over het algemeen wordt niet beseft 
hoe eentonig het leven kan zijn van 
vitale oude mensen, die hun dagen in de 
eentonigheid van het nietsdoen moeten 
doorbrengen. 
Om het even of zij met titel "gepension
neerd" geen deel meer hebben aan het 
arbeidsproces, ofwel ingevolge Noodwet 
Ouderdomsvoorziening begunstigd ziin, 
in beide gevallen is hun arbeidsleven be
ëindigd en voor hen de tijd gekomen, 
waarop zii de oude dag in rust zullen 
.,moeten" doorbrengen. 
Wel zijn er onder, die hun leven van 
rust met genoegen aanvangen, doch voor 
velen wordt het toch een gedwongen 
rust. De kracht en de wil tot werken be
zielt hen nog -enige iaITn, en zij voelen 
zich ten volle tot de arbeid aangetrok
ken. Zij knappen thuis nog allerlei kar
weitjes op, zijn zelfs bereid om voor ge
trouwde kinderen allerlei akkevietjes 
klaar te spelen. Maar op de duur ligt 
daarin geen taak voor hen. Langzaam
aan laat de verveling zich gelden. Dan 
,,lopen ze eens de straat op" en begin
nen het gezelschap van andere "gepen
sionneerden" te zoeken. 
Het wereldje, waarin zij leven is echter 
zo klein dat het wandelingetje van iedere 
dag minder aantrekkelijk wordt. Hoog
stens ku!_l_nen zij met de herinnering aan 
eigen levenswijze, van dag-tot-dag de 
moderne levensgewoonten nog vergelij
ken met die van vroeger. 
Met dat al beginnen die "oude man
nen' met het toenemen der jaren te ver
eenzamen. 
Dit ouderdomsverschijnsel zoveel moge
lijk te helpen voorkomen is een sociale 
weldaad, waaraan velen zouden kunnen 
meewerken. Het is niet zo eenvoudig, 
doch er is een mogelijkheid, sedert in 
onze gemeente een vereniging bestaat 
van oudere mannen. 
Die is begonnen met het openen van 
een ontspanningsgelegenheid. Enige mid
dagen per week ontmoeten de mannen 
elkaar in het Verenigingsgebouw op de 
Burgakker. Daar kunnen zij met elkaar 

'èen kaartje leggen. Dit is evenwel de 
enigste ontspanning, die hun kan worden 
geboden. 
Niet allen, die daar wat gezelligheid 
komen zoeken, vinden in het kaartspel 
de gezochte afleiding. Er zijn er ook ge
ïnteresseerd voor goede lectuur. Een 
goed voorziene leestafel zou dan ook 
welkom zijn. 
Hoe die er kan komen? Heel eenvou
dig! Wie een goed bo;k ter beschikking 
wil stellen, kan hiervan mededeling doen 
aan de secretari� van de vereniging, H. 
Kampert, Molenstraat 53. 
Illustraties of weekbladen zijn ook zeer 
welkom en worden na gelezen te zijn 
gaarne wekelijks aan huis afgehaald. 
Er kan echter meer worden gedaan. 
In de wintermaanden zou van tiid-tot
tijd een lezing gehouden kunnen worden 
over onderwerpen, die oudere mensen 
interesseren, bijv. over de structurele 
aanpassing der maatschappij aan de be
volkingstoenàme, de noodzakelijke ver
nieuwing van arbeidsmethoden, en der
gelijke onderwerpen meer. 
Wie onder de intellectuelen stelt zich 
disponibel. om die mannen, ,,de gepen
sionneerden", een of meer avonden wat 
afkiding te bezorgen? 
Een grote groep oudere mannen zou met 
genoegen de hulp van enige ontwikkel
de ingezetenen ervaren. 

R.K. V rouwengilde 
OOK OPRICHTING IN BOXTEL! 
In het voorjaar ontstond reeds het plan 
tot de oprichting hierva_lJ en nu, na alle 
vacantiedrukte, is de tijd aangebroken 
voor daadwerkelijke plannen. Overal 
elders in ons land, in grote steden en 
kleine dorpen, bestaat reeds een derge
lijke. vereniging of is in wording. 
Wat is nu het Vrouwengilde? 
Het is een standsorganisatie voor alle 
R.K. vrouwen die niet zijn aangesloten 
bij de Kath. Arbeidersvrouwen of de 
R.K. Boerinnenbond, met welke organi
saties het Gilde in het R.K. Vrouwen
centrum samenwerkt. 
Het Gilde is geen Godsdienstige vereni
ging, noch een politieke, wel is de Gods
dienst basis en richtlijn voor al haar 
doen en streven. 
Het Gilde is evenmin een culturele of 
sociale vereniging, maar zal wel waar 
nodig meewerken tot ontplooiing van 
het culturele leven en alle maatregelen 
steunen die leiden tot groter sociale 
rechtvaardigheid. 
Ook is het Gilcle geen charitatieve ver
eniging, maar zjj verwacht wel .van haar 
leden dat zij de Charitas zullen beoefe
nen in de ruimste zin van het woord. 
Wt dit alles blijkt dat het Gilde zich 
niet beperkt tot een bepaald gedeelte 
van het leven. Het kan zich op ieder 
terrein begeven en zodoende iedere 
vrqu_w de gelegenheid geven zich daar 
nuttig te maken waar zii naar aard en 
aanleg het meest op haar plaats is. En 
plaats is er voor iedereen, voor de huis
vrouw met een druk gezin, die alleen 
al door haar stralend voorbeeld een 
waardig gildelid kan :zii!l én evenzeer 

voor de vrouw zonder kinderen en het 
jonge meisie, die tal van sociale taken 
.kunnen vervullen. 
Plaats is er voor allen die willen zijn: 
Katholiek, Katholiek van binnen naar 
een diepe innerlijke overtuiging, Katho
liek naar buiten in de praktijk van het 
dagelijkse leven in eigen kleine kring en 
in de praktijk van de samenleving met 
de naaste in straat, parochie, stad, land 
en . . .  wereld. 
Wij doen een beroep op al onze R.K. 
vrouwen en meisjes die nog niet georga
niseerd zijn bij de K.A.V. of R.K. Boe
rinnenbond; laten wij ons aaneensluiten 
en daardoor samen sterk staan, in be'Iang 
van onze evennaaste, van onze gemeen
te en van... onszelf. 
A.s. Donderdall 25 September 's avonds
om 8 uur zal in Hotel Riche de eerste
bijeenkomst worden l{ehouden. Mevr.
Dubois, lid van het hoofdbestuur van
het Landelijk Vrouwengilde ·zal dan een
nadere uiteenzetting geven over het doel
en werken van het Gilde, waarna gele-
11enheid bestaat tot het stellen van vra
gen. Laat ied�een die er voor in aan
merkinJ;( komt die ayond aanwe:zil!' :zijn.
Zonder leden dO:en we niets. En het
V rouwengilde moèt er komen, moèt wor
den een bloeiende sterke vereniging in
de toekomst. Wij rekenen op U 1

Namens het voorl. Bestuur, 
J. v. d. Ligt-v. Hout,

Presidente. 
P. v. Gro�ningen-v. Nijnatten,

Secretaresse: 
A. v. d. Meer-Clercx,

Penningmeesteresse. 



* Biecht eens eerlijk op, huisvrouwen:
weet U alles van de juiste werkmethode
bii schrobben, wassen, strijken, koken
enz., én weet U het naadje van de kous
aan te wijzen waar het aankomt op een
doelmatige en toch goedkope (electri
sche) verlichting van Uw werk, én weet
U ook het fijne van de voedingsleer voor
kleuters, schoolkinderen, volwassenen,
zieken en a.s. moeders? Ja??? kom,
kom, dat gelooft U zelf niet! Neen???
Wel, loopt dan volgende week eens aan
bij de crême de la crême op gebied van
huishoudelijke voorlichting, de Neder
landse Huishoudraad, die volgende week
gedurende een vijftal dagen op Boxtels
Markt een tentoonstelling over al deze
belangrijke dingen houdt. * De Box
telse Kajotters hadden vorige week Za
terdagmiddag loyaal een prachtige, vrije
middag opgeofferd om 's avonds ,een
stelletje gasten uit Someren te laten zien
wat gastvrijheid is. De tafels waren meer
<lan welvoorzien, het avondprogramma
zat prima in elkaar en wat de legerste
den betreft was het ook wat je noemt,
dus ...... kom maar af. Er kwam echter 
alleen maar een zich uit het lood ge
fietste jongeman vert�llen, dat hij de 
enige gast was. De enige om excuus aan 
te bieden, de enige om verhaal te doen 
van de verhindering, de enige om te 
eten, zich te vermaken en te slapen. 
Maar de Boxtelse Kajotters waren met 
vélen om zich razend te ergeren! *
Wéér hebben we het woord K.A.J. in 
de mond. Nu om U vriendelijk te ver
zoeken nog eens in alle hoeken en kas
ten te gaan zoeken of er niet een oud 
en voor U onbruikbaar stukje speelgoed 
ligt te wachten op vàardige handen, die 
het - voor kinderen uit behoeftige ge
zinnen - zullen omtoveren tot een heer
lijk St. Nicolaaspresentje. Kom er s.v.p. 
mee voor de dag. Geef een boodschapje 
af op de adressen: Fellenoord 4, Ridder 
van Cuykstraat 11, Maastrichtsestraat 

SPORT-NIEUWS 
R.K.S.V. ,,BOXTEL". 

Eerste competitie-Zondag 
bezorgde Boxtel geen winst 1 

De drommen voetbalenthousiasten, die 
Zondagmiddag naar het St. Paulus 
Sportpark zijn gestroomd om het eerste 
competitietreffen tussen Boxtel en het 
Valkenswaardse V.S.V. te aanschouwen, 
hebben een zeer gemêleerd sportgerecht 
opgediend gekregen. Vlagen goed spel 
wisselden zonder ophouden perioden 
van zwak voetbal af, de wedstrijdkansen 
schommelden in het verloop van de ont
moeting van jewelste, terwijl de span
ning tenslotte een goede hoofdschotel 
vormde, die veel tekorten goed maakte. 
In het begin van de wedstrijd was het 
de thuisclub (opnieuw zónder stopper -
Harrie v., d� Meijden en dientengevolge 
met een gewijzigde achterhoede) niet 
aan te zien, dat deze de punten aan het 
bezoekende V.S.V. zou laten. Neen, het 
was al gauw duidelijk, dat de roodwit
ters op winst begroot hadden. Enkele 
felle aanvallen duidden daar reeds in de 
eerste minuten op en de score-opening 
leverde er na een kwartiertje zelfs het 
goede bewijs van 1-0. Toen was het 
echter de beurt aan de gastheren, die al 
gauw bemerkten, dat de Boxtel-defensie 
niet "onneembaar", ia soms zelfs op
merkelijk gemakkelijk te overrompelen 
was. Het werd 1-1, daarna 1-2, toen 
zelfs 1-3. Dat werd de voorhoede van 
de thuisclub te gortig. Ziende, dat hun 
verdediging bedenkelijke tekenen van 
ontreddering begon te vertÖnen, voer
den de roodwitte voorwaartsen enkele 
felle tegenaanvallen uit, waarbij v. d. 
Plas éénmaal C't was voor hem de tweede 
maal) met succes aanlegde op het grote 
doelwit 2-3. Met deze stand ging men 
rusten. Na de thee was Boxtel overwe
gend sterker, al bleef V.S.V. beter voet
bal leveren. Het enthousiasme voerde de 
thuisclub soms tot op gevaarlijk korte 
afstand van het V.S.V.-heiligdom. Eén
maal moesten de gasten een solo-door
braak in het beruchte gebied zelfs ver
hinderen met een grove overtreding, die 
scheidsrechter Feyen tot ieders verba
zing echter blauw-blauw liet. Onmiddel
lijk daarop zag het aanvalsquintet van 
V.S.V. kans om in een van de gevaar
lijke uitbraken voor de vierde-maal raak
te schieten. Maar nog was dit geen k.o.
voor het geestdriftige Boxtel, dat in het
laatste kwartier alle krachten bundelde
om nog een gelijk spel te forceren.
Linksbinnen v. d. Plas speelde hierbij
een gevaarlijke rol. De eerste keer beuk
te een schot, van zijn voet afkomstig, de
onderkant van de deklat. De volgende
keer passeerde hij de gehele verdediging
en gaf ook de uitgelopen doelman geen
schijn van kans 3-4. In de enkele mi
nuten, die Boxtel nog restten om te
trachten een gelijk spel uit het vuur te
slepen, kwamen zelfs de verdedigers nog
meer kracht in de aanval leggen, doch
tevergeefs: de zege bleef aan V.S.V., de
nederlaag was voor de eervolle verlie
zer Boxtel.

Boxtel 2, dat zich nog steeds niet in de 
kampioensvorm van vorig jaar heeft
w�n te steken, kon het op deze eerste 
competitie-Zondag evenmin tot winst 
brengen. Het bezoek aan Best-Vooruit 2 
resulteerde in een 1-0_ nederlaag. 

Boxtel 3 boekte in een vriendschappe
liike wedstrijd tegen Essche Boys nog 
het beste resultaat: in een goedgespeel
de wedstrijd zegevierde .men met 10-3. 
Dat houdt beloften in voor de a.s. com
petitie! 

Programma voor Zondag 21 Sept. a.s.: 

Boxtel 2-V.S.V. 2 12 uur 
Irene !-Boxtel 3 12 uur 
Boxtel 4-Irene 2 12 uur 

Terwiil het eerste elftal van Boxtel a.s. 
Zondag "vrij af" heeft, ontvangen de 
roodwitte reserves V.S.V. 2 uit Valkens
waard. 

63, v. Leeuwenstraat 55, Bosscheweg 61. 
* In de Rechterstraat en in de Kruis
straat weet de slopershamer van geen 
ophouden. Nu heeft er wéér een oud 
pand moeten wijken voor de vernieu
wingsdrang, de drang om het hart van 
Boxtel een nieuw weefsel, nieuwe bloed
vaten, nieuwe levenskracht te gevel). 
Moge de spoed hierbij niet ontbreken! 
* Toen de R.K. Gildenbondsharmonie
enige tijd geleden in het goede Belgische
Bree op concours was, bleven de loftui
tingen van onze landsburen niet uit, In
"sappig-Bels" roemd�n zij de kwaliteit
van de harmonie, maar in "sappig-Bels"
gaven zii ook hun minder gunstige me
ning over de muziekinstrumenten te
kennen. Enkele Boxtelse mensen hebben
zich dat erg aangetrokken en ...... , enfin 
speurt U maar eens in onze nieuws
kolommen naar wat meer bijzonder
heden hierover. * Voor het volgende 
"terloopsje" wordt het wat moeilijker de 
dingen in de juiste bewoordingen vast 
te leggen. We moeten nl. afscheid 
nemen van de assistent-kapelaan J. van 
Laarhoven uit de St. Petrusparochie, een 
uit Zevenbergsehoek afkomstige student 
in de kerkgeschiedenis te Rome, die zijn 
vacantie heeft opgeofferd om in Boxtel 
het parochiewerk op peil te houden. 
Kapelaan Van Laarhoven heeft zich van 
deze taak eigenlijk te goed gekweten, 
want in de enkele weken dat hij in Box
tel gewerkt heeft is er tussen hem en 
de parochianen een band gegroeid, die
zich moeilijk weer laat verbreken. Maar 
in Rome wachten plicht, kerkgeschiede-
nis en boeken ...... in Boxtel blijft de her-
innering aan een toegewijde dienaar 
Gods. * Nog enkele dagen en we stap
pen weer de Herfst in. Herfst: vallende 
blaren, najaarsstormen, kolenrekeningen. 
Herfst: rijpend ooft, vlammende najaars
tinten, huiskamergezelligheid. U ziet: de 
medaille heeft zijn keerzijde. Laten we 
voorlopig de gunstige kant in het oog 
houden! * De wijsheid van de week: 
.,Men kan in het leven veel verwerven 
als men van veel afstand doet". 

(Roderich). 

Boxtel 3 gaat op bezoek bij Irene 1 in 
Gemonde, terwijl het vierde elftal thuis 
zijn krachten gaat meten met die van 
Irene 2. We wensen het tweede elftal na 
de eerste verloren competitie-wedstrijd 
een volledig herstel toe, terwijl het der
de en het vierde elftal de beste wensen 
voor eeri goede competitie-start mee
krijgen. 

Feestavond R.K.S.V. ,,Boxtel". 
Zaterdag 20 Sept. a.s. organiseert de 
R.K.S.V. ,,Bo�tel" een feestavond in ge
sloten kring, te houden in het St. Pau
lus Jeugdhuis. Voor de leden, die even
tueel nog geen uitnodiging mochten 
hebben ontvangen, geldt de lidmaat
schapskaart als toegangsbewijs. 
Aanvang van de feestavond 8 uur. 

SUPPORTERSVERENIGING 
,,BOXTEL". 

• De supporters, die op Zondag 28 Sep
tember de wedstrijd W.V.V.Z.-Boxtel
willen bijwonen enijvoor de reis gebruik
wensen te maken van de supportersauto
bussen, kunnen zich tot Woensdagavond
opgeven bij C. v. d. Steen, Frans Stael
straat 16. Ook voor volgende wedstrij
del) geldt het genoemde adres en de ge
noemde tijd.

SPORTVERENIGING O.D.C.

Uitslagen van Zondag j.l. 
Geldrop - O.D.C. 1 1 - 2. 
O.D.C. 2 - G.V.V. 2 4 - 3.

Het eerste elftal van ODC startte Zon
dag i.l. voor de competitie tegen Gel
drop, een ploeg welke dit jaar door ver
schillende spelers danig was versterkt. 
De ODC-ers verschenen met twee in
vallers, n.l. voor de beide backs, Pen
nings en Peijnenburg, die door ziekte 
verstek moesten laten gaan. Hun plaat
sen werden resp. door Beekmans en 
Karsemakers ingenomen. 
In deze wedstrijd is het vooral de mo
rele sterkte geweest van de ODC-ploeg, 
die in grote mate heeft bijgedragen aan 
deze eerste overwinning. Tweemaal werd 
een uitstekend doelpunt geannuleerd, 
maar telkens trokken de ODC-ers on
vermoeid ten aanval en uiteindelijk wa
ren de twee doelpunten, die nog ge
scoord werden , ruim voldoende voor 
een overwinning. Het tegenpuntje van 
Geldrop gold nog slechts als een pre
sentie, daar dit werd gemaakt in de 
laatste minuut van de wedstrijd, toen 
de rood-wit blauwen zich reeds in een 
overwinningsroes waanden en hierdoor 
natuurlijk niet meer -voldoende waren 
geconcentreerd. 
Onder luide aanmoedigingen van de vele 
ODC-supporters trokken de ODC-ers al 
direct hard van leer en de Geldrop-ver
dediging kwam alras voor hachelijke 
problemen te staan. Van de Bogaard was 
de eerste die met e_en magnifieke kop
bal het eerste doelpunt maakte. Deze 
goal werd echter afgekeurd. Even daar
na een harde kogel, welke tegen de 
staander beukte. 
Deze tegenspoed werd nog verhoogd, 
toen Scheepers uit een voorzet ineens 
inkogelde en • ook dit doelpunt geannu
leerd werd. Toch verloren de ODC-ers 
niet de moed, maar voor ter. time moest 
men toch met dubbel blanke stand gaan 
rusten. 
In de tweede helft werd het tempo nog 
iets meer opgeschroefd en bij een dezer 
aanvallen kon de achterhoede van Gel
drop niets anders doen dan de bal cor
ner trappen. Deze corner, welke door 
Schalks werd genomen, belandde precies 
op het hoofd van Van de Bogaard, en 
nu waren de grijpgrage handen van de 
Geldrop-keeper juist iets te· laat 0-1. 
Geldrop zette nu alles op alles, maar de 
achterhoede van de tricolores wist van 
geen wijken en m�t behulp van de goed 
steunende halflinie werd telkens de voor
hdede àan hët werk gezet. Toen Berg
werff een bal kreeg toegespeeld, pl<1at
ste hij deze hoog voor het doel, en nu 
stond Schalks op ziin post. Zijn harde 
kopstoot was voor de Geldrop-keeper 
te verrassend 0-2. 

Deze stand bleef zo tot aan de laatste 
minuten van de wedstrijd. Toen slaagde 
Geldrop er nog in om de eer te redden, 
1-2. Twee kostbare punten waren bin
nen en welgemoed trok de ODC-kara
vaan van liefst vier bussen naar Boxtel.

Cijfers uit· de Millioenennota-

Het tweede elftal deed voor het eerste 
niet onder en versloeg in een uitermate 
spannende en aantrekkelijke wedstrijd 
de kampioenen van vorig jaar met 4-3. 
Met de rust was de stand 2-1 in het 
voordeel der ODC-ers die in deze pe
riode legio kansen had gemist. Toen na 
de rust Eltink 3-1 liet noteren, dacht 
men zeker te zijn van de zege. De
ploeg urt Geldermalsen dacht er anders 
over en binnen een kwartier stonden 
beide partijen weer op gelijke voet. 
In de laatste minuten bewezen de ODC
ers de sterkste te zijn. Eerst was het 
Eltink die inschoot. Ziin schot werd 
niet voldoende gekeerd, en Voets was 
er als de kippen bij om het winnende 
doelpunt te scoren, 4-3. 

Programma voor a.s. Zondag: 
O.D.C.- O.J.C., aanvanl!" half drie.

A.s. Zondag speelt O.D.C. een wed
strijd tegen O.J.C. .. uit Rosmalen, di�
met een geheel gewijzigde en verjongde
ploeg in de eerste wedstrijd al succes
oogstte door Blauw-Ceel voor de com
petitie met 4-1 te slaan. Dus een goede
oefenwedstrijd.

O.D.C.-Junioren.
Deze week begint de competitie met de 
volgende wedstrijden: 
Zaterdag: 
3 uur: O.D.C. 10-Schijndel 9 

Maliskamp-O.D.C. 9 
O.D.C. 8-Deuteren.

4 uur: O.D.C. ?-Zwaluw 6 
Zwaluw 5-O.D.C. 6 

Zondag: 
12 uur: O.D.C. 5-0.].C. 5

D.V.G.-NIEUWS.
Het heeft DVC 1 uit Liempde j.l. Zon
dag in de eerste competitie-wedstrijd 
tegen RKSVA 2 niet meegezeten, an
ders zou men niet één maar twéé winst
punten op hebben kunnen strijken. De 
Liemdenaren hebben bijna de gehele 
wedstrijd de toon aangegeven, maar men 
slaagde er niet in het grote veldover
wicht in een overwinning uit te drukken. 
Zelfs liep men - na.fat RKSVA de 
DVG-aanvallen met kunst en vliegwerk 
had weten te pareren - nog een 1-0 
achterstand op. Dat vond plaats 10 mi
nuten vóór de rust, juist even vóór het 
moment, dat ook DVC er in slaagde het 

wAARvooR HET GELD 
WORDT UITGEGEVEN. 

De millioenennota geeft jaarlijks een 
vaste indeling van de onderwerpen van 
staatszorg, die niet helemaal parallel 
loopt aan de indeling in departementen. 
De taakverdeling van de Departementen 
is voor een deel immers historisch ge
groeid en h<!_ngt aan de andere kant 
samen met bijzondere omstandigheden. 
Zo kunnen aan bepaalde plannen van 
de regering verschillende Departemen
ten tegelijk medewerken, zodat de to
tale kosten daarvan over de verschillen
de hoofdstukken der Departementen zijn 
verdeeld. 
Aan de hand van de bovenstaande in
deling van de onderwerpen van staats
zorg in de millioenennota kan het vol
gende overzicht van de voor 1953 ge
raamde Rijksuitgaven worden gegeven. 

Overzicht van de uitgaven voor de ver
schillende onderW\erpen van Staatszorg: 

Begrot. In percen-
1953 tages van 

het totaal 
Millioenen 1953 

Defensie 1.500,0 26,7 
Buitenlandse betrek
kingen 
Indonesië en Over
zeese Rijksdelen 
Politie en Justitie 
Onderwijs en cultuur 
Waterstaat 
Verkeer 
Handel en Nijverheid 
Land- en tuinbouw, 
veeteelt en visserij 
Subsidiebeleid via het 
landbouw-egalisatie
fonds 
Sociale voorzieningen, 
emigratie en volks
gezondheid 
Volkshuisvesting 
Herstel van oorlogs
schade 
Diensten van algemene 
aard 
Niet toegerekende uit-

54,2 

95,5 
216,0 
510,6 
242,1 
169,9 
146,6 

111,0 

80,0 

632,4 
186,8 

431,3 

221,6 

85,8 
_ 704,5 

gaven voor pensioenen .
en wachtgelden 
Nationalt> Schuld 
Uitkering aan het 
Gemeentefonds wegens 
derving van onderne
mingsbelasting 
Afschrijvingen 

123, 1 
105,0 

1,0 

1,7 
3,8 
9,1 
4,3 
3,0 
2,6 

2,0 

1,4 

11,3 
3,3 

7,7 

3,9 

1,5 
12,6 

2,2 
1,9 

net te doen trillen. De 1-1 ruststand 
bleef in heh verdere verloop van de -

Totaal 5.616,4 100 

wedstrijd, ondanks een voortdurend of- WAT ER BIJ DE STAAT 
fensief van de thuisclub, ongewijzigd. BINNENVLOEIT. 

Moest DVC in deze eerste wedstrijd zo
doende met de halve winst genoegen 
nemen, a.s. Zondag zullen de Liempde
naren in de uitwedstrijd tegen Handel 
ongetwijfeld naar best vermogen trach
ten de volle winst op het -competitie
budget te boekèn. Succes DVG-ers ! 

TENNIS. 

Op Zondag 29 September e.k. zullen 
de vier Boxtelse tennisclubs zich voor 
het laatst in dit seizoen onderlinge club
wedstrijden spelen om de z.g. ,,Ready" -
beker. Deze wedstrijden dienen dan 
tevens om het officiële tennisseizoen 
1952 te sluiten. Hiermede wordt een 
traditie hervat van ruim tien jaar gele
den. De clubs worden vriendelijk ver
zocht weer spelers aan te wijzen, zodat 
op tijd kan worden begonnen, wat wel 
nodig is nu de dagen al korter worden. 

Van de opbrengst der voornaamste be
lastingen, vóór en ná de aftrek van de 
percentages, die aan het Provinciefonds 
en het Gemeentefonds toevloeien, 523 
millioen, kan het volgende overzicht 
worden gegeven: 

vóór aftrek na aftrek 
1953 1953 
in 

Millioenen 
Omzetbelasting 
Invoerrechten 
Accijnzen 
Vereveningsheffing 
Motorrijtuigen
belasting 
Overige 

1200 
400 
467 
240 

80 
85 

Totaal kostprijsver
hogende belastingen 2472 

in 
Millioenen 

1068 
356 
409 
240 

80 
76 

-2229

Gemengde gevoelens rond de 
Ridderzaal 

Es ist eine alte Geschichte ... en toch al
tijd nieuw. 
Nieuw en fleurig, de oude residentie op 
haar best en levendig, vooral wanneer 
- als bijna altijd - een warm zonnetje
de menigte bestraalt. Vroeg was Den
Haag reeds in de weer; nog vroeger de 
politie, die op keurige wijze voor af
doende afzetting had zorggedragen.
Veel, veel kijkers WJren langs de weg,
bij paleis en op het Binnenhof. Maar
vanaf het vroege ochtenduur viel het
wachten niet lang. Want er was steeds
wat te zien.
Leden van de Tweede Kamer met ge
zichten, te gewichtiger, naarmate het 
ambt en de waarlijk door sommigen aan
geschafte uniform nieuw is. Onderdelen
van de legerafzetting, politietroepen te
voet en te paard, de in de nieuwe uni
formen geklede detachementen, helaas
met uitzondering van de grenadiers, die
overal bekijks trekken.
Op het Binnenhof reeds vanaf half
twaalf het aanrijden .van genodigden,
van wie de leden van het diplomatieke
corps - de deDtigste onder deze geno
digden - zich altijd het langst laten
wachten. Met uitzondering van de Indo
nesiërs, die er ·;eeds vroeg waren. • • 
En dan: om 1 uur het begin der kanon
schoten, die het vertrek van het paleis 
in het Noordeinde, ditmaal vermoedelijk 
voor de laatste keer, aankondigen. De 
lange, prachtvolle stoet met de mare
chaussees en de jagers daarin opgeno
men. Met vijf rijtuigen, waarin de dames 
en· heren van het hof gezeten zijn, wier 
uitsluitende aanwezigheid in deze stoet 
toch eigenlijk met de democratische tijd 
niet meer geheel in overeenstemming is. 
En dan de gouden koets met de 8 paar
den, de lakeien en dan slechts 2 adju
danten. Van verre hoort men haar aan
komen, omdat het gejuich _h;iar verge
zelt van het begin tot het eind. Een 
klein sprookje blijft het altijd. 

EERSTE INDRUKKEN. 
Nauwelijks binnengekomen, las de ko
ningin met heldere, rustige stem de vrij 
uitvoerige troonrede voor. Tweeërlei trof 

daarin, gelijk mij uit gesprekken, in haast 
gevoerd, bleek. De uitvoerige aandacht, 
gegeven aan de buitenlandse politiek, 
die het toch vóór 1940 met een enkel 
regeltje moest doen. 
Anderzijds het gemis aan principiële 
punten, dat men heeft trachten goed te 
maken door een lange lijst van wets
ontwerpen, die meer technische dan 
principiële verschillen zullen opwerpen. 
De bestrijding van de werkloosheid, in 
het middelpunt der economische zorgen 
geplaatst, met de daarbij vermelde nood
zakelijkheid van investeringen,· vermeer
der:i11g van de uitvoer, vooral naar Ame
rika, internationale verlaging van de 
invoerrechten, de terhandneming van 
cultuurtechnische werken, de verdere 
bevordering van emigratie - dit was het 
eerste. 
De overweging van de zo mogelijk ge
hele afschaffing van schoolgelden voor 
de lagere school een tweede. De regeling 
van de publiekrechtelijke bedrijfsorgani
satie een derde. De regeling van de be
zitsvorming een vierde. Overigens, wij 
hoorden de opmerking van verschillen
de zijden, voldoende stof voor moeilijk
heden in de kring van dit algemeen als 
zwak erkende kabinet. 

BEDENKELIJKE GEZICHTEN. 
De Regering wijst op de vooruitgang 
van het atlantisch pact en de europese 
integratie, en ga;J_t in die richting voort. 
Zij wijst op de europese betalingsunie 
en op de Benelux, waaraan zij trouw 
blijft. Zij zal de onderhandelingen met 
Indonesië over de Unie hervatten. Maar 
zij wijst tegelijk op de vooruitgang, on
der nederlandse leiding in Nieuw Gui
nea verkregen en spreekt van de eigen 
wil der bevolking, die over het toekom
stig lot moet beslissen. 
Men zag bedenkelijke gezichten genoeg 
toen deze woorden werden uitgesproken, 
al vertegenwoordigen zij zeker het mi
nimum, dat de meerderheid der volks
vertegenwoordiging verlangt. De verdere 
regeling met de overzeese gebieden in 
Suriname en Curaçao zullen aller in
stemming hebben . 

Inkomstenbelasting 875 779 
Loonbelasting 650 579 
Vennootschapsbe-
lasting 775 690 
Vermogensbelasting 85 76 
Rechten van successie, 
overgang en schenking 90 80 
Overige 75 66 
Inhaal van belasting-
achterstand 

Totaal belasti�n op 
winst, inkomen en 
vermogen 2550 2270 

Totaal der ten be-
hoeve van het Rijk 
geheven belastingen 5022 4499 

LAKENS 

PRIMA GRASLINNEN 
150 cm BREED 

NORMALE PRIJS: 

5.95 

OVERHEMD 

nû 5.25 

PRIMA KWALITEIT POPLIN 
GROEN, BEIGE, GRIJS 
EN BLEU 
VASTE TRUBENIJS BOORD 

NORMALE PRIJS: 

9.75 
, 8 75 

nu • 
• 

alléén VRJJIJAG en ZATERDAG 

WANDELTOCHT 

MET ATTRACTIES 

Voor deelneming aan de Wandelralley 
naar Eindhoven, die op 21 Sept. a.s. bij 
gelegenheid van de bevrijdingsherden
king van Eindhoven wordt georganiseerd 
kan men zich nog opgeven bij Café A. 
v. Heesch, Rechterstraat 71.

De regering wees er met voldoening op, 
dat voor het eerst na 1945 een over
schot op de handelsbalans aanwezig is. 
Dat zij in die richting zal voortwerken 
blijkt uit de aankondiging, dat uiterste 
soberheid met de uitgaven zal worden 
betracht. Men hoorde fluisteren: wacht 
maar eerst de begroting af, die vanmid
dag aan de Staten-Generaal is aange
boden. 
De landbouw zal worden geholpen, al
heelft zij het niet zo nodig als de mid
denstand, welker \economische positie in 
het gezichtsvlak der regering is gekomen. 
Er zullen 55.000 nieuwe woni�n wor
den gebouwd; huurverhoging zal binnen 
redelijke grenzen worden toegestaan. 
Een deel der inkomsten zal voor kapi
taaluitgaven worden terzijde gelegd, 
reeds dadelijk voor de wonipgbouw. Er 
moeten grofo uitgaven worden 2edaan 
voor de verdedigill4,?, ook voor de 2ees, 
tdijke verdediging, die in het onderwijs 
is te vinden. De vrije jeugdvorming zal 
een wettelijke grondslag krijgen, een on
derwerp, waarover de bondgenoten in 
de nieuwe r�eri112 zeker niet all� ge
lijk zullen denken 1

VEEL BELOVEN ... 
Beloften voor nieuwe wetsontwerpen zijn 
er te over. Veel te veel om in een jaar 
tijds af te werken. Een show van werk
zaamheden, hoorden wij deze lijst noê
men. 
De administratieve rechtspraak zal door 
een commissie worden bekeken, gelijk 
in .... 1901. Het burgerlijk procesrecht 
en de cassatieprocedure worden onder 
handen genomen. De omzetbelasting zal 
worden herzien en zo het heet, vereen
voudigd. Een nieuwe wettelijke reaeling 
VOOI de omroep, die de lnvoeril!R van 
kijkgelden omvat, is te wachten. Pen
sioenverzekering, sociale verzekeripa, 
ziekenfondswetten, hygiëne worden aan 
nieuwe regelÎ.IIJlen onderworpen. Er 
komt een landbouwarbeidswet, er komt
,een regeling voor de verhouding der ge

. meenten, er komt, afgescheiden van � 
schoolgeld, een reg�ling voor 'het onder
wijs. 
De troonrede vond het nodig om, na 
deze langademige opsomming, waarvoor 
bijna 18 minuten nodig waren, ·er op te 
wijzen, dat de kring van onderwerpen, 
die de aandacht van de wé'tgever trekt, 
ook internationaal, steeds groter worèlt. 



REIZENDE TENTOONSTELLING Graan der Pharao's ontkiemt na 5000 jaren 
zo mogelijk 4 à 5 keer voor de vorst invalt. Dit aanaarden is hoogst belangrijk, omdat er daardoor nieuwe knopen ontstaan, die halmen naar boven en wortels naar beneden geven waardoor de plant uitstoelt. ,, Van troffel tot pollepel" 

VAN 23 TOT EN MET 27 SEPTEMBER A.S. IN BOXTEL 1 Sinds enige tijd trachten "De Nederlandse Huishoudraad" uit Den Haag en het .,Bouwcentrum" uit Rotterdam, via een reizende tentoonstelling hun doelstellingen in ruimere kring ingang te doen vinden. ,,De Nederlandse Huishoud.raad" streeft er naar het publiek voor te lichten omtrent de doelmatigste wij:ie van wassen, strijken en koken, omtrent het voordeel van de juiste verlichting· (in de meest letterlijke zin van het woord) van zijn werkzaamheden, voorts omtrent de voedingsleer en meer in het bijzonder omtrent het bereiden van maaltijden, tenslotte ook omtrent een goede woninginrichting. Het "Bouwcentrum" beoogt met zijn tentoonstelling goede werk-, woon-, ontspannings- en transportmogelijkheden te propageren. De tentoonstellingsruimte wordt �evormd door een trailer, die bestaat uit een cabine en een expositiezaal, welke laat_ste dank zij het z.g. Deplirex-systeem met een enkele handbeweging tot op ongeveer drie maal de oorspronkelijke grootte 
kan worden verbreed. Bij de tentoonstellingswagen zal bovendien een tent verrijzen, die - plaats biedende aan ongeveer 200 personen - uitsluitend zal worden gebruikt voor het vertonen van films op voorlichtingsgebied (doorlopend). Deze reizende tentoonstelling, die tot nog toe slechts in enkele grote steden is gehouden,. heeft voor de periode 23 tot en met 27 September a.s. Boxtel tot standplaats gekozen. Zodoende zal men gedurende de volgende week van Dinsdag tot en met Zaterdag telkens van 's morgens 10 uur tot 's avonds 10 uur in de gelegenheid zijn een bezoek te brengen aan deze uiterst leerzame en interessante �xpositie. Onze lezers worden er op attent gemaakt, dat Dinsdag, Woensdag en Donderdag de tentoonstelling van "De Nederlandse Huishoudraad" zal plaats vinden, terwijl Vrijdag en Zaterdag de expositie van het "Bouwcentrum" zal worden gehouden. De offliciële opening van de tentoonstelling (op de Markt) vindt plaats a.s. Dinsdag om 2 uur n.m. 

PLANT MET 40 AREN, DIE ELK 
10 GRAM WEGEN. Zoals U wellicht bekend zal zijn, hadden de oude Egyptenaren de gewoonte hun doden te begraven met diverse gebruiksvoorwerpen en daarbij ook een hoeveelheid voedsel te doen. Soms bestonden deze voedselgiften uit, in reliëf of schildering op de wanden van de grafkamers aangebrachte, voedsellijsten (het z.g. menu) en soms uit werkelijk voedsel.Tijdens en na de eerste wereldoorlogheeft men enige volkomen intact gebleven koningsgraven ontdekt en bij hetopenen van een sarcophaag van eenEgyptische koningin, wier mummie nuin het British Museum wordt bewaard,vond men o.a. een zakje met graankorrels.Een Engelse officier, die bij de opening tegenwoordig was, kreeg de beschikking over enige van deze graankorrels, die hij aan een familielid in Zuid-Afrika schonk. Deze graankorrels w�rden daar uitge-2:aaid, ontkiemden tot grote verwondering en g-roeiden op tot planten, die volkomen verschilden van de bekende graansoorten. Ook het nu in Egypte verbouwde graan is anders dan dit oude graan. In 1936,kreeg de heer Joseph de Pesquidoux, een lid van de A(iildémie Française, de beschikking over enige 

korrels van dit graan en in 1937 publiceerde hij er een enthousiast artikel over. De gebroeders Sauvageat, die door dit artikel opmerkzaam waren geworden, rustten niet, voordat zij van de heer Pesquidoux twee aren van het graan hadden gekregen. Op hun beurt plantten zij de korrels weer uit en verspreidden de oogst overal om zich heen. In Frankrijk, maar ook in andere landen verbouwen nu duizenden mensen deze tarwe, die men wegens zijn afkomst de naam Osirisgraan heeft· gegeven. Osiris was een van de voornaamste goden van de oude Egyptenaren. Aan de verbouw van dit graan zijn echter bepaalde voorwaarden verbonden, welke niet verwaarloosd mogen worden. Aan een artikeltje, dat bij dit zaad wordt verstrekt, ontlenen wij het volgende: 1. Plant de zaden in begin Septemberuit.2. Maak dartoe voren in de grond vanNoord naar Zuid op onderlinge afstand van 4-0 _cm3. Zaai in de voren de korrels eenvoor een met de hand op 30 cm afstand van elkaar en bedek ze daarna met een laagje van 2 à 3 cmaarde.4. Zodra de plantjes groot genoeg zijn,moet ge ze aanaarden. Dit doet ge 

5. Wied zeer vaak; houd de bovenstelaag van de • aarde los.6. Gebruik geen verse mest en vooralgeen kunstmest. Daar kan het graanniet tegen. Plant het evenmin uit opgrond, waar tevoren reeds kunstmestop geweest is. Men geve het hoogstens een weinig zeer oude stalmestof kompost.Indien ge deze voorschriften goed hebt uitgevoerd, zult gij tot Uw grote verrassing in de zomer planten zien, die tot 2 meter hoog _worden en enprme vertakte aren dragen, die tussen de 10 en 20 gram zullen weg�_!) (een gewone aar weegt ± 3 gram) en van 200-300 korrels per aar zullen bevatten. De plant kan 40-80 aren dragen; dit hangt van het uitstoelen af. De stengel, die dit zware gewicht moet torsen is dan ook niet hol, zoals bij ons graan, maar massief. Tot zover het betreffende artikeltje. Is het niet wonderlijk, dat na zoveel eeuwen het zaad, dat in de koningsgraven van de oude Egyptenaren werd gelçgd, nog kan ontkiemen? 
DENKSPORT HORIZONTAAL: 1. schrijfbehoefte. 6. proper. 8. op een keer. 9. monnikskleed. 10. keizer van Abessynië. 12. oorzaak. 14. onderricht. 15. Bijbel der Mohammedanen. 16. klamp. 17. woonschip. 18. baardje.20. voegwoord. 21. voor. 23. persoonlijk voorn. woord. 24. banier. 26.lengtemaat. 28. wagen. 29. zangnoot. 30. verfstof. 32. huid. 33. vismand. 34. voorbeeld. 36. wasgelegenheid. 37. spoorwegen. 38. dradigdeeltje. 40. rustend (v.e. priester). 41. slijtplek in weefsel. 42. speelgoed. 43. plaats in N.-Holland.VERTICAAL: 1. keukengerei. 2. vlakke platte steen. 3. devies. 4.gewicht. 5. rund. 6. een gemelijk mens. 7. metaal. 9. door middel van.11. geestdrift. 12. kledingstuk. 13. uniek. 15. bocht. 16. zoutoplossing.17. soort papegaai. 19. ketting. 21. weggetje. 22. afgelegen. 25. vallei.27. schaapkameel. 29. toespraak. 31. projectiel. 32. heidemeertje. 33.plaats in Zwitserland. 35. stom. 36. roofdier. 37. vragend voorn. woord.38. dessert crême, 39. jong schaap. 41. verdwijn,

Oplosalng vorige puzzle. HORIZONTAAL: 1. rots, 5. kolk{ 9. eer, 10.·mos, 11. Lea, 12. drop,14. pier. 15. melodie. 19. te, 20, a ,  22. oma, 24. gil, 25. dak, 27. lelie,28. Flora, 29. mes, 30. nes, 31. rem, 32. id., 33. el, 36. deernis, 40. maar,42. sago, 44. arm, 45. bom, 46. gal, 47. leed, 48. test.VERTICAAL: 1. rede, 2. oer, 3. trom, 4. solo, 6. olie, 7. Lee, 8. karn,13. pet, 14. pil, 16. legende, 17. Dalfsen, 18. smeer, 21. baret, 22. olm,23. als, 25. dor, 26. kam, 32. Ier, 34. lis, 35. smal, 36. dame, 37. rood,38. sage, 39. volt, 41. are, 43. gas.
�� Op Zondag 21 September� 
j :i.s. hopen onze geliefde } Tegen 1 Oct. biedt zich aan Dienstbode voor dag en nacht. Op goede behandeling wordt meer gelet dan hoog loon. Brieven onder nr. 66, Bureau dezer. 

RESERVEERT NU REEDS UW PLAATSEN VOOR ONZE TE HOUDEN ouders 
C. VERDONKen 

H. VERDONK-
v. d. LANGENBERChun zilveren huwelijksfeest te vieren. Hun dankbare kinderen Annie, Jo, Tinie. Liempde, Vrilkhoven D 57. > -----� ' Op Dinsdag 23 September? a.s. hopen onze geliefde {ouders ( / P. C. H. van de Ven en > C. J. G. van de Ven- f v. d. Heijden \ 

l> hun . gouden huwelijksfeest l te vieren, 7Hun dankbare kinderen �Boxtel, Markt 17. . (Receptie van 1 tot 3 uur. S
��-Onze hartelijke dank aan allen voor de hulpverlening en talrijke bewijzen van deelneming bij het plotseling overlijden van ons aller lieveling. JOSJE. Fam. v. d. Steen-Smit Hugenpothstraat 22. Heb mooie woning in Tilburg, huurprijs f 29,-, wil ruilen tegen woning in Boxtel. Brieven onder nr. 10, Molen:straat 19. Woningruil. In Tilburg woning beschikbaar. Wie wil ruilen tegen een woning in Boxtel. Brieven onder nr. 16, Molenstraat 19. Te koop gevraagd: Huis met enige aren grond of flinke tuin, dat binnen 2 maanden leeg komt. Brieven onder no. 25, Molenstraat 19. 1 e Hypotheek gevraagd voor winkelpand, gelegen op goede stand. Brieven onder nr. 42, Molenstraat 19. H. Schouwenaars Uw schoenmaker! Kapelweg 45, Boxtel.In gezin met 4 kinderen wordt gevraagd beschaafd Meisje pl.m. 16 jaar. (Geen was!) Adres· bevragen Molenstraat 19. Gevraagd : een Werkster voor één dag per week. Bogaertsde Leeuw. Burgakker 15 (ingang poort). 
Wie wil één of twee avonden 
per week in gezin op 3 �inde
ren passen. Aánbieding Mo' 
lenstraat 19. 

Biedt zich aan een Dagmeisje, 21 jaar. Bevragen Molenstraat 19. 1 NAJAARS=MODESHOWI 
OP 2 OCTOBER A.S. IN HOTEL RICHE, STATIONSTRAAT-Meisje gevraagd als hulp in klein gezin. Bevragen Molenstraat 19. f. ]. WITTEVEEN i(** ALLEEN BOXTEL Net Dagmeisje gevraagd. Mevr. Maas, Bosscheweg 15. Te koop: mooie solide en zo Te huur gevraagd: goed als nieuwe haardkachel. merk Janker & Ruh, Station

Uw schoenen gaan langer mee, als U ze laat repareren bij Schouwenaars. R.K Onderwijzeres zoekt pension (met huiselijk verkeer) in parochie Breukelen. Brieven onder no. 30, Molenstraat 19. Komt er ook voor Uw bedrijfstak een Bedrijfspensioenfonds? Volledige zekerheid hieromtrent is er niet, doch wij willen U gaarne vrijblijvend over de mogelijkheid hiervan, zomede 't vt;rkrijgen van eventuele vrijstelling hiervoor, uitvoerig inlichten. A. Schellekens, Mijlstraat 36,Bo)\tel.Te koop: een beste bietensnijder. L. van der Loo, Vorst 7. Te koop bij A. C. van Hal, Roond 13, twee kalfvaarzen aan telling 21 Sept. en 15 Nov. (B-bedrijf), alsmede een bakoven. 

straat 33. Te koop: zeer goede fomuiskachel, merk Dinsing. Bevragen Molenstraat 19. Te koop: twee tomen biggen. J. v. d. Sande, Kalksheuvel 45.Te koop: een toom beste biggen N.L., waaronder gemerkte. M. Habraken, Luisel 12. Twee varkens, 14 weken drachtig, eerste en tweede worp. J. v. Hal, Luisel 3. Te koop een 15 weken dragend varken N.L. W. v. d. Pasch, Onrooisehoef. Te koop: een partij dragende varkens, 5 zeugen met biggen, alle V.D.L. en 15 Juni ingeent tegen varkenspest. Doktersverklaring aanwezig. H. Vugs, A 107, Esch. Fijne hand- en stoofperen vanaf 5 cent per kg. Jan v. Dijk. 

bedrijfsruimte (met woning) 
voor textielindustrie groot ± 100 m2 Brieven onder no. 75, Molen, straat 19. 

Grote Spaarkas 
(Staatscontr61e) 

vraagt flinke mani. kracht ter ass. van de Inspecteur bij het afsluiten van Spaarbrieven. Hoge vergoeding. Tijdinde, ling naar eigen goeddunken. Brieven onder no. 26, Molen, straat 19. 
Notaris P. MERTENS 

TE BOXTEL zal aldaar in het café Van Heesch, Rechterstraat 69, voor INZET op DINSDAG 23 SEPTEMBER 1952 en voor TOEWIJZING op DINSDAG 30 SEPTEMBER 1952, telkens nam. 5 uur, voor de Heer A. Te koop (of te ruil tegen slachtbeesten) twee vaarzen, 3 maanden drachtig met witte papieren. Rechterstraat 20. 
------------- F. van Heesch,Een toom zware biggen. Pij- PUBLIEK VERKOPEN:nenburg, Roond 5. Eikels te koop gevraagd, alTe koop: rode aardappels leen 's Woensdags en Zater-8 et. per kg. Th. Bekkers, dags bij Melis, Roond 12b. Vorst 5. Te koop z.g.a.n. crême kolenfornuis. Clemens, kelsestraat 12. 
Te koop: een toom biggen Etna- N.L. bij H. Megens, EsscheBreu- baan 11.

Te koop: een toom beste G.Y. biggen, ingeënt tegen varkenspest, tevens te koop appels, peren en perziken. P. v. d. Boer, Eindhovenseweg 32. 
• Een toom biggen. M. Rulo, Gemondseweg 5. van
Voor diverse werkzaam•
heden aankomende

JONGEN Te koop z.g.a.n. haardkachel. 0. Jelsma, Dufourstraat 42. gevraagd. Niet ouder dan 
16 jaar. Appels te koop, fijne Coxoranje, Jonathan, Goudreinet en Allington bij Jos. Schapendonk, Munsel 13. Chemische Wasserij 

DEN DRIES 
Rijksweg 2, Boxtel Te koop bij H. Schellekens, ■-■-■-■-■■-■-■-■■-■-■-■-■-

11
-■-■-■-■-■-■-Beek B 96, Gemonde (ge-meente Schijndel), een toom ' n beste biggen. Advertentie inWoord-adyertenties kunnen elke week tot en met W oensdag opgegeven worden aan de Administratie van· - BrabantsCentrum, Molenstr. 19, Boxtel. 

Brabants Centrum 
heeft altijd succes. 

Onder Boxtel: Koop 1. Het huis met erf en bouwterrein aan de v. Coothstraat 4 en Parallelweg, groot circa 2.79 aren, kadaster deel van sectie F nr. 3749. Verhuurd voor f 4,43 ·per week. Koop 2. Bouwterrein aan de v. Coothstraat, groot circa4.44 aren, naast koop 1, kad. deel van sectie F nr. 3749. Koop 3. Bouwterrein aan de Parallelweg, groot circa 5. 16 aren, grenzend aan Koop 2, kad. gedeelte van sectie F nr. 3749. Koop 4. Massa van de kopen 2 en 3. Koop 5. Massa van de kopen 1, 2 en 3 zijnde, het huis met enfl en bouwterrein aan de v. Coothstraat 4 en de Parallelweg, kad. sectie F nr. 3749, g-root 12.39 aren. Aanvaardina: Koop 1 na eindi,ll"i� der huur, kopen 2 en 3 bij betali� der koopsommen. Huur voor koper vanaf de eerste daa- der week vo1$zend op de betalina der koopsom. Qetalim? kooppenni_ogen uiterlijk 30 Dec. 1952. 
Lasten voor kopers vanaf 1 Juli 1952. 

Wanneer U werkelijk iets 

bijzonders wilt drinken, 

vraagt dan Douwe EgberlS 

Fijne Dessert-Koffie. 
Verrassend lekkere koffie. 

DEN ·o·RiEs 
WAST uw

. . . BOORDEN EN OVERHEMDEN 
' .,, .• . � . 

OP,MAAHD_AG GEBRACHT. - ZATERDAG TERUG.

' 

J 

[ 



E MIGRATIE. 
llfl•a11dag 22 September a.s. in De Ark 
emigratle-voorliçhtingsavond, waarop o.a. 
bespreking van de nieuwe emigratie,cursussen. 
Aanvang 19.30 uur. Gratis toegang ! 

Wilt U goed slagen 
met een haard, haardkachel of kachel 

Koopt dan bij een vakman. 
Wij hebben de beste merken o.a. 

E. M. J AARSMA
D.R.U. J AARSMA
BRECHT 6.. DIJSERINCK
INVENTA - BECKERS - ETNA

Pieter v. d. Brandt 
BARONIESTRAAT ·48 BOXTEL 

Lage prijzen! Prima kwaliteit! 
BOERENMETWORST . 45 CT. PER 100 GRAM 
ONTBIJTWORST . . 35 CT. PER 100 GRAM 

- GEKOOKT ONTBIJTSPEK 48 CT. PER 100 GRAM 
LEVERKAAS . 28 CT. PER 100 GRAM

POULET f 1.30 per 500 gram

SI age rij BA A IJ E N S - F R U N T 
BARONIESTRAAT 99 

Stap over op Albert Heijn. Neem éénmaal de proef 
met Albert Heijn als kruidenier en dan zult ook U � 
constateren: nergens betaalt U zulke LAGE PRIJZEN 
e11 krijgt U zulk een HOGE KW ALITEITI 

ZWAAR STUK 
'3ADZEEP 

1a SOO!lT 
HUISHJJUDJ�ftt pot 

37
67 

&EMEN&OE 44 
CHOCOLADE 1 oo gr. 

PRACHTl&E 7 3 
LUNCH-SCHOTEL 

8akruid Speculaas 
49 extra kwaliteit 250 gr. 

Amandel Speculaas
65 met vül Amandelen 250 gr. 

Borstplaatjes 
2 1 fijn van smaak 1 00gr. 

Fondant Borstplaat 
2 bijzonder fijn 100 gr. 5 

ONZE 

PRACHTI.GE 

LUNCH-SCHOTEL 

bestaat uit 

Cervelaatworst. 

Heerlijke Ham. 

Boterhamwor1t en 

Haagse Leverwont 

De ideale Steunschoen 
C>c,k voor aangemeten 
steunzolen in d,verse 
modellen en kleuren. 

Ook ,oor Uw 
kinderen een 
speciale 

Renata 

Steun

schoen 

ALLEEN 

mkrlJgbaar 
bij: 

TRUE FORM j 

BOVEN DEERT 
Schoenhandel naut Gemeentehuis. 

ENGELS 
Opleiding L.0.-akte 
Handelscorrespondentie 

Emigrantencursus. 

P. van Rijthoven
Prins Bernhardstraat 29 

EXTRA AANBIEDINGEN 
VAN 

'TANKER 
200 gram Heerlijke 

Citroenwafels 49 et. 
250 gram Speelgoed, 

Taai 40 et. 
2 grote repen • Chocolade 25 et. 
250 gram Vruchtenhagel 35 et. 
Azijn, literflesch 25 et. 
le kwal. Margarine 

250 gram 40 et. 
Deze week speciale goed

kope vleeswaren. 
Volop zure haring. 

Eieren vanaf 7 voor f 1. - . 

Kees de Jong�v. Kempen 
VÉGÉ=Kruidenier. 

Zo juist ontvangen : 

De Bromfiets 
VICTORIA 

Pieter v, d. Brandt 
Boxtel. 

t\\îfü 
Een gewone rugbalein -en 
een MAXIS-speciaal-balein 

Een gewone balein is stug, 
,·an het begin tot het 
::inde. Een MAXIS-spe
ciaal-balein eindigt echter 
in een soepel en verend 
gedeelte. Daardoor is het 
hinderlijk uitsteken der 
baleinen onmogelijk en 
kan men spreken van een 
werkelijk "onzichtbaar 
corset". 

Wij hebben deze corsette" 
in voorraad en verstrekken 
U �aarne alle inlichtingen. 
Ook voor zwaardere fi-
1;5uren � ideale oplossiJlg. 

ALLEENVERKOOP 

F. J. Witteveen's 
Manufacturen• en 

Confectiebedrijf 

_Rechterstraat 18, Boxtel 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v. 6rinsven-v. Summeren 
MARKT15 
Medisch &edlpl. loelverzorgster 

Ook aan hul• te ontbieden 
Telefoon No. 620. 

Zorg liever wat extra's te ver

dienen, want dat is géén kunst en 
géén moeite. De Gruyter's cassa
bons geven U immers regelmatig 
geld. Al zou U maar een tientje 
per week aan De Gruyter-artikelen 
besteden, dan hebt U toch al iedere 
week ee'n hele· gulden extra l 

Als U zegt: .,Die korting betaal je toch 
zelf!" bedenk dan, dat De Gruyter, 
met ëigen fabrieken en meer dan 360 
eigen winkels heel voordelig werken 
kan. Daardoor is 100/o korting mogelijk. 
Daarom gééft De Gruyter 100/o korting. 

De Gruyter geeft 100/o korting op alle • 
artikelen, behalve suiker, zout en soda. 

* 

KOFFIE 

Goudmerk • • 250 gr. 230 cl 

Roodmerk 

Blauwmerk . 

250 gr. 204 cl 

250gr. 196cl 

Oranjemerk. . 250 gr. 186 cl 

Coffeïne-vrije koffie pak 250 cl 

Gemalen koffie mei moutkoffie 
_ 200 gram pak. 112 cl 

DEGRUYTER 
Koffiestroop . busje 30cl

Kolf iesurrogaat . pak 35 cl .

Koffiemelk . . . flesje 37 cl 

510918 

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

IETS VERGETEN? 

Ja .... 'n mooie Wanddoek! 

Wij ontvingen 
een enorme sortering 
tegen zeer lage prijzen . 

PRACHTIG GETEKENDE DOEK 
80 X 90 cm 
115 X 115 cm 

4,45 
8,95 

MEERKLEURIGE WORTELDOEK 
90 X 90 cm 

120 X120 cm 
8,25 

14,75 

ZEER FRAAIE WORTELDOEK 
90 X 90 cm 9,45 

120 X 120 cm 16,75 
90 X 90 cm 13,75 

120 X 1�0 cm 23,75 

GEËTALEERD BIJ .. , . 

UW WONINGINRICHTING 

i1.� 
u IJ' IIOXJEL 

RECHï�RSTijAAT �2.24 · 

DEZE WEEK 

EERST DE 10 pC1 VOORDEEL 

EN DAN NOG BIJ: 

100 gram Jubileum melange . . . 32 et met 4 extra zegels 
100 gram Mlleu11 sprits. . . . . 28 et mei 3 exlre zegels 
250 gram speculaas . . . . . . . . 52 et mei s exlr• zegels 
1 pot pindakaas . . ....... 100 et met 10 extra regels 
1 pak custard . . . . . • • • • • . . 31 et met 3 extra zege./• 
1 pak vermlcenl . ...• , • . . . . 31 et met 3 extra zegel• 
1 fles aroma. . . . . . . . . . . . 55 cl met 5 extra zegels 
1 rol beschuit . . . . . . . . . . 29 cl "'�' 2 exlra zegels 
1 fles llmonadeslroop 0.6 liter 120 et met 12 extra zegels 
1 fles limonadesiroop 0.75 llter 140 et met 14 extra zegels 
1 fles vr. Vermoulh .. ...... 225 cl met 22 extra zegels 
1 pak thee . . . . . . . . . . 76 Cl mei 8 extra zegels 
1 doos wrijfwas . . . . . . . . . . . 55 el met 5, extra zegels 
1 gro1e doos was . . . . . . . . . 95 et mei 10 extra zegels 
1 fles alkallvrlj wasmiddel 38 et met 4 extra zegels 
* Bij deze artikelen In totaal 331 zegels,

dus I. 1.651/2 voorde.el 

Deze week bovendien : 
1 blikje (200 gram) Ham111orsl 87 et en 10 Sp"'egel1 

EXTRA 1 flaale doos Jub ileum bonbons 
à f. 1.00 met 10 zegels 
1 pot heerlijke Me ikersen 1. 0.50 
mei 10 z•11•I� 
100 11r•1J1 belegen volnUt ki!•• 
voor slechts 34 et •n 4 ze11el1 

--------'.;~-J~=:···,·,·,·,=,,,,,,,,=,,:~~;;.~= met motor In het frame 

et o l. 
gebouwd. 

oedgek. door de N 
erenlglng v.Hul1vrouw 

naam is oud, 
goed als gou 

~ u lr'-eR/11,?lti.PAtdiM, ~-~Un,t,e~ 
'J>orw?tkde«tta, • • 

m DE SPAR 
: . - .m!,ffl~ Lll!l!l!IMU . 
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.P,caSants' Centcwn 
Jacob Roelandsstraat 
NIEUWE STRAATNAAM 
IN KONIJNSHOL. 

Op de hedenavond te houden openbare 
gemeenteraadsvergaderi� zal aan de 
Raad van de gemeente Boxtel worden 
voorgesteld goedkeuring te verlenen aan 
de benaming "Jacob Roelandsstraat" 
voor de tw;eede met middenstandswonin
gen bebouwde zijstraat van de Konijns
hoolsedreef. 

Voor deze benami� is geput uit de 
Boxtelse historie, want Jacob Roelands 
(1633- 1683) is te beschouwen als de 
eerste - met name bekende - Boxtelse 
missionaris, iemand die een bijzonder 
bewogen leven heeft geleid. 
Daarover het volgende: Het was in het 
begin van dit jaar precies 300 jaar gele
den (in de tijd van de verdrukking der 
katholieken dus) dat zich in Boxtel de 
dominee Thimottheus Roelands vestigde. 
Deze dominee nu, had een zoon, Jacob, 
die in het katholieke Boxtel voor om
gangsvrienden was aangewezen op 
Roomse lieden. Dit had een dergelijke 
invloed op Jacob, dat deze zich al gauw 
,getrokken" voelde tot het katholiek 
geloof. Hij vorste in katholieke boeken 
en woonde meerdere malen de H. Dien
sten bij in het klooster van de Boxtelse 
Clarissen. Een en ander leidde in 1654 
tot de bekering van de domineeszoon. 
Zodra de dominee - die onwetend was 
gelaten - dit nieuws ter oren kwam, 
deden zich voor de zoon grote moeilijk
heden voor. Om aan deze moeilijkheden 
- die o.m. leidden tot een procedure_
voor de Hoogmogende Heren Staten
Generaal - te ontkomen, nam Jacob de
wijk naar Antwerpen, waar hij zich door
bemiddeling van Boxtelse vrienden als
Jhr. Van Vlierden en Jhr. Ravenschot
kon vestigen. Ofschoon Dominee Roe
lands bleef trachten - goedschiks èn
kwaadschiks - om zijn zoon het "pa
pisme" vaarwel te doen zeggen, bleef
deze het pas verworven geloof trouw en
voelde hij zelfs een priesterroeping in
zich. Doch ook bij het gehoor geven
hieraan stuitte hij op moeilijkheden: zo
wel bij de Capucijnen als bij de Jezuïe
ten werd hij geweigerd. Zijn Godsver
trouwen liet hem echter niet in de steek
en voor uitkomst in de moeilijkheden
ondernam hij een voetreis naar Rome,
Daarna - op 26 September 1658 -
trad Jacob eindelijk in de Sociëteit van
Jezus te Mechelen. In 1663 ontving hij
de H. Priesterwijding, waarna hij als
missionaris naar Brazilië vertrok.
Tijdens de zeereis werd hij door de
Fransen gevangen genomen, van alles
beroofd en in Plymouth aan wal gezet.
Toen hij tenslotte in Brazilië aan kwam,
wachtte hem daar een missionarisleven
van bittere, e�n_,1:ame beproeving. Tot

1672 werkte hij niettemin onverdroten 
aan de uitbreiding van Gods Kerk. Van 
1672-1676 werd hij te Bahia in de ge
legenheid gesteld om (voor "rust") zijn 
onderbroken studies voort te zetten. In 
1676 moest hij weer naar de onbeschaaf
de Tapuya's in de binnenlanden, terwijl 
hij in 1680 als assistent-provincjaal wéér 
naar Bahia teruggeroepen werd. In 1683 
wordt hij overgeplaatst naar het Portu
gese eiland San Thomé, alwaar hij 
enkele dagen na zijn aankomst overlijdt. 
Dat is dan het einde van dit naar men
selijke berekening zo "dramatische" leven 
van de eerste Boxtelse missionaris, aan 
wie men in Boxtel een piëteitvolle herin
nering levendig wil houden door zijn 
naam te verbinden aan een der nieuwe 
straten. 
Nog zij opgemerkt, dat Prof. Dr. Anton 
van Duinkerken - ongeveer 20 jaar 
geleden - in "De Gemeenschap", onder 
de titel "Rolandus bedevaart", enige 
romanfragmenten publiceerde over Jacob 
Roelands. De heer Ant. v. d. Braak uit 
E�ch, die over de figuur van Jacob Roe
lands een bijzonder diepgaande studie 
heeft gemaakt, hield in de m_aand Janu
ari van dit jaar een uitstekende gedocu
menteerde lezing over dit m1ss10naris
leven, en wel voor de leden van de Box
telse Heemkun�ige Studiekring. 

Wetenswaardig allerlei 
SAFETY-TONE 
VOOR AUTOMOBILISTEN. 

Een van de oorzaken van verkeersonge
lukken is het niet tijdig terugzetten van 
richtingaanwijzers van automobielen, 
waardoor het andere verkeer een ver
keerde indruk krijgt van de bedoeling 
van de betreffende automobilisten. 
Wanneer iedere automobiel voorzien zou 
zijn van een waarschuwings-installatie, 
die een bepaald signaal geeft, wanneer 
de richtingaanwijzer door onachtzaam
heid of een defect blijft uitstaan, dan 
zou de veiligheid van het verkeer hier
mee zeer zijn gebaat. 
Sinds enige tijd maakt men in Neder
land zo'n installatie onder de naam van 
"Safety-tone". Na cj__rca 18 seconden 
wordt men door een zoemersignaal ge
waarschuwd, dat de richtingaanwijzer 
nog uitstaat. 
Het apparaat bestaat uit een kastie van 
8 x 15 x 6 cm, dat onzichtbaar achter of 
onder het clash-board van elke Europese 
of Amerikaanse auto kan worden ge
monteerd. Het monteren behoeft niet 
langer dan een half uur te duren. Het 
apparaat werd op de Nederlandse Jaar
beurs gedemonstreerd. 
TELEPHONE-RECORDER. 

Op de Nederlandse Jaarbeurs vond men 
ook een instrument, dat bij elk telefoon
toestel kan worden geplaatst. Als men 

niet aanwezig is, kan het een inkomende 
oproep automatisch beantwoorden met 
een vóór 't vertrek uitgesproken mede
deling. Hierin kan bijv. naar een ander 
telefoonnummer worden verwezen of 
worden gezegd, wanneer men (of het 
kantoor) weer bereikbaar is. Het instru
ment fungeert zodoende als eigen bood
schappendienst. 

ELECTRISCHE OLIE-RADIATOREN. 

Een Engelse firma heeft een hele serie 
electrische radiatoren, welke met olie 
zijn gevuld en door middel van een ther
mostaat worden geregeld, in productie 
om aan de vraag op de buitenlandse 
markt, vooral Canada, te kunnen vol
doen. Deze Dimplex radiatoren, zoals zij 
worden genoemd, verschaffen het ge
zonde comfort van centrale verwarming 
zonder de nadelen hiervan. Zij kunnen 
op ieder stopcontact worden ingescha
keld en vereisen geen speciale installatie 
of onderhoudskosten. Wanneer de ver
langde temperatuur in het vertrek is be
reikt, schakelen zij zichzelf uit, en wan
neer de temperatuur daalt schakelen zij 
de stroom weer in. De olie is hermetisch 
afgesloten en kan twintig jaar meegaan 
zonder dat zij behoeft te worden aan
gevuld. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS, BOXTEL. 

16e Zondag na Pinksteren. 
'.21 September 195'.2. 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. De H. Mis van half 7 voor Hendri
kus Voets vanw. de Ned. R.K. Bond voor 
Houtbewerkers St. Antonius van Padua; 
kwart voor 8 ge_l. H. Mis voor Adrianus 
v. Griensven-de Nijs; -�- a. gel. H. Mis
voor Franciscus Verheijden in Indië
ovérleden; 9 uur H. Mis tot bijzondere
intentie; z.a. H. Mis voor de over!. Fam
Troeijen-Pijnenburg; half 11 de Hoog
mis voor Wilhelmus Snellaars en Adria
na van Hal de hsvr.
Vandaag gaat . i.ll alle H.H. Missen de
1 e schaal voor de Seminaries van ons
bisdom (afl. Direct. appendix III, No. 4,
na de preek gebed om Priesterroepin
gen). De 2e schaal gaat voor de bijzon
dere noden van de Bisschoppen. Beide
collecten worden ten zeerste in de mild
dadigheid der gelovigen aanbevolen.
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje.

Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje . 
Donderdag a.s. kwart voor 8 Katholieke 
Actie in het K.JV.-huis. 
Vrijdagavond om 8 uur H. Familie. 
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten 
van halP 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 Johanna Maria van Dooremalen
Hulsen; z. a. gel. H. Mis voor Hendrina 
v. d. Loo-v. Oorschot; hali 8 gef. gel.
jrgt. voor Jan Vugts; half 9 gef. gez.
jrgt. voor Catharina van Oerle-Beijmohr.
DINSDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt.
voor Maria v. d. Staak-v . Hout; half 8
gel. H. Mis voqr Josephus Franciscus v.
Oers; z. a. gel. H. Mis voor over!. Fam.
v. d. Ven-v. d. Heyden; half 9 gel. H.
Mis voor Franciscus Verheijden in Indië
overleden; 10 uur plechtige H. Mis met
ass tot bijz. intentie.
WOENSDAG: kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Cornelis v. d. Staak; half 8
gef. gel. jrgt. voor Jan Vugts; z.a. gel.
jrgt. voor Jac. Vullings; half 9 gel.
H. Mis voor Mechelina v. Kuringen
v.w. neven en nichten.
DONDERDAG: kwart voor 7 gel.
mndst. voor Johannes Hobbelen; half 8
gel. H. Mis voor Harrie v. d. Wet�ring;

============================================ 

Avonturen van BIM 

WIJSHEID OF SLIMHEID ? 
Telkenjare als de herfst is gekomen, 
wordt het druk in de dierenbibliotheek. 
Iedereen schijnt zich in de saaie winter
maanden graag te vermaken met een 
boeiend boek. Ook Bim en Bam. 
Maar die nemen geen genoegen met 
één boek, neen, die sjouwen stapels boe-

ken naar huis. De kruiwagen moet er 
zelfs aan te pas komen. Met ontzag 
kijken de andere dieren naar Bim en 
Bam, die toch wel heel geleerd zullen 
worden na het lezen van die boeken, als 
turven zo dik en zo groot. Het nijlpaard 
stelt aan de struisvogel en de andere die
ren voor om een een kijkje te gaan 

en BAM 

nemen bij die professoren. Zo gezegd, 
zo gedaan. Maar Bim en Bam lezen hele
maal niet. De slimmerikken hebben de 
boeken alleen maar gebruikt om er trap
pen van te bouwen in de boomgaard, 
waar de heerlijke peren te hoog hingen 
voor de kleine Bim en Bam. Zulke rak
kers toch! 



half 9 gef. gez. jrgt. voor Catharina v. 
Oerle-Beijmohr. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
VRIJDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. voor 
Johannes Strick en Bernardina Smits de 
hsvr.; half 8 gef. gel. jrgt. voor Lamber
tus van Gerwen; half 9 gel. H. Mis tot 
bijz. intentie; z. a. gel. H. Mis voor Ge
rardus Vekemans; H. H,!rtaltaar gel. H. 
Mis voor Harrie Prick. 
Hedenavond om 8 uur vergadering v. d. 
H. Familie.
ZATERDAG: kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor oud -Deken W. Spierings;
half 8 gel. H. Mis voor Mechelina van 
Kuringen v.w. de Broederschap van St. 
Willibrordus; half 9 gel. H. Mis voor 
Francina v. d. Laar-v. Liempt; half 10 
gez. H. Mis tot bijz. intentie. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Hendricus Marti
nus van Houtum geb. te Boxtel (St. Pe
trus) en won. te Helvoirt en Elisa Irma 
Maria van den Brand geb. te Desschel 
(B.) en won. in deze parochie; Lamber
tus Petrus van der Schoot geb. en won. 
in deze parochie en Adriana van Zun
dert uit de par. "· d. H. Joannes te Ois
terwijk, waarvan heden de 1ste afkondi-
ging geschiedt. 
Martinus Albertus Verheijen, geb. te 
Wychen en won. te Boxtel (H. Hart) en 
Adriana Cornelia van Schijndel, geb. en 
won. in deze parochie; Antonius Gerar
dus Schalkx, geb. te Boxtel (H. Hart) en 
won. par. H. Theresia en Anna Gerarda 
van Brunschot geb. te Boxtel (H. Hart) 
en won. in deze parochie, waarvan 
heden de 2de afkondiging geschiedt. 
Antonius Petrus Christianus Verspaen
donk geb. te Lage-Mierde en won. in 
deze parochie en Antonetta Josephina 
Cooymans uit St. Michiels Gestel; Jo
annes Cornelius van Rumond uit deze 
parochie en Arnolda Wagenaars uit Ge
monde; Franciscus van der Ligt geb. te 
Boxtel en won. te Roosendaal en Jo
hanna Jacoba Andrea Maria van Etten 
geb. te Oirschot en won. in deze pa
rochie; Martinus Antonius de Jong geb. 
te Boxtel (H. Hart) en won. in deze 
parochie en Johanna Jacobus Driessen 

geb. te EI.st 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. 

16e Zondag na Pinksteren. 
21 September 1952. 

Feestd. v. d. H. Matthaeus 
Apostel en Evangelist. 

Vandaag gaat de eerste schaal "de stui
versschaal" voor de kerk; de tweede 
gaat voor de beide Seminaries van ons 
Bisdom, welke collect� door de Bisschop 
ten dringendste wordt aanbevolen. 
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 onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. 
Woensdag - feestdag van 0. L. Vrouw 
tot vrijkoop der slaven. 
VRIJDAG - is het des avonds om 8 
uur H. Familie voor de mannen in de 
Burcht en H. Familie voor meisjes bij de 
Eerw. Zusters Ursulinen. 
In de komende weken zal het jaarlijkse 
kerkegeld op de gebruikeliijke wijze 
worden opgehaald. 

ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. tot 
bijzondere intentie; 7 uur 1. d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochianen; 8 uur 1. d. voor Adrianus 
v. d. Nostrum v.w. de kolenhandelaren;
kwart over 9 1. d. voor Eugène Bogaerts
v. w. de kaartclub; half 11 Hoogmis
voor Johannes Cornelis Huijberts v.w.
personeel v. d. leerlooierij.

In de Burcht: kwart over 7 1. d. voor 
een bijz. intentie; half 9 1. d. voor Ar
noldus v. Beers v.w. de buurt; kwart 
voor 10 1. d. voor Z. H. de Paus. 

MAANDAG: 7 uur 1. d. voor Jans 
Steenbakkers-Corsten; kwart voor 8 1. d. 
voor Willem v, d. Langenberg en Adria
na de dochter; zijaltaar 1. d. voor Petrus 
Smits; half 9 1. d. uit dankbaarheid (S) 
DINSDAG: 7 uur 1. d. voor Willibror
dus v. Zeeland, Johanna Boeren z.e. en 
Jacobus de zoon; kwart voor 8 1. d. voor 
Willem Matthijssen; zijalt. 1. d. voor 
Christiaan Romson; half 9 1. j. voor Ma
rinus ·v. d. Sande-v. Erp. 
WOENSDAG: 7 uur 1. mndst. voor 
Cornelia Goossens-Bekkers; zijaltaar 1. 
d. voor Martinus Timmermans en Cor
nelia v. Beek z.e.; kwart voor 8 1. d. voor
Arnoldus v. d. Heuvel en Helena de
Groot; half 9 1. d. voor bijzondere in
tentie.
BURCHT: half 8 1. j. voor Franciscus 
den Otter. 
DONDERDAG: 7 uur 1. d. voor Clasina 
v. d. Gouw-v. d. Dungen; kwart voor 8
1. mndst. voor Cornelia v. d. Sande-Cou
wenberg; zijaltaar 1. mndst. voor Doro
thea Kerssemakers-v. d. Ven, half 9 1.
mndst. voor Helena v. d. Voort-v.
Gerwen.
VRIJDAG: 7 uur gef. gez. jrgt. voor de 
Hoogeerw. Heer Wilhelmus Spierings·; 
kwart voor 8 1. mndst. voor Johanna v. 
d. Laak-Persons; zijalt. 1. d. voor Maria
Sars-v. Eijndhoven; half 9 1. mndst. voor 
Adriana v. d. Snepscheut. 
ZATERDAG: 7 uur 1. d. voor Adriana 
Meijs-Timmermans; Zijaltaar 1. j. voor 
Willem v. d. Broek, Johanna v. d. Sande 
z.e. en Willerri de zoon; kwart' voor 8
1. j. voor Johanna Verbunt-v. Mechelen;
half 9 1. d. voor Johannes Hesemans,
Anna Catharina v. d. Boer z.e. en Lam
bertha de dochter; half 10 gez. Huwe-
lijksmis. _7 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

16e Zondag na Pinksteren. 
21 September 1952. 

Feest v. d. H. Lambertus, 
Patroon onzer kerk. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur mndst. voor 
Marinus Timmers. Na de middag om 
half 3 Lof met processie. 
MAANDAG: half 8 mndst. voor Anna 
Maria v. èI. Langenberg. 
DINSDAG: half 8 mndst. voor Marinus 
v. d. Ven.
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 Petrus v.
Balcon en Cornelia de hsvr"
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Petro
nella Verhagen.

Deze week zullen geschieden: 
Maandag en Dinsdag H. Mis voor Cor
nelia Op 't Hoog te St. M.-Gestel over!. 
Woensdag en Donderdag H. Mis 
voor Marinus v. d. Ven. Vrijdag H. Mis 
voor Johannes v. Aarle te Schijndel over
leden. Zaterdag H. Mis voor Anna Ma
ria v. d. Langenberg v.w. de buurt. 

Nog zullen deze week geschieden: 
Maandag H. Mis voor Adrianus Schel
lekens H. Cunera. Dinsdag H. Mis voor 
Adrianus Schellekens, proc. Kevelaer. 
Woensdag en Donderdag H. Mis voor 
Adrianus Schellekens v.w. de kinderen. 
Vrijdag en Zaterdag H. Mis voor Adria
nus Schellekens v.w. de klein.kinderen. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

16e Zondag na Pinksteren. 
21 September 1952. 

Feestdag van de H. Apostel 
Matthaeus. 

ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochie; om half 9 H. Mis voor Maria 
de. Punder-Huige; om 10 • uur de hoog
mis tot zekere intentie. De OPEN 
SCHAAL is voor het SEMINARIE. De 
tweede schaal is voor de Bijzondere 
Noden; Om half 3 het Lof, waarna ge
zongen wordt lied No. 53. 
MAANDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor de leden van de godvruchtige ver
eniging ter ere van de H. Theresia. 
D1NSDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Johanna Kruyssen-v. Mol. 
WOENSDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
tot zekere intentie. 
DONDERDAG: om kwart voor 8 het 
jrgt. voor Philemina Vermulst-Rijnen. 
VRIJDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor de leden van de godvruchtige ver
eni_ging ter ere van de H. Theresia. 
ZATERDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Johanna Maria van Doremalen
Hulzen. 

Gelegenheid tot biechten: 

Dagelijks voor de H. Missen en Zater
dagmiddags van 6 tot 7 uur. 

Huwelijksaankondiging: 
Antonius Gerardus Schalkx, geboren te 
Boxtel en wonende in deze parochie en 

Anna Gerarda van Brunschot, geboren 
te Boxtel en wonende in de parochie 
van de H. Petrus. 2e roep. 

Gedoopt: 

15 September: Wilhelmina Gerdina Ma
ria, dochter van Hendrikus Eijkemans 
en Adriana van Kollen-burg.

Katechismuslessen deze week op school: 

7e klas: de vragen 33, 44 en 49 tot 53. 
6e en 5e klas: les 4 en 5.

4e en 3e klas: les 3 en eerste helft les 4. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

16e Zondag na Pinksteren. 

21 September 1952. 

ZONDAG: half 7 1. m. voor de levende 
leden der proc. van Bokhoven - vertrek 
der bussen om half 9 vanaf de kerk; 8 
uur 1. m. tot bijz. intentie; 10 uur de 
Hoogmis tot welzijn der par. 

3 uur Lof, daarna meisjes-Congregatie. 
In alle H. Missen open-schaal-collecte 
voor het Seminarie. 

MAANDAG: 7 uur z. j. voor Thomas 
Joh. Schoenmakers; half 8 z. j. voor 
Michiel v. d. Velden, 8 uur 1. j. voor 
Mart. W elvaarts. 

DINSDAG: 7 uur 1. m. voor Catharina 
Christ W elvaarts te Oirschot overleden; 
8 uur 1. j. voor Cornelia Leon. v. d. 
Laar; half 10 gez. Huwelijksmis. 

WOENSDAG: 7 uur z.j. ygor Willem 
Schoenmakers; half 8 z. j. voor Corn. 
Schoenmakers; 8 uur J. j. voor Johannà 
Mart. W elvaarts. 

DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Mart. 
Schoenmakers; half 8 z. j. voor Everd. 
v. d. Vleuten; 8 uur 1. j, voor Joh. Wel
vaarts.

VRIJDAG: 7 uur z. m. tot bijz. intentie; 
half 8 z. j, voor Catharina Everd. v. d. 
Vleuten; 8 uur 1. j. voor Adr. v. d. Laar. 

ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Michiel 
Schoenmakers; half 8 z. j, voor Wilh. 
v. d. Vleuten; 8 uur 1. j. voor Henr. v.
Erp en Johanna de hsvr.

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. m. tot bijz. intentie; 
10 uur z. m. voor Lamb. Schoenmakers 
v.w. Soranus.

In d5! Kapel der Eerw. Zusters: 

Maandag 7 uur I.m. v. Lamb. Schoenma
kers als over!. lid H. Cunera. Dinsdag 7 
uur I.m. v. over!. vader. Woensdag tot 
Zondag 7 uur 1. m. voor Lamb. Schoen
makers n.l.: Woensdag als over!. lid: 
M_oeder van Goede Raad. Donderdag als 
over!. lid H. Bloed. Vrijdag als overl. lid 
proc. v. Sit_tard. Zaterdag als overl. lid 
0. L. Vrouw Vjln de H. Eijk. Zondag als
overl. lid der Boerenleenbank.

30e voor Catharina Christ. Welvaarts te 
Oirschot overleden. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

16e Zondag na Pinksteren. 
21 Septemb_er 1952. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte, welke op verzoek van de 
Bisss:hop zeer in de milddadigheid van 
de gelovigen wordt aanbevolen voor het 
SEMINARIE; derde voor Bijz. Noden 
Episcopaat en voor het onderhoud eigen 
kerk. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
2dt en 3de leerjaar komen biechten. 
Woensdag_ onder de H ... Mis van 7 uur 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Christia
nus Pij11enburg te Helvoirt overleden; 
half 9 H. Mis voor Mevr. Martina van 
Esch-v. Munster; 10 uur Hoogmis voor 
de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Elisa
beth Batens; 8 uur H. Mis voor Pieter 
Albertus Ketel. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Maria 
Spooren; 8 uur H. Mis voor de beke
ring der zondaars. 
WOENSDAG: 7-uur mndst. voor Mar
tinus van der Pas; 8 uur H. Mis voor 
Adrianus v. d. Meyden v.w. Br. H. Ant., 
Waalwijk. 
DONDERDAG: 7 uur mndst. voor 
Mevr. Martina van Esch-v. Munster; 8 
uur jrgt. voor Michiel Konings. 
VRIJDAG: 7 uur Mndst. voor Elisabeth 
Batens; 8 uur jrgt. voor Christina Ko
nings-v. Vessem. 
ZATERDAG: 7 uur mndst. voor Maria 
Sporen; 8 uur H. Mis voor de Gelovige 
Zielen. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 21 September. Feestdag van de 
H. Matthaeus, Apostel en Evangelist.
De H.H. Missen zijn, zoals voortaan
iedere Zondag, om 7 uur, om half 9 en
om kwart vóór 10 de Hoogmis' 's avonds
om half 6 Vespers en Lof.
Deze week Donderdag en Zaterdag om 
half 8 Lof en Vrijdag om half 8. oefe
ning van de H. Kruisweg. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor 
Adriana Kluytmans. 
MAANDAG: om 7 uur uit dankbaar
heid; om half 8 voor Lambertus van 
Berckel en Antonia van Boxtel. 
DINSDAG: om 7 uur voor Henricus 
Vriens; om half 8 ter ere van de H. Ni
colaas van Tolentijn. 
WOENSDAG: om half 8 voor Doctor 
Theodorus Strengers. 

Geef bij verhuizing 
uw nieuwe adres op 
aan onze administratie 

Molenstraat 19. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

De trekpleister der socialisten 
Iedere mens in Nederland is er van 
overtui11:d dat er no11: veel moet veran
deren voordat de samenleving in ons 
landje in orde is. En wat de verbetering 
nQR extra moeilijk maakt is het feit, dat 
zelfs onder de hoogste leiders de groot
ste onenigheid bestaat over de vraag: 
hoe een perfect geordende Nederlandse 
samenleving er uit zou moeten zien. Een 
liberaal denkt daar anders over dan een 
socialist, en een protestant anders dan 
een katholiek; een boer weer anders als 
een handwerksman en een zelfstandige 
anders dan een onzelfstandige; en ga 
zo màar door. 
Het enige punt van overeenkomst is het 
bovengenoemde: de overtuiging dat het 
nog lang niet goed is en dat er dus nog 
veel veranderen moet. 
Sinds 10 à 20 jaar geleden is er in ieder 
geval al dit veranderd: dat men de 
zaken niet op zijn beloop laat en inder
daad wegen ter verbetering zoekt. Men 
wil niet meer bij de pakken blijven neer
zitten: men wil vooruit! 
Nu wil het geval dat één der politieke 
partijen wel bijzonder sterk opvalt door 
grote activiteit, groter dan elke andere 
partii, in het streven naar wat die partij 
als de ideale samenleving ziet, en dat is 
de Partij van de Arbeid, of met andere 
woorden, de partij van de socialisten. 
Onmiddellijk na de oorlog· veranderden 
de socialisten de naam van hun partij in 
"Partij van den Arbeid", en veranderden 
zij ook hun statuten zodat deze ook 
voor andere mensen, buiten het oude 
socialisme, aanlokkelijk leken. Het was 
een poging om in Nederland tot één 
grote partij te komen, die op haar eentje 
alle andere samen zou overtreffen. 
Deze nieuwe partij heeft slimme leiders 
die goed partij weten te trekken van de 
omstandigheden: noden op allerlei ge
bjed wisten zij uit te buiten tot het 
doordrijven van socialistisch getinte o.a. 
min of meer socialiserende en sterk ni
vellerende wetten en maatregelen. 
Slimmer nog waren en zijn ze in het 
pro�ijt trekken van de stemmingen en 
strevin11:en van het grote publiek. En nu 
komen wij aan wat we bedoelden met cLe 
trekpleister der socialisten. Voor het zo 
juist genoemde streven om vooruit te 
komen met de wederopbouw, Je ver
nieuwing en vervolmaking van onze Ne
derlandse maatschappij vonden zij een 
nieuwe naam uit n.l. pTOjITessief, .progres
siviteit, wat een vreemd woord is voor 
het meer Nederlandse woord: vooruit
strevend, vooruitstrevendheid. En dat 
was nog helemaal zo erg niet, het staat 
zelfs 11:eleerd, nietwaar; maar verder 
zegt het niets, het komt er immers maar 
op aan naar welk doel men vooruit wil 
streven. 
Wat wel erg was, dat is, dat de P.v.d.A. 
doet alsof zij alleen vooruitstreeft, alsof 
zij het monopolie, het alleenbezit van 
progressiviteit heeft, en alsof alle andere 
partijen maar niets doen dan de vooruit
gang remmen. Dat is een kanjer van een 
dwaling, die hen alleen te vergeven is 
om de reden dat zij natuurlijk niets 
goeds zien behalve het socialisme, maar 
een dwaling is het! Versèhillende par
tijen remmen gelukkig wel d� socialisti
sche vooruitgang af en het ware te wen-

Octobermaand 

. Rozenkransmaand 
Men moet wel een dwaas mens zijn, als 
men zijn aardse moeder zou minachten. 
Maar nóg dwazer is men, als men zijn 
hemelse moeder zou veronachtzamen. 
Welke schonere eerbetui11:in11: aan onze 
hemelse moeder bewezen dan het dage
lijks terugkerend rozenkransgebed? 
Welk een vrede daalt neer over het ge
zin als de huis11:enoten Rezamenlijk het 
rozenhoedje bidden! .,Waar immers 
twee of drie in Mijn naam vergaderd 
zijn" - sprak Christus - .,daar ben Ik 
in hun midden". 
Welk een rijkdom voor onze christelijke 
geest betekent het regelmatig overwegen 
van de blijde, droevi11:e en glorievolle 
geheimen. 
Laat daarom ons voornemen voor deze 
Octobermaand zijn: Het rozenhoedje 
opnieuw in ere, als het in onbruik is 
geraakt. Het is zaak van het vormen 
ener vaste gewoonte, en wel op een uur 
dat de meesten het beste schikt. En bid
den wij het rozenkransgebed pog trouw 
in de huiselijke kring, laat het dan van 
nu af aan met meer eerbied en aan-
dacht g_ebeuren. • 
Paus Leo XIII beval aan, om op Maan
dag en Donderdag de blijde, op Dins
dag en Vrijdag de droevige, op Zondag, 
Woensdag en Zaterdag de glorievolle 
geheimen te overwegen. 
Door het rozenlcran� date de vrede· 
wederom neer in onze verdwaasde 
werekll 

Agenda 
SPRÈEKUUR.JfüR�EMEES'.fER 
Dinsdag 30 Sept. van 10-12 uur v.m. 
Donderdag 2 Oct. van 10-12 uur v.m. 

sen dat de remmen daarop wat sterker 
werden aangedrukt. Maar remmen van 
de sociaüstische vooruitstrevendheid, is 
lang niet hetzelfde als de vooruitgang 
remmen. En naar aller christelijke over
tuiging is het hard nodig het socialisti
sche streven nog meer te remmen om de 
vooruitgang mogelijk te maken, die door 
socialistisch drijven al langer hoe meer 
scheef dreigt te gaan. 
Veel veranderingen zijn nog gewenst, 
maar het is onwaar, zoals de socialisten 
het voorstellen, dat alle veranderingen, 
alle vooruitgang, alle progressiviteit al
leen van de P. v. d. A. te verwachten is. 
Waarom waarschuwen we zo sterk hier
tegen? 
Omdat sinds de laatste verkiezingen de 
propaganda van de P. v. d. A. in een 
nieuw stadium is gekomen. De achter
uitgang in stemmen van de K.V.P. en 
van de christelijke partiien is door de 
socialisten opgevat - zo doen ze ten
minste ·- als een verzwakking van het 
geloofsbeginsel, en nu trachten ze de 
mensen te van11:en met hun zogenaamde 
progressiviteit. De socialistische pers 
propageert n.l. een nieuwe verdeling van 
heel Nederland in progressieven en con
servatieven (Engels voorbeeld!). De pro
gressieven zouden zich dan alleen rond 
de P. v. d. A. moeten scharen en de rest 
ZOl! één partij van conservatieven (vol
gens hen dan natuurlijk niets anders als 
ouderwetse afremmers) moeten vormen. 
Zij wensen, aldus één van hun persorga
nen, .,dat te11:enover een progressieve 
regering een conservatieve oppositie 
staat, die de eerlijke kans heeft zelf een 
meerderheid te worden en dan de con
trolerende en critische werkzaamheid 
ener progressieve oppositie (: Engeland 
op dit ogenblik!) te ervaren." 
Wat een gok nietwaar van die slimme 
socialisten. Het wordt heel aanlokkelijk 
voorgesteld met die "eerlijke kans" en 
dat Engels voorbeeldje waar nu toch ook 
de conservatieven hun eerlijke kans heb
ben benut en de regering vormen met 
de Labeurpartij in de oppositie. 
Mensen, laat U niet vangen door dit 
wijsje van de lokvogel, die in werkelijk
heid een spotvogel is die vast rekent OJ) 
een overweldigende meerderheid der zo
genaamde progressieven,· onder welke 
meerderheid de anderen dan voor goed 
zouden verdwijnen. • De lokroep der 
socialisten lijkt mooi maa'r is vals. 
De ware progressiviteit is de katholieke 
vooruitstrevendheid, die streeft naar een 
christelijke maatschappij, een maatschap
pij met de natuurwet als grondslag, de 
wet die de juiste ordening eist tussen het 
persoonlijke en het algemene, de juiste 
verhouding van vrijheid en gebonden
heid. De socialistische . progressiviteit 
streeft naar eenzijdige gebondenheid aan 
de staatsbureaucratie, naar vervlakking 
en vervaging der persoonlijke waarden. 
Laat U niet vangen! 
En als de K.V.P. de interne moeilijkhe
den der katholieken goed weet op te 
vangen in een grondige vernieuwing van 
partij en werkzaamheid, zoekt dan daar 
de ware vooruitgang te bereiken en stuit 
daar mee het socialistische gevaar. 

Th. v. H. 

Plaatselijk Nieuws 
OPENING NIEUW BEDRIJFSPAND. 
Woensdag 1 October a.s. om 2 uur n.m. 
zal de Burgemeester van Boxtel, Drs. M. 
A. M. van Helvoort, het nieuwe be
drijfspand van de Fa. A. Huiskes & Zn. 
openen. Zoals men weet is het nieuwe 
gebouwencomplex geplaatst op het in
dustrieterrein in de Van Salmstraat, 
schuin tegenover de oude N.S. loods, 
waarin de fa. Huiskes tot nu toe ge
vestigd was. 

K.A.B., Afd. Boxtel. 
Ope� winterpr02ramma. 
Op Woensdag 1 October a.s. zal het 
winterprogramma van de K.A.B., afd. 
Boxtel, geopend worden met een ont
wikkelingsavond, waarop de bekende 
wichelroedeloper P. J. Dovens uit Lies
hout een uiteenzetting zal komen geven 
over zijn beroep. .,Ter illustratie" zul
len daarbij ook enkele demonstraties ge
geven worden. Op deze eerste ontwik
kelingsavond die aanvangt om half 8 en 
in De Ark gehouden wordt, zal ook be
kend. worden 11:emaakt wat het winter
programma verder aan .,leeringhe ende 
vermaeck" inhoudt. 

R.K.J.B: 
De eerste les van de cursus bedriifsleer 
zal worden 11:e11:even op Maandag 29 
Sept. a.s. om 7 uur in de St. Paulus
school in de Nieuwstraat. 

BENOEMD. 
De ZeerEerw. Heer Tilman, pastoc,i- H. 
Theresia te· Lènnisheuvel, is door de 
Bisschop vaii 's-Hertogenboscl). benoemd 
tot Geestelijk Adviseur van de afdeling 
Boxtel van �e Noord-Brabantse Christe� 
·t1Jke Bdeienbond.

CONSULTATIE-BUREAU 
VOOR ZUIGELINGEN. 
Wij maken er onze lezers op attent, dat 
het Consultatie-bureau voor zuigelingen 
a.s. Maandag 29 September GESLOTEN
zal zijn. 
OPBRENGST COLLECTE 
De collecte, die op 12 en 13 September 
j.l. gehouden werd ten bate van de Chr.
T.B.C. organisaties "Draagt Elkanders 
Lasten' en "Zuid-Nederlands Sanato
rium" heeft het mooie bedrag opgele
verd van f 224,40. Alle medewerkenden, 
die hielpen om dit mooie resultaat te be
reiken, hartelijk dank! 
BOXTELS HARMONIE 
HULDIGDE 
DIRECTEUR MOLENSCHOT. 
Dinsdagavond heeft de Boxtelse Harmo
nie de gelegenh_eid �had om !:!.aar inge
nomenheid met het internationale mu
zieksucces van Directeur Molenschot uit 
Tilburg te tonen. Nadat de heer Molen
schot doqr de harmonie van het station 
was afgehaald, werd hij in het club
lÓkaal door de heer Stinessen, voorzit
ter van Boxtels Harmonie, hartelijk ge
feliciteerd met dë doo� hem en zijn ge
zelschap behaalde 1 e prijs op het inter
nationale muziekconcours te Vichy. 
Hierop betuigde de heer Molenschot 
zijn dank voor de sympathieke geste van 
Boxtels Harmonie, terwijl hij eveneens 
uiting gaf aan ziin bijzondere waardering 
voor de van de heer Hoffmans ontvan
gen med�werking. Gaama verklaarde hij 
oi:ik in de toekomst zijn beste capacitei
ten in dienst te zullen stellen van de 
inu�ikale ontwikkëling van Boxtels Har
monie. 
Rest nog te vermelden, dat bij deze hul
diging ook aanwezig was de ZeerEerw. 
Heer Pastoor Tilman, geestelijk adviseur 
van de Kath. Federatie van Muziekge
zelschappeJ.1. 
UITSLAG OPSTEL WEDSTRIJD. 
Duin,endaal docet 1 
De hoera'tjes waren op de R.K. Mulo
school voor meisjes" op Duinendaal niet 
van de lucht, toen daar Zaterdag - in
dachtig het vermanende gezegde "belof
te maakt schuld" - eindelijk de prijzen 
werden uitgereikt, behaald in de opstel
wedstrijd, die destijds bij gelegenheid 
van de expositie van werken v.:.r. Til
burgse kunstenaars 11:ehouden is. Hoe
ra'tjes (die ondanks een lange vacantie 
tussen wedstrijd en uitslag niet aan spon
taneïteit hadden ingeboet) voor de heer 
F. v. Puyenbroek die voor de verrassing
kwam zorgen, voor Zuster Adolfa die 
de ziel van deze wedstrijd was geweest, 
voor Juffrouw van Riel aan wie ook 
voor een groot deel het welslagen te 
danken is, voor de winnaresies tenslotte 
van de twee eerste prijzen en de twee 
eervolle vermeldingen. 
Zowel door de heer Van Puyenbroek
als door Zuster Adolfa werden de 
meisjes er bij de uitreiking van de 
prijzen op gewezen, dat uit deze wed
strijd de belangrijke leer geput kon wor
den, dat men in het leven niet in op
pervlakkige wam:lel aan het schoons 
voorbij moet gaan, doch dat men dit 
steeds moet zoeken en leren waarderen 
ter verrijking van het innerlijk leven, in 
op11:ang naar de Schepper van al het 
schoons. Een ander leerzaam aspect van 
deze wedstrijd werd genoemd de op
dracht om wat in rijke variaJi� van kleur 
en vorm gezien was, in 'n opstel aan de 
eigen mening te toetsen. Dat velen van 
de deelneemsters daarin voortreffelijk 
geslaagd waren, is wel een goed bewijs, 
dat dit element in de opvoeding van het 
kind noch door de onderwijskrachten noch 
door de ouders verwaarloosd mag wor
den. Het is dan ook te wensen, dat wan
neer een dergelijke gelegenheid zich op
nieuw voordoet meerdere scholen hier
van gebruik zullen maken. Jammer ge
noeg viel de eerste kans juist in de 
examentijd, zodat toen verschillende 
scholen wel gedwon11:en waren van deel
name aan deze wedstrijd af te zien. 
Tot besluit (én volledigheidshalve) nu 
nog de namen van de meisjes, wier op
stellen het best beantwoordden aan de 
gestelde eisen: 
Doortie Aalbers (intern) en Jorie Kluyt
mans (inmiddels leerlinge 11:eworden van 
de M.M.S.) te prijs. Riet va» Hemelen 
en Irma Hurks eervolle vermelding. Als 

• 1 e prijs werden uit11:ereikt de boeken:
"Aspecten van leven en cultuur in 
Italië" en "Rembrandt". Als eervolle ver
melding dienden twee kaarten met repro
ducties van Fra Angelico's werken. 
Als algemene en zeker niet het minst
gewaardeerde prijs werd bij hoge uit
zondering ten slotte nog een streep 11:e
haald door een belangrijk gedeelte van 
het opgegeven huiswerk. Voor deze 
"geste" gold het laatste en spontane 
hoera'tje; natuurlijk! 
KUNSTTENTOONSTELLING.
Naar we vernemen zal van 17 tot 26
October a.s. in de expositiezalen van de 
Woninginrichting F. J. Witteveen, alhier, 
een tentoonstellin11: worden gehouden 
van beeldhouwwerken, schilderstukken 
en tekeningen, vervaardigd door onze 
plaatsgenoten Frans van Am�lsvoort en 
Toon Carpay. Wij hopen onze lei:ers 
mettertijd- nadere· -bijzonderheden over 
deze expositie te verschaffen. 

.,VAN TROFFEL TOT POLLEPEL". 
Onder aanwezigheid van een grote 
groep genodigden en belangstellenden 
w.o. het College van B. en W. der ge
meente Boxtel, sociale werksters, verte
genwoordigsters van plaatselijke vrou
wenverenigingen en leerkrachten aan 
het in Boxtel te geven huishoudonder
wijs, vond j.l. Dinsdag d� opening 
plaats van de reizeQde tent.9onstelling 
"Van troffel tot pollepel", welke zoals 
men wellicht weet, georganiseerd wordt 
door de 'Nederlandse Huishoudraad uit 
Den Haag en het Bouwcentrum uit Rot
terdam. 
Na inleidingen over doel en wezen van
deze reizende expositie, gegeven door 
afgevaardigden van de Nederlandse 
Huishoudraad en het Bouwcentrum, 
opende Burgemeester Drs. M. A. M. van 
Helvoort de tentoonstelling. 
In zijn openingswoord zei de . burge
meester het tot een eer te rekenen, dat 
deze reizende tentoonstelling ver
zorgd door twee belangrijke stichtingen 
in het hui_dige economische bestel en 
mogelijk gemaakt door onze onmisbare 
Amerikaanse vrienden (Mutual Security 
Agency) - ook Boxtel had willen aan
doen. Hij hoopte van harte, dat deze 
expositie in Boxtel het succes ten deel 
zou vallen, die zij op grond van de per
pecte inrichting en de zo belangrijke 
doelstellingen verdient. 
Hierna werden de aanwezigen rondge
leid door de expositiezaal (zijnde een 
trailer die dank zij het vernuftige Depli
rex-systeem tot op ongeveer drie maal 
de oorspronkelijke grootte was ver
breed), waar de panelen stonden opge
steld, die enerzijds een warme propa
ganda inhielden voor de juiste werk
methoden in het huishouden, terwijl zij 
anderzijds een doeltreffende reclame 
voerden voor goede werk-, woon-, ont
spannings- en transportmogelijkheden. 
De films, die in de ruime, naast de ten
toonstellingstrailer geplaatste tent wer
den vertoond, vormden een goede ac
centuëring van een en ander. 
Aangezien wij in eerder verschenen
nummers reeds enkele voorbeschouwin
gen over deze expositie pl.i,atsten, waar
in uitvoerig over de technische biizon
derheden van deze tentoonstelling is ge
schreven, gaan wij nu niet dieper op de 
propaganda-materie van de Nederlandse 
Huishoudraad en het Bouwcentrum in 
en maken wij tot besluit de wens van 
Boxtel's burgemeester tot de onze c dat 
deze expositie in Boxtel- het ·succes ten 
deel mag vallen, die zij op grond van 
de perfecte inrichting en de zo belang
rijke doelstellingen verdient! 
Vanda�, Vrijdag 26 Sept., en moi;gen
Zaterdag 27 Sept., te�ens y_an 's mor
gens 10 uur tot 's avon�s 10 uur, zal de 
tentoonstellin,g van het Bouwcentrum ge
houden worden. De -expositie van de 
Nederl. Huishoudraad heeft plaats l!(e
vonden op de drie eerste d�en van het 
bezoek aan Boxtel. 

MISSIE-THUISFRONT. 
Opgehaald bij gelegenheid van de uit
vaart van Adrianus Schellekens door 
Mina Schellekens f 10,40 voor de Mis
sie van "Stapelen". 

LIEMPDE 
BENOEMING. 
DeWelEerw. Heer Kapelaan Van Kes
sel is door de Bisschop van 's Hertogen
bosch, Mgr. W_. Mutsaerts, benoemd tot 
geestelijk adviseur van de K.A.B., afd. 
Liempde, waarbij behoort de K.A.J., 
afd. Liempde. 

Heemkundige Studiekring 
Lszïm? over Plaatsnaamkunde door de 
Heer N. P. Spre�er de Rover. 
Woensdag 24 September heeft de 
Heemkundige Stusliekring zijn jaarlijkse 
reeks wintervoordrachten iniezet met 
een inleiding van de Heer N. P. Spren
ger de Rover uit Vught over het onder
werp Plaatsnaamkunde. 
De plaatsnaamkunde of toponymie is 
van grote betekenis voor de geschiede
niii. Voor de11:enen die i!elangstelling 
hebben in eigeQ gewest eq woonplaats, 
is enig inzicht in de plaatsnaamkunde 
van grote waarde. Het is merkwaardig 
dat voor · de verklaring van plaatsnamen, 
namen van akkers, velden, bossen, rivie
ren enz. vaak zeer ingewikkelde red.�
neringen bedacht worden, terwijl de 
eigenlijke verklaring doodsimpel is. De 
Heer Sprenger de Rover illustreerde dit 
aan de hand va!l een aantal sprekende 
voorbeelden. 
Wii doen 'n greep uit de vele toponie
men die de spreker aan een nadere be
schouwing onderwierp: 
Groenstraat, Groenweg, Groenedijk is 
een naam die in bijna alle dorpen voor
komt.Or.' J. Lindemans ontwikkelde een 
theorie die deze naam in verband bracht 
met het drieslagstelsel. De· Heer Spren
ger was van oordeel dat het aanduiding 
is voor een weg die t(!ssen weilanden 
ligt en helemaal met gras bedekt is. Tij
dens de discÜsiiie werd er o_p ge\'{ezen 
dat in sommige gevallen dit toponiem 
kan wijzen op een secundaire Romeinse 
weg. 
Rond 1500 wordt er melding gemaakt 
van de Egelsvoort die op Tongeren langs 
de kleine Aa zou liggen. Voort is een 
doorwaadbare plaats in de rivier. 
Esch is de aanduiding van de gemeen
schappelijke bouwlanden bij een dorp. 
Vooral geldt dit voor het Oostelijk deel 
van ons land. Het dorp Esch ontleent 
zijn naam evenwel aan de boomsoort 
van die naam. 
Esschenreen: Reen is de aanduiding voor 
g ·�ells. De naam_ Esschenreev treft men 
dan ook aan op de grens van de ge
meenten- Esch en Boxtel. 
Nergena is eveneens een grenstop _Q!)iem. 
Het duidt op een wei.:: die nergens heen 
�t. 
Hoewel de naam Bergenshuizen nog niet 
verklaard kan worden, is het wel opmer
kelijk dat de oude n;iam Wargashuizen 
is en dat deze oude naam bewaard bleef 
in een villa langs de rijksweg Vught
Helvoirt. 
Een veel voorkomende naam is Donk. 
Een donk is een hoger gelegen plaats in 
de buurt van een stroompje. De geza
menlijke "donken" werden vroeger aan
geduid met "die dongine" Cl'! daaruit is 
de naam Den Du11Ren ontstaan. 
Om een naam t� verklaren,. IJ!.Oet men 
tevens beschikken over een oude vorm. 
De landerijen tussen Hal en Voqrburg 
worden - rond 1300 Enode genoemd. 
Enode is woest land. Tegenwoordig 
noemt men het "Het Eendje" hetgeen 
een rare verbastering is. Maar in Nunen 
lag: eveneens 7en,,.,Enode"; daar maakte
men er "Eenemd van. 
Olland is ontstaan uit Onland, dit is 
moerassig laag land, veen- of broekland. 
De Heer Sprenger de Rover wijdde 
voorts in zijn causerie nog aandacht aan 
d'è namen: Dommel, Bedaf, Hedsy 
(=Heikant), Collenberg, Liempde, Loon 
op Zand, Hoogeloon, Roond, Vught, 
Zijtaart, Zegenwe,p en vele anderen 
Na de inleiding volgde een geanimeerde 
g�_dachtenwisseling. 

De Winkelsluitingswet 
BIJZONDERHEDEN OVER UREN 
VAN OPENSTELL.ING EN 
ZONDAGSSLUITING. 
In verband met het op 1 October a.s. in 
wterking treden v11n de Winkelsluitinas
wet 1951, is het wellicht voor de winke
liers en eveneens voor het publiek van· 
belan,g te weten, op welke tijden de win
kels voor het publiek moeten zijn R�
sloten. 
Uiteraard zullen slechts enige beschou
wingen worden �wijd aan die bepali11-
2en, welke voor de winkeliers van �
la11R zijn en zullen markthandel, straat
handel en handel te water niet worden 
behandeld. 
In de nieuwe wet is het' verboden een 
winkel voor het P.ubliek geopend te heb
ben op. Zondaa. Nu is dit niets !).ieuws 
daar deze bepaling in de thans . tot 1 
October 11:eldende wet, eveneens voor
komt. 
Indien we echter de· moi;:elijkhed,en tot 
ontheffini , van dit verbod-- een& .. bezien, 
dan blijkt daaruit, dat de bevoegdheid 
van de Gemeenteraad tot liet bij Ver_� 
ordening. vaststellen van ontheffin11:en, 
nog al. beperkt_ is. Zo zal· de thans gel
dende Winkelsluitingsverordening • voor 
de gemeente Boxtel, waarbij het op Zon
dag is toegestaan winkels voor het pu
bliek geopend te hebben . van 8.00 tot 
-12.00 uur, ver-val.len van 1 : Û<ä:tober de
·bevoegdheid mist, om_e,!m zo ruime ont-

heffingsmo�lijkl:teid bij Verordening te 
bepalen. 
Wel geeft de wet aan de Gemeenteraad 
de bevoegdheid om op bepaalde dagen 
ontheffing van het verbod qp Zondag 
te verlenen, doch zulks geld� slechts 
voor ten hoog,5.t� 21 da11:en per Jaar. 
Overigens mag alleen in zeer bijzondere 
omstandigheden, of buitengewone om
standigheden van kortstondige aard, in 
het laatste gev91 slechts met machtiging 
van de Minister, door Burgemeester en 
Wethouders ontheffing worden ver
leend. 
Vanaf 1 October a.s. moeten de winkels 
dus op Zondag de gehele gag gesloten 
zijn voor het publiek, ook de bloemen
.en sigarenwinkels. 
Ten aanzien van de sluiting op werkda
gen is bepaalg, dat een winkel vóór 5

uur en na 18 uur voor het publiek_!J!Oet 
ziin gesloten, ongeacht het jaargetijde. 
Dit geldt ook voor k�pperswinkels, zo
dat een kapper,. 4ie thans zijn zaak ge
opend mag hebben· tot des avonds 8 uur, 
déze· met ingan11: van 1 Octobér a.s. om 
6 uur des avonds moet sluiten. 
De- wet geeft hierop. enige uitzonderin� 
gén, ri.l. in de tijdvakken van 29 No
vember tot en met 4 December, van. 20 
tot en met 24 December, op 31 Decem
·ber en, indien_ de1:e dag op een Zondal{
·valt ook op 30 December, mogen de
winkels tot des avonds 9 uur geopend 
-zijn voor het .publiek.

... 



Gemeenteraadsvergadering 

Nog geen ontknoping van 
winkelsluitingsproblemen ! 

Zal Oostelijk gedeelte van 
Boxtel ook in het uitbreidings
plan worden opgenomen. 1 

De Raad van de gemeente Boxtel kwam 
vor4te week Vrijd� in openbare ver
gadering bijeen en velde in een :zitting _ 
van 3 uur 'n oordeel ovler een lll'Ote en 
belanw-ijke reeks voorstelkn, samen.ge
vat in een 25 punten tellende a�nda. 
Allereerst werd door de Raad vastge-. ·steld de nieuwe "Gemeenschappelijke
regeling regionale brandweer N. 0. Bra
bant", onder intrekking van cl_� bestaan-
de regeling-. ,. 
Voorts werd besloten de verordening op 
de heffing van een baatbelasting in de 
buurtschappen Luisel en het Loo te wij
zigen met dien verstande, dat de baat
belasting voortaan niet me_er geheven 
zal worden naar een bepaald percentage 
van de geschatte huu,r�aarde, doch naar 
de volgende nieuwe bepaling: a. een 
vast bedrag van f 17,- voor de ge
bouwde eigendommen; b. een vast be
drag van 0,034 cent per m2• 
Eveneens werd wijziging gebracht in de 

•. formatieregeling voor het personeel in 
vaste dienst der gemeente Boxt_el, zulks 
om het mogelijk te maken een voorman 
bij de dienst van gemeent�werken aan 
te stellen. Deze voorman zal normaal 
met de arbeiders mede werken, doch hij 
:zal tot taak krijgen arbeidstempo e.d. te 
bepalen. 
Daarna werden enkele voorstellen tot 
grondtransacties aan de orde gesteld, 
welke voorstellen de voorzittershamer 
passeerden, zonder dat daarbij op noe
menswaardige bezwaren van de raads
leden gestuit werd. 
Zo werd in principe besloten over te 
gaan tot verkoop van een bouwterrein 
aan de heer P. J. Smits, alhier aan de 
Vic van Alphenlaan, groot 585 ca à 
f 2,75 per ca. 
Een bouwterrein aan de Bosscheweg 
(naast de nieuwgebouwde woning van 
de heer Smeets), groot 555 ca à f 3,50 
per ca, werd in principe voor verkoop 
toegewezen aan de heer T. Carpay, 
alhier. 
Aangezien beide gegadigden nog geen 
garanties konden verstrekken voor be
bouwing binnen bepaalde tijd, heeft de 
Raad de restrictie gemaakt, dat de grond 
intussen definitief verkoopbaar blijft aan 
iedereen, die wél bin11en een bepaalde 
tijd met bouwen kan aanvangen. 
Vervolgens nam de Raad een besluit tot 
verkoop van een grondstrook (60 m2) 
aan het kerkbestuur van de H. Hartpa
rochie ter correctie van de fout, die in
dertijd werd gemaakt bij de aankoop 
van gronden langs deze straat. Achteraf 
w:as n.l. gebleken, dat 60 m2 meer ge
kocht was dan door de gemeente beno
digd was. De heer De Laat vernam op 
een desbetreffende vraag zijnerzijds, dat 
in de Ons Doelstraat weer gebouwd zal 
worden, zodra h ·et Rijk hiervoor een pre
mielening toekent. 
In aansluiting op deze verkoopsbesluiten 
werd ook een besluit tot aankoop van 
grond genomen, en wel de grond van de 
erven Van Weert gelegen in het blok 
Selissenwal. Aangezien deze aankoop 
voortvloeit uit de door de gemeente 
Boxtel ingeleide onteigeningsprocedure 
voor de in het uitbreidingsplan "Selis
senwal" begrepen gronden, werd tevens 
besloten om ;ian de heer J. . van Weert 
- uit compe11satie-overwegingen - een
perceel grond te verkopen, gelegen aan 
de woning Molenwijkseweg 13. De aan
gekochte grond beslaat 1.04.25 ha, de 
verkochte grond 702 ca. Voor beide per
celen geldt de prijs van f 0,55 per ca. 
Aan de Stichting R.K Lagere Techni
sche school voor Boxtel e.o. zal voor het 
buitenwerk van de leerlingen metselen 
en timmer,en een strook grond - gele
gen tussen de· schoolgebouwen en de 
eigendommen van de heer v. d. Staak in 
de Prins Bernhardstraat •• verhuurd 
worden. Deze grondstrook is 828 m2 

groot. 
Voorts werd de raadsleden het voorstel 

gedaan de procedure in te leiden tot 
herziening van het uitbreidingsplan in 
hoofdzaak en in onderdelen, alsmede 
van de bebouwingsvoorschriften, met 
gelijktijdige intrekking van het partieel 
plan Konijnshol. .. 
Het bleek n.l. noodzakelijk geworden 
het uitbreidingsplan te herzien in ver
band met nog te bouwen woningen aan 
de Veldaklèerstraat, het bouwen van een 
H.B.S. in plaats van woningen in het z.g. 
Konijnshol, het geven van de bestem
ming "spoorwegdoeleinden" aan een 
20 m brede strook langs de spoorlijn 
Boxtel-Gennep, en tenslotte ook in 
verband met de bedoeling de stedebouw
kundige bebouwde kom ook ten oosten 
van de Rijksweg uit te breiden. 
Dit laatste had de bijzondere aandacht 
van de �ep raadsleden, die in het ver
leden at herhaalde malen op deze uit
breiding h�ft aan.gedrongen. 
Het lid De Visser was hun tolk, toen hij
zei het te betreuren, dat deze bedoelde 
uitbreiding slechts een :zeer klein gedeel
te van de Nieuwstraat e.o. betrof en 
dat de wij:ziJ.?in.g in de bebouwingsvoor
waarden (naast herbouw zou in dat . 
kleine gedeelte ook voortaan nieuwbouw
mogelijk :zijn) ook geen lichtpunt te
noemen was. Spreker :zag deze uitbrei
ding liever wat grootser van opzet, bijv. 
tot aan het "Klaverblad" met zo moge
lijk een projectie van •enkell.e nie!Uwe 
straten·. 
De voorzitter gaf in :zijn antwoord te 
kennen, dat hij tegen het wezen van 
dit voorstel geen bezwaren had, maar 
hij meende wel de technische uitvoer
baarheid ervan in twijfel te moeten tr,ek
ken, aangezien de bezwaren van de 
Rijkswaterstaat ln deze hem onover
koombaar toeschenen. 
Niettemin verklaarde hij zich gaarne b,te
reid om ( volledig onafhankelijk van het 
gedane voorstel) een uitbreidingsplan te 
laten ontwerpen voor het oostelijke ge
deelte van Boxtel en dit :zo mog-elijk in 
de volgende vergadering aan de raads
leden ter beoordeling voor te leggen.
Hiermee stemden allen in. 
Het geven van de bestemming "spoor0 

weg-doeleinden" aan een strook grond 
gelegen langs de spoorweg tussen Prins 
Hendrikstraat en de Eindhovenseweg, 
eiste enige verduidelijking van de voor
zitter aleer men er zijn "fiat" aan ga.fi. 
Nadat was medegedeeld, dat dit slechts 
een voorzorg was, enkel om bebouwing 
op deze 20 m brede strook tegen te 
gaan, verklaarde men er zich mee ac
coord. 
De voorgestelde voorziening van het 
uitbreidingsplan met betrekking tot de 
bouw van een afvalwater-zuiveringsin
stallatie langs de Dommel (achter café 
't Schipke") gaf eveneens aanleiding tot 
enige discussie. Het was echter niet de 
bouw van de installatie zelf, doch de 
"geplande" liggingsplaats, die een punt 
van discussie werd. Zo wilde het lid De' 
Visser de door de heren P. Voets en 
M. v. d. • Meyden ingediende bezwaar
schriften zeker niet ""'zo maar" terzijde 
schuiven, zonder eerst het bewijs te heb
ben gekregen, dat geen enkele andere 
(betere) oplossing mogelijk. was. Hij 
doelde hierbij vooral op de toegangs
weg, die geprojecteerd is tussen café 't 
Schipke en de Dommel. 
Nadat de voorzitter (met begrip voor
de gerezen moeilijkheden) aangetoond 
had, dat elke andere oplossing méér 
schade zou betekenen en bovendien 
niet conform de verlangens van de Rijks
waterstaat kon zijn, voegde het lid De 
Visser zijn goedkeuring bij die van de 
andere raadsleden. 
Ingevolge artikel 72 van de Lager On
derwijswet waren op deze vergadering 
- op advies van de onderwijsinspectie
- weer de nodige goedkeuringen weg
te geven voor voorzieningen t.b.v. de 
plaatselijke scholen. Zo werd de ge
vraagde sanctie verleend aan een voor
stel tot financiering van de inrichting 
van een lokaal in de Meisjesschool te 
Gemonde voor v.g.l.o.-onderwijs, een 

verzoek van de St. Jozefschool op Dui
nendaal om verandering en verbetering 
van de centrale verwarmingsinstallatie, 
een voorstel tot wijziging in de dakbe
dekking van de rijwielstalling op de 
speelplaats van de Jongensschool in Ge
monde, alsmede tot aanschaffing van 
leesboeken voor deze school, een ver
zoek van het bestuur der school Huize 
de la Salie om aankoop van kachels, 
een voorstel t.b.v. St. Angelaschool tot 
aanschaPfing van nieuwe schoolbanken 
en de inrichting van een tweetal klaslo
kalen (noodvoorziening in De Ark) in 
verband met de grote toename van leer
lingen op deze school, een verzoek van 
de St. Theresia-school in Lennisheuvel 
om verbeteringen aan het schoolgebouw 
en het sanitair, tenslotte een voorstel 
om de R.K. Jongensschool voor Mulo in 
staat te stellen verkeers-onderwijs te ge
ven, alsmede lessen met lichtbeelden te 
doen plaats vinden in een verduisterd 
lokaal. 
Hierna werd het danig op de proef ge
stelde geduld van de talrijke aanwe:z4len 
op de publieke tribune beloond met een 
uitvoerige behandelillJ!' van het agenda
punt "vaststelling van een verordening 
ex art. 4 Winkelsluitingswet 1951". Een 
beloning, zoals de belangstellenden die
verwacht hadden, is het desondanks niet 
g-eworden, want men kwam in deze be
handelillJ!' niet toe aan een besluit. 
Op voorstel van de voorz. werd de defü
nitieve beslissing opgeschort tot de vol
gende vergaderi114-?, :zulks in verband met 
enkele te elfder ure nog binnengekomen 
adviezen van belanghebbende midden
standsgroepen, die B. en W. gaarne ge
toetst zagen worden aan het oordeel van 
de Kamer van Koophandel. De raads
leden bepaalden zich nu tot een be
sprekillJ!'-zonder-meer:
Speciaal de halve-dag-sluiting had de 
aandacht van de heren. De koopavond 
werd daarentegen al1;temeen als onnodig 
beschouwd, terwijl de eventuële te ver
plichte vacantiesluiting enkel van het 
lid Susante een betoog-contra en van 
het lid v. d. Krabben een betoog-pro 
meekreeg. 
Het lid P. v. d. Meyden gaf het college 
van B. en W. en zijn collega's in over
weging de speciaalzaken van tabaksar
tikelen op de Zondag-voormiddag van 
de sluitingsplicht te ontslaan, hetgeen 
hij vooral voorstond met het oog op de 
beperkte koopgelegenheid van het agra
rische deel onzer bevolking. 
Voorts stelde hij voor het kopende pu
bliek mede-verantwoordelijk te stellen 
voor de goede naleving van de vast 
te stellen verordening (idem lid v. d. 
Krabben). Het lid De Laat bepleitte een 
uniforme regeling bij de halve-dag-slui
ting, dus sluiting voor alle zaken op een 
bepaalde voor- of namiddag. 
Het lid Van Nistelrooy verklaarde een 
zelfde mening hieromtrent te zijn toe
gedaan. Het lid Baayens wees erop, dat 
voor Gemonde een afzonderlijke rege
ling zou moeten worden ontworpen, ten
zij de gemeente St. Michiels-Gestel de 
Boxtelse verordening zou overnemen. 
Het lid De Visser adviseerde de gemeen
te zich aan 's-Hertogenbosch aan te 
passen, zulks om het elders kopen niet 
in de hand te werken. Wethouder Valks 
verklaarde ook een voorstander· te zijn 
van sluiting van álle zaken op een be
paalde halve dag. Hij achtte dit van 
groot belang om geen spanning te ver
wekken in de verhouding tussen het 
winkelpersoneel en de eigenaars van de 
bedrijven. In dit verband betreurde hij 
het, dat de middenstanders geen voor
overleg hadden willen plegen met de 
BoJJd voor Handels-, Kantoor- en Win
kelbedienden (idem lid De Laat). Voorts 
stelde hij voor de Zondagssluiting :zon
der uitzonderingsbepalingen in de ver
ordening op te nemen. 
Uitzonderingsbepalingen zouden z.i. de 
verordening onherroepelijk tot een 
,,wassen neus" maken. 
Al kon men na 't beluisteren van al deze 
behartenswaardige opmerkingen nu niet 
bepaald concluderen, dat het hier een 
probleem gold met "zoveel hoofden, zo
veel zinnen", het was voor de voorzitter 
toch moeilijk v:oor ee� synthese te zor
gen. Duidelijk was hem, dat er geen be
hoefte was aan een koop-avond en even
min aan een verplich!e vacantiesluiting 
van één maal twaalf of twee maal zes 
dagen. Het verlangen van bepaalde zijde 
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Avonturen van BIM 

, EEN GOEDE LIST. 
, -Bim en Bàm: worden op ·de hielen geze·

ten door de schurkachtige .. :wolf, . die 
wérkelijk niet veel goeds van :zin schijnt • 
te :zijn... Zijn lelijke ·tronie verraadt 
althans alleen maar moordlust. , J,. - }ie
grijpt, dat Bim en.Bam er een drafje in
houden om hun belager te ontvluchten. 
Die is echter ook niet van vandaag of 

1 
gisteren en l09pt :zo hard, dat het niet 
lang meer kàn duren of hij zal onze 
vrienden te pakken hebben. Plotseling 
komt Bam op een idee: Als :ze bij een 
klapperboom zijn gekomen, duikt hij.met 
Bim achter. een struik, waar_!la ·•hij de 
aap, die in de klappçrboom :zit, met een 
�t�entj� op zijn ièop gooit. De aap wordt 

• vreselijk woedend en kijkt naar alle kan-

en BAM 

a__ ·. J.}J-4. 22 � 
Coo-,,!Qht P. 1. B. Bo. 6 Coo■n 

,· 

ten om te :zien wie de steen gooide. 
Ha...... daar :ziet hij de wolf, die sèha
·vuit. Hij zal hem leren! En' zo gebeurt·
het,· dat de wolf even later ten regen 
van cocosnotei;i,_ op zijn kop voelt neer
dalen. Dat doet hem ras af:z�en van de 
achtervolging van Bim en Bam, die .scha
terlachend toezien hoe goed 1 .. dè .. - list 
gelukt. .,, 

naar open�telling van de speciaalzaken 
voor tabaksartikelen kon hij billijken. 
Doch waar hij opgemerkt had, dat het 
merendeel van de raadsleden een halve
dag-sluiting voor álle zaken voorstond, 
meende hij het toch als zijn persoon
lijke opvatting ten berde te moeten, 
dat de winkeliers :zoveel mogelijk vrij
heid gelaten moest worden. Hierbij wees 
hij op het �èit, dat de door de Nat. R.K. 
Middenstandsbond voorgestelde halve
dag-sluiting slechts de zaken in schoe
nen, huish. artikelen, meubelen, textiel, 
groente en fruit, alsmede de kappers
zaken, gold. Een verdere uitbreiding van 
de reeks genoemde bedrijven door slui-
ting van álle zaken voor te schrijven, 
:zag hij als een overbodige en ongevraag
de maatregel. En of nu persé aange
houden moest worden op een uniforme 
sluitingsregeling hing z.i. voornamelijk 
af van de wensen van de middenstan
ders zelf en niet zo zeer van de winkel
bedienden, daar deze wat de yrije mid
dag betreft toch wettelijke bescherming 
genieten. 
Daarom had hij dan ook voorgesteld de 
,,ingekomen stukken" van belangheb
benden aan de Kamer van Koophandel 
door te zenden en het door dit lichaam 
te geven.. advies nader te bezien. Wat 
de voorstellen tot het mede-verantwoor
delijk stellen van het publiek betrof, 
sprak de voorzitter de vrees uit, dat 
voor dergelijke strafbepalingen geen 
rechtsgronden te vinden zouden zijn. 
Afgewacht zal nu moeten worden wat 
voor een compromis-voorstel uit al deze 
meningen, opmerkingen en adviezen ge
distilleerd zal worden. In de volgende 
vergadering zal het aan de Raad ter be
oordeling worden voorgelegd. 
Nadat dit uitvoerig besproken agenda
punt was "afgehamerd", werd in ijltempo 
ook het verdere gedeelte van de agenda 
afg_ehandeld. 
Het voorstel tot voorlopige vaststelling 
van de rekeningen van takken van 
dienst, alsmede van de gemeentereke
ning over het dienstjaar 1950, stuitte • 
althans op geen noemenswaardige be
zwaren, terwijl ook een reeks voorgestel
de wijzigingen in de begroting voor het 
dienstjaar 1 �52 kon worden aangebracht, 
zonder dat daarbij veel bezwaren ont
moet werden. 
Deze wijzigingen betroffen credietver-

Hierna vond • de�� herbenoeming-., plaats 
van de commissie:vai:t-advies (zoäls be
doeld. in de woonruimtewet 1947). De 
zittende leden L. W. Baayens, H.A. P. 
v. d. Krabben, H .. v. d. Laar, A: C. v.
d. Weyst en W. de Visser werden her
kozen. 
Tenslotte werd door de Raad gunstig 
beschikt over een voorstel tot het af
geven van een gemeentelijke garantie
verklaring aan de Boerenleenbank voor 
de door een aantal kopers van gemeen
tewoningen bij deze Bank te nemen te 
hypotheek. 

• • • 

Burgerlijke • Stand 

der Gemeente· Boxtel 

van 16 tot � met 22 Sept. 1952.

GEBOREN: Marian H. E. dochter ván 
Th. J. Spikmans en M. A. van Eijndho
ven, Burgakker 1 - Wilhelmina G. M. 
dochter van H. Eijkeman� en A. v. ,Kol
lenburg, Lennisheuvel 7 - Gijsberdina 
W. M. dochter van M. C. van der
Pasch en C. J. Gerrits, Nieuwstraa:t 53
- Amoldus C. M. :zoon van A. P. A.
Natten en G. M. Pierik, Wilhelminastr.
18 - Maria G. J. dochter van J. H. van
de Loo en A. M. van Esch, ·Lennisheu
vel 35 - Wilhelmina J. M. dochter van
A. H. ten Bras en R. Th. M. Visser, Cla
rissenstraat 25 - Maria W . . G. dochter
van H. A. Hulsen en J. M. C: v. Zee
land, Oirschotseweg 9 - Pe_trus J. H.
Fr. G. M. zoon van Fr. H. M. v. d.
Haagen en H. M. Kruitwagen, Station
straat 29 - Johanna L. dochter van J. 
G. van Grinsven en D .. van Santen,
Brugstraat 6.
ONDERTROUWD: Martinus A. V�r
heijen en Adriana C. van Schijndel 
Theodorus P. Roelofs en Francisca H·. 
T. van Son. • 

GEHUWD: Mathijs G. van Hagen en 
Adriana Cl. van Geffen - Franciscus 
van der Ligt en Johanna J. A. M. van 
Etten. 

leningen voor: =================== 

a. de verdere inrichting van het lokaal
voor de burgerlijke verdedioing in het
:z.g. pand "Bovendeert", zodat het 
voortaan ook te gebruiken zal zijn als
stempellokaal; 
b. de verharding van de straten bij de
nieuwgebouwde woningen op Kalksheu
vel (de Kapelweg zal herbestraat wor
den); 
c. de verbreding van de brug over het
Smalwater tussen de Breukelsestraat en 
de Van Hornstraat; 
d. de aankoop van een vrachtauto met
kipconstructie voor de gemeente; 
e. de samenstelling van een rapport door
het Economisch Technologisch Instituut 
te Tilburg over de noodzakelijkheid van 
een verbetering in de gebrekkige reis
en vervoermogelijkheden in 0. Brabant. 
Bij de Rondvraag bleek het traditionele 
klachtenlijstje weer bijzonder groot te 
zijn. Naast enkele verzoeken om wegen
verbeteringen, werden diverse klachten 
ingediend over de straatverlichting. Ve�
zocht werd om lichtpunten te laten 
pla<!J:sen op Kalksheuvel en in de Doorn
akkerlaan. 
Het lid De Laat vernam op een infor
matie naar de voorwaarden, verbonden 
aan de herbestrating van wegen (hetgeen 
geschiedt nadat daarna door de PNEM 
werkzaamheden zijn verricht), dat de 
kosten gedragen worden door de PNEM 
terwijl door deze maatschappij ook d� 
herbestrating wordt verzorgd, alhoewel 
dit zeer veel t� wensen overlaat. 
Het lid Oliemeulen vernam op een des
betreffende vraag, dat het onderzoek 
inzake onbewoonbaar te verklaren wo
ningen in volle gang is en dat in de 
eerstvolgende vergadering waarschijnlijk 
reeds een voorstel te verwachten is voor 
onbewoonbaarverklaring van een 14-tal 
woningen. Het lid De Visser adviseerde 
B. en W. een protest (desnoods onder
tekend door de volledige Raad) in te 
dienen bij de P.T.T. tegen de onhoud
bare toestand op het PTT-kantoor, 
alhier. 
Het lid v. d. Weyst stelde de vraag of
er voor de gerezen moeilijkheden tussen 
de gemeente en de stichting ODC, be
treffende de huur van sportterrein en 
bijbehorende gebouwen, een andere 
regeling ontworpen is en of deze bin
nenkort aan de Raad ter beslissing zal 
worden voorgelegd, hetgeen door de 
Voorzitter werd bevestigd. 

Spoedeisende 
Gemeenteraads,ergadering. 

UITGIFTE VAN OBLIGATIELENING 
GROOT 2 MILLIOEN .. 
Maandag 22 September j.l. was de Raad 
van de gemeente Boxtel opnieuw bijeen, 
nu ter behandeling van een spoedeisend 
agendapuQt betreffende de uitgifte van 
een obligatie-lening groot 2 millioen met 
een looptijd van 30 iaar en een rente-
voet van 4¼ %. 
De voorzitter leidde dit ·voorstel bij de 
raadsleden in met erop te wijzen, dat de 
gemeente met deze lening de gelegen
heid geboden krijgt de afwerking van 
álle vlottende schuld te consolideren. 
Bovendien blijft dan nog ongeveer 
f 500.000,- beschikbaar voor de finan
ciering van de woningbouw, hetgeen 
ook van groot belang is, want er is bin
nenkort weer een aanbesteding te ver
wachten voor de bouw van 20 duplex
wonlngen, ter:wijl _ook _eer1. plan voor ·3s 
ééngezinswoningen is ingediend. Daar
naast is dan nog een (verheugende!) 
verdere uitbreiding van het bouwvolume 

•• ,.vo.or l,J_o)ftel te verwachten! · .. �
Het voorstel werd door dè Raaa-·met al-
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KERSTACTIE 
De langè avonden zijn er weer, avonden 
waarop veel wordt gebóden aan ontspan
ning en ontwikkeling buitenshuis, avon
den· ook waarop men zich thi:Jis nuttig 
bezig houdt voor eigen ontwikkeling of 
voor het welzijn van de evenmens. Dit 

'laatste zijn op de eerste plaats de eigen 
huisgenoten. Maar daarnaast kunnen 
veel meisjes nog tijd vinden voor nuttig 
werk in dienst van de evenmensen, die 
niet tot' de huisgenoten behoren. Daar
om maken vele Congreganisten ieder 
_ee_n kleding�_tJJkj.t_ Ç)!ll m1:t Kerstmis an-

maken. Dit is het geval voor de deel
neemsters aan de cursussen van de Ma
ter Amabilisschool. Ongeveer 35 Con
greganisten zijn op Maandagavond ver
hinderd om de Congregatie-9efeningen 
bij te wonen. 
Daarom zal de Congregatie voortaan 
worden gehouden op de 2e en 4e Don
derdag van iedere maand. 

Boxtel-gelederen door deze feestavond 
weer danig versterkt geworden. 
Van de voetbalprestaties vermelden we 
het 1-1 gelijk' spel, dat Boxtel 2 be
haalde in de .thuiswedstrijd tegen VSV 
2, de 3-2 overwinning van Boxtel 3 
tegen Irene 1 en de 8-2 zege van Box
tel 4 op Irene 2. 
Het slechte weer deed veel afbreuk aan 

"de kwaliteit van het spel, dat we - spe
ciaal bij de reserves - vaak van een 
beter gehalte gezien hebben. -
Pr02ramma voor a.s. Zondag: 
W.V.V.Z. 1-Boxtel 1 2.30 uur 
Boxtel 2-Woensel 4 2.30 uur 
Boxtel 3--TICO 2.30 uur 

Mededeliniz. 
Voor Zondag gelden alleen de nieuwe 
grijze lidmaatschapskaarten met seizoen
opdruk 1952-1953. Alle andere lid
maatschapskaarten zijn dus vervallen. 
Tribunekaarten en terreinkaarten heb
ben dit jaar een oranje kleur. Deze zijn 
aan de kassa's nog verkrijgbaar. Wij 
doen een beleefd maar dringend beroep 
op onze leden en houders van terrein- en 
tribunekaarten om hun kaarten y_oor 
controle steeds geretd te houden, zodat 
men deze aan de ing,!ng van het terrein 
niet behoeft te zoeken. 
Ati,,emene Jaarv«;_J'1laderifl2. ·- deren -blij • fe· maken. En eens per week 

komt een klein groepje samen om geza
menlijk te werken voor de Kerstactie. 
Om dit te kunnen volhouden is er heel 
wat nm!�> Wie zou niet willen meehel
pen om deze actie ook dit jaar tot een 
succes te maken? Daarom, als de propa
gandisten U huis aan huis komen bezoe
ken, steunt dan van harte deze mooie 
vorm van naastenliefde. De vrede van 
het Kerstfeest zal Uw beloning zijn. 

Wij hopen, dat de cursisten van de 
Mater Amabilisschool - deze mooie en 
nuttige instelling - zich xiu· ook de 
moeite zullen willen getroosten om de 
Congregatieoefeningen mee te doen. 
Deze geven U immers de echte Mariale 
geest, die geheel ons leven verchristelijkt. 
De eerstvolgende kerkelijke bijeenkomst 
zal dus zijn op Dondeydag 9 October. 
Komt op die avond allen trouw op voor 
de eer van Moeder Maria en voor Uw 
eigen bestwil! 

SPORT-NIEUWS 

Boxtel 1 trekt a.s. Zondag naar Woen
sel om daar te trachten ten -koste :van 
W.V.V.Z. (dat in deze competitie ge
start is met een zege op Taxandria) de 
eerste winstpunten te behalen. 'n Zware,· 
maar niet onvervulbare taak! 

Op Vrijdag 3 Octöber om 8 uur 
's avonds wordt het tweede gedeelte van 
de alg. _jaarvergadering gehouden in het 
clubhuis. Alle leden ontvangen een con
vocatie thuis. De bei;:roting 1952-53, 
die een c!_er aR"endapunten uitmaakt, ligt 
bii de PJ;.nningmeester, Jan v. Brabant
straat 26 ter inzage op Dinsdag en 
Woensdag 30 September en 1 October 
van 7 tot 8 uur 's avonds. R.K.S.V. ,,Boxtel". 

Van Boxtel 2 en 3 verwachten we even
eens overwinningen. 

Wanneer voortaan Congregatie?
Een trouw lid van de Congregatie be
zoekt ·graag regelmatig de kerkelijke 
oefeningen. Zij weet dat deze veel bij
dragen om de ware congregatiegeest in 
zich te vormen. Maar er zijn omstandig
heden, die het bezoek van de Congrega
tie-oefeningen in de kerk onmogelijk 

Bij het vermelden van de bijzonderhe
den van het afgelopen week-end moet 
op de eerste plaats genoemd worden de 
,,feestavond", die de R.K.S.V. ,,Boxtel" 
vorige week Zaterdag in het St. Paulus 
Jeugdhuis voor haar leden organiseerde. 
Op deze avond bleek weer eens heel dui
delijk de goede geest, die momenteel in 
de vereniging heerst. En ongetwijfeld 
ook zijn de vriendschapsbanden in de 

R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 
Programma voor a.s. Zondag: 

O.D.C 1-Taxandria
W.E.C.-O.D.C. 3 

A.s. Zon4ag speelt ÖDC haar eerste
thuiswedstrijd van dit seizoen tegen de 
bekende en altijd zware tegenstander 
Taxandria uit Oisterwijk. Laten de 
ODC-ers op hun tellen passen. Voor 
Iioxtel een sp;i.nnende Zondai;:middag. 

GEMEENTE BOXTEL 
Herziening Ultbreldlngsplan. 

De Burgemeester van Boxtel brengt ter openbare kennis, dat 
vanaf Maandag 29 September 1952 gedurende vier weken 
ter gemeente-secretarie, in uitvoerige kaarten, voor eenieder 
ter inzage zijn nedergelegd ontwerpen tot herziening van het 
uitbreidingsplan in hoofdzaak en in onderdelen, alsmede van 
de bebouwingsvoorschriften, behorende bij het uitbreidings
plan in onderdelen, met gelijktijdige intrekking van het par,
tieel plan van uitbreiding "Konijnshol", een en ander betref,
lende omgeving Kalksheuvel, Konijnshol, uitbreiding stede
bouwkwidige bebouwde kom, spoorwegdoeleinden en afstand 
perceelsgrens woningen klasse C. 
Gedurende de termijn van ter inzagelegging kunnen belang, 
hebbenden bij de gemeenteraad schriftelijk bezwaren in
dienen. 

De Burgemeester voornoemd, 
Drs. M. A.M. VAN HELVOORT. 

Boxtel, 26 September 1952. 

Notaris P. MERTENS 
TE BOXTEL 

zal aldaar in het café Van 
Heesch, Rechterstraat 69, voor 
TOEWIJZING op DINSDAG 
30 SEPTEMBER 1952. nam. 
5 uur, voor de Heer A. F. 
van Heesch, 

PUBLIEK VERKOPEN: 
Onder Boxtel: 

Koop 1. Het huis m�t erf en 
bouwterrein aan de v. Cooth-

' straat 4 en-Parällélwég, 21"0Ót 
circa 2.79 aren, kadaster deel 
van sectie F nr. 3749. Ver
huurd voor f 4,43 ·per week. 
111,l?ezet op f 2400, - . 

FRANS 
Gelegenheid tot bij• 
werken van leerlingen. 

Conversatielessen 
(privé en In clubverband) 

Bertie Verhuist 
Stationstraa� 36 - Boxtel. 

Voor 

BIG-BEN 
Tabakspijpen 

en andere rokers• 
benodigdheden

Bert van den Braak 

Bekendmaking gemeente Liempde. 

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, het navolgende 
weggedeelte aan het openbaar verkeer te onttrekkent 
Een gedeelte van de weg genaamd de Molendijk, voorko
mende onder m. 10 van de wegenlegger, lopende van de 
Zuid-Oosthoek van perceel Sectie A. 1008 tot weg 9 bij de 
Noord-Oosthoek van perceel Sectie A. 627. 
Een situatie-tekening ligt ter gemeente-secretarie ter inzage. 
Van 26 September tot en met 10 October 1952 kunnen door 
belanghebbenden bezwaren worden ingediend bij de ge
meenteraad. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
De Burgemeester; G. J. LAURIJSSENS 
De Wethouder1 P. H. VAN DE WIEL 

Liempde, 26 Septeipber 1952. 

U slaagt 
voor 

bij ons 
het 

met 
kantoor 

alles 
als: 

-+ 

alle soorten kantoorboeken in elke 

gewenste liniatuur, kasboeken, brief

ordners, voorordners, perforators, 

opbergmappen in velerlei soorten, 

kaartenkastjes met kaarten, kaart

ruiters in grote verscheidenheid, 

briefwegers, hechtmachines, inkt

stellen, sousmains, vloeirollen, post

zegelbevochtigers, boekensteunen. 

Alle soorten cyclostyle- en schrijf· 

machinepapier,carbonpapier,stencils 

( Alle Talens- en Gimbo.rn-artikelan ) 
en nog honderden andere benodigd

heden, die dagelijks op kantoor 

gebruikt worden. 

O.D.C. - JUNIOREN.
Zaterdag 3 uur: Deuteren-ODC 8

ODC 9-OJC 8 
Schijndel 9-ODC 11 

4 uur: Nieuwkuik-ODC 7 
ODC 6-Concordia 6 

Zondag 12 uur: TGG-ODC 5 
Afmelden voor B-Junioren: Breukelse
straat 104; voor A-Junioren: Breukelse
straat 78. 

WITTE MOLTON DEKEN 4,50zachte kwaliteit 
FLANELLEN LAKEN 4,95heerlijk warm 
WOLLEN DEKEN 16 95 mooie kwaliteit • ' 
ZWARE WOLLEN DEKEN 21,002-persoons 
EXTRA GROTE 
WOLLEN DEKEN 32,50 speciale aanbieding 
GEWATTEERDE DEKENS 19,95 mooie vulling 29,- 24,50 
ZAALBERG 
en AaBe DEKENS 37,50 in alle maten en prijzen, vanaf 

D.V.G.-NIEUWS. 
DVG, dat in de eerste competitie-wed,. 
strijd met de halve winst genoegen had 
moeten nemen, heeft j.l. Zondag in de 
ontmoeting met Handel de volle winst 
voor zich opgeëist 2-1. Deze overwin
ning doet ons hopen, dat de Liempde, 
naren zich ook in de voor a.s. Zondag 
vastgestelde thuiswedstrijd tegen Volkel 
de sterksten zullen topen. 

TENNIS. 
Bij de wedstrijden voor de "Ready"
beker is het programma als volgt vast
gesteld. 
Zaterdag 27 September wordt gespeeld 
tussen Flang en Ready. Om 2 uur de 
enkelspelen. Om 3 uur de dubbelspelen. 
Zondag 28 September: Quick tegen 
Smash. Om half 11 de enkelspelen. Om 
half 12 de dubbelspelen. 
De finale zal dan Zondagmiddag om 
2 uur beginnen. 
Uitreiking van de beker om 8 uur 
's avonds in Hotel Riche, waarna een 
attractief bal. Wij sporen leden van de 
clubs en introducé's aan hieraan deel te 
nemen. 

Steunt onze Kerstactie 1
(:zie elders In dit blad.) 

1 pers. MATRASSTEL 32,50met kussen compleet 
BINNENVERINGS 
MATRASSTEL 69,0 I persoons met kussen 
2 pers. SCHUDBED 49,00met peluw en kussens 
2 pers. MA TRASSTEL 69,00damast overtrek, compleet 
2 pers. MATRASSTEL 
binnen-vering 115,00met 2 kapok kussens 
1 persoons DIVANBED 27,90prima gezondheidsmatras 
2 pers.-ST ALEN LEDIKANT 59,00 met ZEER FI1NE MA TRAS Koop 2. Bouwterrein aan de 

v. Coothstraat, irroot circa
4.44 aren, naast koop 1, kad. 
deel van 9ectie F nr. 3749. 

Baronlestraat 73. Tel. 450 

U kunt nu reeds Uw bestelling doen 
Ingezet op f 400, :- . 
Koop 3. Bouwterrein aan de r - - ■ - - • Parallelweiz, jlroot circa 5.16 H f u 1 

1 
ee t onze co lectie 

;�7:;���i�

d 

�� �:� i
I 
Hockey-Sticks 1

1 nr. 3749. Ingezet op f 400, - . 
Koop 4. Massa van de kopen ■ reeds gezien ?

■ 2 en 3• 1 Van f 9,95 tot f 24.95 12 en 3. Ingezet op f 975, - . 
Koop 5. Massa van de kopen •• J A GEM EN 11, 2 en 3 zijnde, het huis met 1 1 edl en bouwterrein aan de v. 
Coothstraat 4 en  de Parallel- 1 Sporthandel 1 
Wei?, kad. sectie F nr. -3749, 

li
Slationstraat 14, Boxtel. Tel.296 

S?TOOt 12.39 aren. - - ■ - - .1 Ingezet op f 3500, - . 
Aanvaarding: Koop 1 na ein-
<IÏ$;?ing der huur, kopen 2 en 3 
bij betaling der koopsommen. 
Huu.r voor .koper vanaf de 
eerste dall der week volgend 
01> de betalillll der koopsom.
Betalillll kooppenni.DQ"en uiter-
lijk 30 Dec. 1952. 
Lai� voor .. kopers vanaf 
1 Juli 1952. 

'n Advertentie in 

Brabants Centrum 
�eefl altijd succes. 

FIRMA J. P. TIELEN 
KANTOORBOEKHANDEL 

De planttijd nadert. 
Daarom voor alle soorten Sierplanten, 
als: Bloemheesters, vaste Bloemplanten,
Sierdennen, en Vruchtbomen, Abri• 
kozen, Amandel, Druiven, enz. naar 

BOOM- EN ROZENKWEKERIJ 

CHR. VAN ESCH 
TUINARCHITECTUUR 

H•t nieuwe adres: ,, Den Haagakker", Maastrichtse, 
straat 31 A, v.h. J. W. VAN DEN BRAAK. 

voor··--<1e k omende kinderbijslag! 

Heden etaleren wij een nieuwigheid op beddengebied 
een combinatie van divanbed-tuimelbèd-binnenvering. 

IN 

�. . . 

}/1�
1>-·-- 0 en Ooîf vailr 

DEN D R I Es 
REINIGT EN VERFT

. · UW KLEDING

OP MAANDAG GEBRACHT.· ZATERDAG TERUG. 

• 

1l 
organiseert, in samenwerking met 
Redley' s Amerikaanse lee-Revue, 
een fantastische 

Behalve een :uitgebreid programma 
van Redley's lee-Revue, worden 
U de nieuwste modellen uit 
Witteveen's Najaarscollectie l952 
getoond. Een dergelijke gelukkige 
·combinatie van charme en gratie is
bij ons weten nog nimmer vertoond!

IJs- en Mod.eshow 
op Zaterdagmid�ag 27 September 
te 2.15 uur in het lee-circus op het 
Frederik van Eedenplei� te Eindhoven. 

). 

,, 1 ,! 

Om iedereen in Eindhoven
en omgeving in de gelegenheid
te stellen deze ·even originele als
zeldzame gebeurtenis bij te wonen,

-· werd dé entree-prijs voor alle
rangen. vastgmèld op slechts Voorverkoop en plaatsbespreking (zonder 
fL 1.-per pe,:soon. �erhdgin_g)_ aan de kassa_ van Witteveen's Mode-· 

magazijnen, Rechtestraat 50, Ein,dhoven. 
�aarten zijn pok verkrijgbaar vóór de -a,n�ang .. 
der Revue op Zaterdagm,iddag aan de . , .  

. lçassa van het lee-Circus, ·fr�t:r� 
,, ;T: • vanEedènplein, �indhoven. 
'·, • '> -.' ' ' • • - • ' • : �.: •• : � 

·' /· 

__ ___:_ __ __JI 

... l 

1 

' ~-· '"-·· 



'NAJAARS-EXPOS/TIE - 1952 * - Joh. Thijs-v. ·d. · Brandt
.,.DAMES, Wij nodigen U a.s. Zaterdag 2'7 September n.m. 5 uur uit, voor onze grote Najaars:: 

. · Expositie in Dameshoeden, in onze zaak Station.straat 38. 
STAT/ONSTRAAT38 

B OXT EL • TEL.1 '583

.. ... •· ... · Naast _ex_dusieve modellen. in �eloqrs en Velours::chiffon" brengen wij ook een uitgebreide
••• collectie m courante modellen, m Velours en Velours�ch1ffon, vanaf f 4,95. . .--------------------1 Onze Expositie is vrij van toegang, iedereen is 1 _.,, 1 A.s. Donderdag 2 Oct. tonen wij onze hoeden op 1 * 1 Ter voorbereiding is onze :z:aak a.s. Zaterdag 1welkom zonder enige verplichting. � de Modeshow van Fa. F. Witteveen in hotel Riche. 27 ·september fot 5 uur gesloten. 

Een droom wordt werk'lijkheid!j 
Op onze 

9Yajaars= 

**91,{odeshow 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

welke 2 OCTOBER a.s. n.m. 
8 uur in HOT E L  RICHE 
wordt gehouden, tonen wij U 
een DROOM van de nieuwste 
mod.cllen: 

SWAGGERS 

MANTELS 

COCKTAILJAPONNEN 

JAPONNEN 

ROKKEN 

REGENKLEDING 

F.J. WITT_EVEEN 
Rechterstraat 18 BOXTEL 

Entreeprijs f 2,50 p.p. (Thé complet inbegrepen.) 

Plaatsbespreken dagelijks aan de 
• zaak en telefonisch onder No. 463.

■ 

* Ook Ie '1eliende Pick.wiek Ceylon melange (geel etiket: 88 cent) 

bljft verkrijgbaar. 

De nieuwe 
Engelse 
Melange 

- de thee met de rijke afschenk I

Dames, 
Alvorens U een Corset of Bustehouder gaat kopen, kom 

dan eerst even kijken naar een 

* * * * * * **** * * * ****

• Dames,
• Bij ons kunt U weer uw oude Velours==

of Vilthoed laten

VERVORMENI
---------~-"""-'------""',-..,......,..,,,_-"'.,.._,-"'_ 1 DUN A" Il iC en garneren. Als nieuw.

In deze dure tijd kunnen we toch 
goedkoop eten 1 

Deze week: 
100 GRAM BACON . . . . . . . . 50 CT. 
100 GRAM TONGWORST . . . . . 34 CT. 
100 GRAM GEKOOKTE HAM . . . . 55 CT. 
500 GRAM FIJNE ZURE VARKENSZULT 65 CT. 

POULET f 1,30 per 500 gram 

Slagerij BAAIJ EN S-FR U N T
BARONIESTRAAT 99 

DEZE WEEK 

EERST DE 10 eft VOORDEEL

EN DAN NOG BIJ: 

100 gram ,anllle toflee's . . . . . 28 et mei 3 extra zegels 
250 gram Jubileum sprits. . . . . 70 et met 7 extra zegels 
250 gram Jubo's (fQn koekje) . 60 et m,i' 1 o e,ctra zegel•
1 grote ontbijtkoek . . . . . . . . . 69 et mei 1 extra zegel• 
100 gram boterhamkorrels . . . . . 22 et met 2 •xtr• •egel• 
1 pakje pudding .... 16, 19 of 21 et met 2 extra zegels 
100 gram luxe vruchtengrles . . . 25 et met 3 eKfra zegels 
10 boulllon-blokjes. . . . . . . . . . 25 et mei 3 extra zegels 
1 fles rode vruchtenwQn ...... 150 et mei t 5 extra zegels 
1 fles adYocaat ........... 375 et met 35 extre zegels 
1 stuk Drlespanzeep . . . . . . . . 32 et met 4 exlr• zegels 
1 bus Pronto schuurpoeder . . . . 35 et mei 4 edra zegels 
l doos schoencrê111e . . . . . . . . 28 et mei 3 extra zegel• 
* BIJ deze artikelen In totaal 286 Spa,

zegels, dus f. 1.43 voordeel. 

EXTRA Baby-saks, Hn zeer fijn lev••· 
worstje nn 150 g,. voor !18 d 
en 5 zegels 
100 gram belegen volvette kaas 
34 d en 4 zegels 

PROBEER HET EENS EEN KEERI 

DROP 
De allerbeste kwaliteit in diverse 
soorten en smaken teget1, concur• 
rerende prijs bij : 

Drogisterij. M. OLIEMEULEN 
RECHTERSTRAAT 37 - .. TEL, 381 

Iedere KIJKER wordt bij ons KOPER! 

50% 
Zijsluiting 

f 14.10

Voorsluiting 

f 14.95

Met binnenband 

1 1 a.20

van onze klanten draagt 
onderstaand corset. 

Een "lduna" staat aan de spits wat betreft: 

• Model

• pasvorm

• afwerking
• baleinen

• soliditeit

• kwaliteit

• leerversterking
Paskamer aanwezig 

Vakkundige 
vrouwelijke bediening 

J. M. van Geel-de Koning
Stationstraat 22 - Boxtel 

Met Uw pijnlijke ,oefen 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT15 
lledlsç� Gedlpl. Yoe!Yerzorgster 

Ook aan hul■ te ontbieden 
Telefoon No. 820. 

Extra aanbieding 
Bruine 

KINDERSCHOENEN 
met rubberzool 

20-24 4,90
25-27 5,98
28-21 6,65

HEIJMANS 
Breukelsestraat 63 

Dansende letters 

-
BRILLEN 

zijn voor U het bewijs. Er klopt 
iets niet met uw ogen. Wacht 
niet te lang f Uw ogen zijn onbe
taalbaar. Direct naar de oogarts f 

Wij beogen Uw ogenbelang f 

F0 A. v. VLERKEN 
OPTICIEN 

Ziekenfonds/eden extra grote korting. 

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

iC Breng tijdig, binnen 8 dagen klaar. 

JOH. THIJS-v. d. BRANDT 
Stationstraat 38 Boxtel Tel. 583 

VO O R  DE WINTERMAANDEN EEN 
VERNIEU WING OF AANVULLING 
VAN UW SLAAPKAMERS IN .. -..... . 

LEDIKANTEN 
poriën eiken met stevige zijstukken 

2 persoons 69,50 - 53,95 - 49,50 
GEZONDHEIDSMATRASSEN 
met fabrieksgarantie 

2 persoons 47,50 - 35,75 - 29,75 
STALEN LEDIKANTEN 
diverse kleurcombinaties 

2 persoons 89,50 - 56,50 
OPKLAP- OF KANTELBEDDEN 
prettig voor kleine kamers 

2 persoons 

1 persoons 

BEDSTELLEN 

69,50 
54,50 - 44,50 

binnenvering, kapok- of vlakvulling 

2 persoons 147,50 - 128,90 - 52,95 
WOLLEN DEKENS 
2 persoons 49,75 - 34,90 - 17,90 
GESTIKTE DEKENS 
2 persoons , 41,50 - 31,50 - 27,50 
GEËTALEERD BIJ .... 

UW WONINGINRICHTING 

RECHTERSTRAAT 22-24 

* 

Cassettes 
" en 

k n . G·eschen . e . . 

F .P.v~ Lan!en 
Stationstraat 6 2. 



BIJLAGE No. 409 26 SEPT. 1952 

!&a6ants'Centt""' 

* Toen Boxtel's burgemeester j.l. Dinsdag de opening van de tentoonstelling"Van troffel tot pollepel" gepaard lietgaan met het uitspreken van veel waarderende woorden o.a. voor het "Bouwcentrum", van welke stichting zo bijzonder veel te leren valt, merkte hij op, dathet "Bouwcentrum" ook van Boxtel nogwel wat leren kon. En daarvoor wees hijmet een ondeugend edelachtbaar knipoogje op Kalksheuvel, waar men heeftkunnen leren; dat het mogelij)< is tegelijk binnen en buiten het "contingent"te bouwen. Een "papier.en" kunststukje,dat Boxtel daar als unicum voor elkaarheeft weten te troffelen. * Nu nog enigecijPers over een ander kunststukje, dat,.Van troffel tot pollepel" heet: De trekker en de oplegger zijn tezamen ongeveer 14 m lang en 2.50 m breed. De oplegger alleen is, de cabine niet meegerekend, ongeveer 8 m lang, terwijl debreedte door toepassing van het Deplirex-systeem van 2.50 m op bijna 6.50 mkan worden gebracht. De expositieruimte heeft dus een oppervlakte vanruim 50 m2. De hoogte van het geheelis ongeveer 3.50 m. * Wij �ouden Uook graag wat cijfers noemep inzakehet resultaat van ons artikel "Een gemisvoor gepensionneerden", waarin we Uen anderen vroegen oude boeken of tijdschriften af te staan aan de "Verenigingvoor oudere mannen" in Boxtel. Dochdat is niet mogelijk, omdat velen dezeoproep nog niet verstaan blijken te hebben. Kijkt U de boekenkast nog eens na,zoekt U nog eens in de lectuurbak. Hetadres, waar U moet zijn, is: H. Kampert,Molenstraat 53. * Er zijn kerkgangers,die bij het vervullen van hun Zondagsplicht, liever niet verder gaan dan hetportaal. Toch moet het de bedoelingvan 0. L. Heer zijn, dat hij ook dezegelovigen bij hun wekelijks bezoek wat

dichter bij zich krijgt. Maar er schijnen mensen te zijn, voor wie dit bezoek min-. der telt dan voor Hem ...... De pastoor mag dit echter niet zeggen. Daarom doen wij het bij deze maar!* Herlevend Boxtel heeft zich weer klaar gemaakt voor de beklimming van de Parnassus. Op de top daarvan hoopt zij een ontmoeting te hebben met een paar lieve Muzen. Een van die Muzen zal Boxtel's culturele verenigingen vertegenwoordigen, want het ligt in de bedoeling, dat onze eigen Boxtelse mensen, die weet hebben. van een avond cultureel genot, onder goede leLding voor één optreden in de a.s. avondencyclus zorgen. Een nieuwigheidje, dat onze belangstelling heeft! * In tijden van wgningnood kan van alles gebeuren. Ook zoiets als Zaterdag voorviel, toen liefst vijf Boxtelse mensen tegelijk have en goed in de verhuiswagens wierpen en er mee naar een andere woning trokken. Dat was om een vijfhoeksruil in een vlot tempo af te werken. Maar men bleek niet voor niets alles op haren en snaren gezet te hebben, want toen de duisternis inviel, hadden vijf mensen een nieuwe, eigen haard (weer evengoed goud waard) gevonden. * In de vorige week Vrijdag gehouden gemeenteraadsvergadering werden weer een aantal wegen en straten in de zorgen van de Dienst Gemeentewerken aanbevolen. Hier zijn ze: Schijndelsedijk, Maastrichtsestraat (fietspad), Oirschotseweg (slijklaag), Heistraat, Gemondseweg en Boomstraat. Als de financiën de Dienst Gemeentewerken ·niet alle wind uit de zeilen nemen, zalhier en daar wel een opknappertje uitgedeeld worden. * De wijsheid van deweek: ,.Het is gemakkelijk in de wereldnaar de mening van de wereld te leven;het is gemakkelijk in de eenzaamheid te leven naar eigen mening; maar de groteman is hij, die te midden van de menigtemet volkomen beminnelijkheid de onafhankelijkheid der eenzaamheid bewaart.(Emerson). 
De achtergrond en de toekomst 
In dit artikel geven we enkele algemene 
gezichtspunten van de Marinemanoeu
vres "Main Brace", gezichtspunten die 
van groot belang zijn bij de opbouw van 
een d�elijk geallieerd verdedigingsapparaat en bij onze lezers dan ook zeer 
zeker de belangstellin2 zullen gen,ieten, 
waarop zij krachtens hun gewichtia'heid
staat maken. Meer en meer begint in de Westeuropese landen de mening veld te winnen dat er voor de verdediging van deze landen tegen een eventuele aanval uit het Oosten een taakverdeling moet worden �vonden. Men kan er ni_et op blijven vertrouwen, dat de Amerikanen bereid zullen zijn het leeuwendeel van die verdedigingsinspanning te leveren. Vooral zal de bereidheid daartoe bij de Amerikanen gaan tanen wanneer blijkt, dat het communisme in de Europese landen, en als gevolg daarvan ook in Amerika zelf, wordt teruggedrongen door een betere levensstandaard. Het theoretische gevaar van een aanval blijft evenwel steeds bestaan en het is voor die mogelijkheid, dat men zich wil wapene.n op een wijze, die het dit oude stuk van de wereld mogelijk maakt zich zelf te verdedigen. Engeland heeft zich in de toekomst inhoofdzaak een maritieme taak toegedàcht. Dit is niet te verwonderen, want de Engelse marine beschouwt zich zelf als de schepper van het Engelse rijk. De historie van die marine gaat zover terug en nog zoveel van de oude tradities worden op het ogenblik gehandhaafd, dat men nauwelijks kan spreken van zelfingenomenheid bij die marine wanneer zij ook nu nog het standpunt van absolute onmisbaarheid huldigt. In het Westeuropees verband ziet de Engelse marine zich zelf een belangrijke taak toegedacht, zo belangrijk zelfs, dat - men er van overtuigd is, dat de dienstplicht voor het landleger in een volgende oorlog (althans voor zover het Engeland betreft) niet noçlig zal zijn. Juisthet leger, zo redeneert men bij de Engelse marine, is de kracht van de Russen. Zij beschikken over een bijna onuitputtelijke bron van mannen, die eenontzaggelijk leger vormen. Het is ee_nbijna onbegonnen werk die reusachtigelegers te land te verslaan zoals dat metde Duitse legers slechts gebeuren konmet de hulp van de Russische troepen.De Engelse marine stelt zicb voor, bewegelijke eenheden te vormen, bestaande uit vliegdekschepen en de dj!arbij passende bescherming van kruisers en torpedojagers. Die vliegdekschepen kunnenmiddelzware bommenwerpers brengenbinnen vliegafstand van de meeste belangrijke doelen in vijandig gebied.Zelfs zal het mogelijk zijn vliegtuigen,beladen met atoombommen, per vliegdekschip in de buurt van het vijandiggebied te brengen en dit daarmede tebestoken. Op die wijze zal men, aldusde Engelse redenering, veel gevoeligerkunnen toeslaan dan mogelijk zou zijndoor het in het veld brengen van legers,die gedurende lange tijd in de minderhéid zouden zijn tegenover d� aanvallers. Uit deze theorie, waarvan men zalt.9egeven, dat er veel redelijks in schuilt,vloeit voort, dat men in Engeland poogtde aandacht te concentreren op de zeestrijdkrachten. Een concentratie, diemen zich zo s_terk denkt, dat de uitgaven voor het leger zeer beperkt moetenworden. Want Engeland is evenalsde andere Europese landen, financieelniet in staat een compleet bewapeningsprogramma uit te voeren.De landstrijdkrachten moeten in de Engelse redenering worden geleverd doorde landen, die op het vasteland zijn gelegen, waarbij men in hoofdzaak denktaan Frankrijk. Nederland neemt echtereen uitzonderingspositie in, want het is

merkwaardig te ervaren tijdens een verblijf te midden van de Engelse marine, dat de Koninklijke Nederlandse Marine vrijwel de enige is, die men gelijkwaardig acht. Ons land kent men eveneens als een natie met een lange maritieme historie, en hoe vaak in de vergleden eeuwen de Engelse en Nederlandse oorlogsschapen elkaar bestreden hebben, men weet, dat de Nederlandse matroos berekend is voor zijn taak- en men veroorlooft zich geen grapjes over de prestaties van de Koninklijke Nederlandse Marine, zoals men dat graat doet over bijvoorbeeld de Amerikaanse marine. 
Ze leven er royaal van! 
Bij lezing van de krant valt het aantal gevallen van malversaties en oplichtingen sterk op en men staat versteld van de doorgefourneerde trucs, waarmee sluwe oplichters hun slachtoffers wisten te nemen. Men kan zich echter overtuigd houden, dat wat het publiek bekend wordt, toch nog slechts een gering aantal van de vele sinistere operaties is, want er moeten al heel wat slachtoffers gemaakt zijn vooraleer oplichtersmanipulaties gesignaleerd worden. De individuen, die met doorlopend succes weten te parasiteren met trucs of methoden, die volgens de letter der wet niet eens onder oplichting gerubriceerd kunnen worden, zijn bovendien niet zeldzaam. Er is dan ook alk. reden om voorzichtig te zijn als door onbekende "welbespraakte !.i_eren of dames" aanlokkelijke aanbiedingen gedaan worden, waarbij geldstorting als voorwaarde wordt gesteld, ofwel eert overeenkomst moet getekend worden. Er is welhaast geen object of de "heren", en ook "dames" weten er zich van te bedienen om hun slag te slaan en de beurs van goedgelovigen lichter te maken. Het is ondoenlijk een opsomsing te geven van de vele toegepaste trucs, doch in de manier van het doorgaans zeer vlotte optreden ligt wel ooit een of ander aanwijzing voor wantrouwen. Zo bijvoorbeeld als zij hun aandiening motiveren met het noemen van namen van bekende personen uit de omgeving. Momenteel is onze gemeente of streek - weer het werkterrein van zo'n paar gewiekste jongens, die natuurlijk heel luxueus met ,,'n wagen" voorkomen en een gunstige indruk trachten te maken. Hetgeen zij hebben aan te bieden is evenwel voor personen of zaken, die in aanmerking komen om door hen bewerkt te worden, zo uitzonderlijk zeldzaam, dat het de achterdocht wel moet opwekken. Wij geven de goede raad aan onze lezers zich niet te laten ompraten door onbekenden, die een of andere aanlokkelijke aanbieding komen doen, en zijn genoodzaakt ons hiertoe te bepalen wegens "gebrek aan bewijs". Dit wil evenwel niet zeggen, dat onze waarschuwende raad geen redelijke grond hee�t. Het gaat om de duiten! 
Zondagsdienst der Artsen 

uitsluitend voor spoedgevallen. 
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Dokter F. F. M. Kluijtmans 
Markt Telefoon 354 

Makelaars- en Algemeen 
Assurantie kantoor 

Tevens Adviesbureau 
Bosscheweg 12, Boxtel 

Beëdigd Make laar en Taxa• 
teur in on r oe r e n de e n  
roerend e g oed eren 

sinds 1928. 

T t■ 1 
•n het wlnkeltje,,DE DRIE LINDEN"e X Ie Daar kun je het vinden. i( Herenbroeken met band m. 6 3,55, m. 7 3,7.ILange broeken met elastiek maten 6 en 7 3,25 Borstrokken met lange mouw a,98 " met korte mouw m. 6 3,49, m. 7 3,80Herenhemden, korte mouw 2,98 ma;it 6 en 7 1 ,98 

GEEN STEMPELKUSSENS 
" 

Herenbroelren 
Dameahamden 

6 en 7 1,98 vanaf 1,49
5,80 4,85 �ttBo 

� 

meer nodig bij het gebruik Khaki Sporthemden, alle maten 
Heren OYerhemden, alle maten Zware flanel 

van: 
De RENT A-Rolstempel, Gestreepte flanel Tetra luien 

per meter 1, 75
1,25 
0,98 
0,98 

waarmede men 4 kleuren te, gelijk stempelt alsof het ge, drukt is. Pracht reclameobject. Ziet onze étalage. Laat U ge, heel vrijblijvend het stempel door ons demonstreren. 
Grote theedoeken 70 X 70 Breiwol, in  alle kleuren Breikatoen Ruitatof enz., enz., enz. 

per knot 1 ,85
0,98 per meter 1 ,30 

Kantoorbo1khandel, Kantoordruk- en 
Copieer-ln ri;hting F. C. Rooth-de Laat

A. Robben-Ackerman Breukelsestraat 90, Boxtel 
Baroniestraat 87, • Boxtel - Tel. 530 

r•••---. 

I 
Het adres mr een goede 

I 

1 Voetbehandeling 1
■ PEDICURE

1 WIES GEMEN ! 1 
Ook aanmaten 

1 

1 van steunzol en 1
Stationstraat 14. Tel. 296 

.. _ -■- _ .. 

GEEFT DE IDEALE LIJN. 

,,.., ,,,t1 Rf.., '-)� 
.·.• 1--
..

_,.-� ,. 
,-- •; 

' 

* Alleea een corser mee eengoede p&sYorm geeft aan Uw figuur de ideale lijn, die doorde nieuwàe mode wordt yoor,.ge1Cbrcff0. IComt U eena kijken nur de nieu'W'e modellen MAXIS-coractten die wij zojuist liebboa Ontvangen. ALLEENVERKOOP 
F. J. Witteveen's 

Manufacturen• en 
Confectiebedrijf 

Rechterstraat 18, Boxtel 

Adverteert in 
.'J.Jca6ant' .s ÛHû:«ffl

Ria tracteerde op school en 
het kostte niets! 

Haar 

Moeder was 

acht blij. 

VéGé nam 

haar zora 

over! 

* 

w AT EEN VéGé-KRUIDENIER al niet hoort. Nu weer over Ria. 'n Schat van een meisje. Pas op school. Toen ze jarig werd, wilde ze natuurlijk tracteren. Haar Moeder zat een beetje in over de extra kosten, die zo'n verjaardag meebrengt. Enfin, van dat tracteren was misschien niet veel gekomen, als :i:e die week niet alles bij VéGé had gekocht. En toen ging het wèl ! 
Ria tractaerde deor de 

YéGé-Gtld-Z111l1 ! 

Moeder k1·eeg bij al haa 

boodschappen waardevol

le geld-zegels! Zóveel, 

dat ze gemakkelijk alle 

stioep voor de hels klas 

ko11 kopen ! Dat wa, even 

een bof! 

Moedsr was dolblt} voor 1'1111r m•l1he ! 

Laat dat U tot ,oorbttltl zijn ! WORD OOK VéGé-KLANT. Er is ook bij U een VéGé-kruidenier in de buurt. Kom daar eens kijken. Superieure kwaliteiten. 

Lage prijzen. Dat komt omdat de honderden VéGé-wlnkeliers alles tezamenkopen. Daardoor Is VéGé zo gul met geld-zegels! 
Duizenden 1uldens korttRC I DAARDOOR geeft Uw V éGéakruldenler elk jaar duizenden guldens korting aan zijn klanten. Laat üw guldens niet liggen. Word VéGé-klant. Als U dat niet doet, geeft U te veel geld uit voor Uwkruidenierswaren! Voorkom geldverspilling. Word nCi klant bij VéGé. 
Spaar tien procent uit 1 NEEM DE PROEF met VéGé-koffle. ubetaalt de prijs, die U ook nu betaalt.Maar VéGé geeft er 41 geld•zerels bijl Tien procent korüng ! 

Word ook YéGi-klaAt ! 
ProfitHr toch óók ! 

GULLER MET ZEGELS - GULLER ME:T GUlotN
Er zijn 1200 VéGé-kruideniers 

200 gram Borstplaat 39 cent. 
Spaar nu reeds voor Sybrands' Kerstpakket. Dit is uw voordeel. lnlichtiogen verstrekt

Végé,Kruidenier C. de Jong,v. Kempen, v. Hornstraat 12 

OFFICIËLE OPENING 

WOENSDAG 1 OCTOBER2 UUR N.M. 

ZAL Drs. M. A. M. VAN HELVOORT, 
BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE 
BOXTEL, OFFICI E E L  OP E N E N  HET 
NIEUWE BEDRIJFSPAND VAN DE 

F
A A. HUISKES & ZN.

• VAN SALMSTRAA T 54a BOXTEL 

RECEPTIE: IN AANSLUITING OP DE O P E N I N G VAN HET 

BEDRIJFSPAND ZAL DE DIRECTIE 'S NAMIDDAGS 

VAN 3.30-6.00 UUR EEN RECEPTIE HOUDEN VOOR 
GENODIGDEN EN BELANGSTELLENDEN IN HET 

HOTEL THEUWKENS, STATIONSPLEIN 1. 



Godsdienstcursus 
Over enkele weken begint de nieuwe 
cunus. Allen, die 18 jaar zijn of oud,er, 
en nog niet aan de godsdienstcursus 
hebben deelll;eoomen, worden uitgeno
d4?,d <lit jaar mee te doen. 
Men kan zich opgeven op de pastorie 
van de Sint Petrus parochie. 
De cursus zal gegeven worden 's Woens
dagsavond�, 1 uur per week (tot half
vasten van het volgende iaar).
Tijd: 8 tot 9 uur 's avonds. 
Plaats: zaaltje op de Burgakker. 
Is het nodig nu nog extra-aansporingen 
te geven? 
Kunnen we niet volstaan met U ernstig 
te zeggen: 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

17e Zondag na Pinksteren, 
28 September 1952. 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. Om half 7 gel,. H, Mis voor het
geestelijk en tijdelijk welzijn van onze 
parochie; z.a. gel. H. Mis voor Wilhel
mus Petrus van der Steen; cm kwart 
voor 8 gel. H. Mis voor Rikie van 
Schijndel; z. a. gel. H. Mis voor Corne
lis van Rumund; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Mechelina van Kuringen; Om 
9 uur gel. jrgt. voor Johannes van 
Liempt; z.a. gel. H. Mis voor Mechelina 
van Kuringen vanwege neven en nich
ten; om half 11 gez. mndst. voor Petrus 
Janssen. 
Schaal. Vandaag gaat de te schaal voor 
de verlichte torenklok. De 2e schaal 
voor de bijzondere noden. Beide schalen 
werden ten zeerste aanbevolen. , 
Lof. Vanavond om 7 uur kort Lof met 
kruisweg voor de zielerust van al 
degenen, die in de maanden Juli, Augus
tus en September op het zieleboek staan. 
Woensdag begint de Octobermaand. Ge
durende deze maand zal het iedere 
avond om 7 uur Lof zijn met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef. 
Biechten. Donderdagavond van 7 tot 8 
uur en Zaterdag van half 3 tot 4 uur en 
van, 6 tot half 8. 
Dopen. Iedere middag van half 3 tot 
3 uur. 
Binnenkort zullen de propagandisten der 
Maria-Congregatie een rondgang hou
den voor hun Kerst-actie, om met Kerst
mis, waar dit nodig is, een Kerstpakket 

' te kunnen bezQrgen. 
Wij bevelen deze actie ten zeerste aan. 
MAANDAG 29 Sept.: Feestdag van de 
H. Aartsengel Michaël; kwart voor 7
gez. jrgt. voor Johannes D<lnkers; z. a. 
voor Hendrina v. d. Loo-v. Oirschot;
half 8 gel. H. Mis voor Johanna Maria 
van Doremalen-Hulsen; z. a. gel. mndst. 
voor Theodora van Dongen; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Johannes Gerar
dus van der Ligt; half 9 gel. H. Mis 
voor Petrus Laus; 9 uur gel. H. Mis tot 
intentie van de Politiebond St. Michaël; 
half 10 gez. Huwelijksmis. 
DINSDAG 30 Sept.: kwart voor 7 gel.
jrgt. voor Martinus Grilis en Antoinetta 
van Schijndel; z. a. gel. H. Mis voor 
Martinus Habraken te St. Oedenrode 
overleden; halP 8 gel. H. Mis voor Hen
drica Petronella van den Oever-van de 
Sande; half 9 gel. H. Mis voor Hen
riëtte Witteveen-Schöne; half 10 gez. 
Huwelijksmis. 
WOENSDAG 1 Oct.: kwart voor 7 gez.
mndst. voor Hendrica van den Oever
v. d. Sande; z. a. gel. mndst. voor Con
stant van den Broek; half 8 gel. H. Mis 

.voor Barbara van Oers-v. Dijk; z. a. gel. 
mndst. voor Gerarda Maria Boleij; half 
9 gel. mndst. voor Gerardus van Hert
rooy; om 9 uur gel. H. Mis om Gods 
zegen af te smeken voor het nieuwe 
schooljaar van de R.K. Schildersschool 
St. Lucas; half 10 gez. Huwelijksmis. 
DONDERDAG 2 Oct.: Feestdllg van de
Engelbewaarders; kwart voor 7 gel. 
mndst: voor Maria Dirks-Saat; half 8 
gel. mndst. voor Gerardus van der Loo; 
z. a. gel. H. Mis voor Petrus Smits; half
9 gef. gez. jrgt. voor de Familie Wilhel
mus de Visser. 
'l'ledenavond om 7 uur Lof. 
Gelegenheid om te biechten , van 7 
tot 8 uur. 
VRIJDAG 3 October: Eerste Vrijdag 
van de maand, toegewijd aan de ver0 

ering van het H. Hart van Jezus. Tevens 
feestdoag van de Kleine H. Theresia 
van het Kindje Jezus; kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Maria Dirks-Saat; half 8 
gel. H. Mis ter ere van het H. Hart; 
z. a. gel. Mndst. voor Christel van der
Horst; half 9 gel. H. Mis voor Hendrica 
v. d, Ven-v. d. Ven. Hedenavond, om
7 uur Lof ter ere van het H. Hart. 
ZATERDAG 4 Oct.: Priesterzaterdag. 
Tevens eerste Zaterdag van de maand,
toegewijd aan het Onbevlekt Hart van 
Maria en feestdag van de H. Franciscus 
v, Assisië; kwart voor 7 gel. mndst. voor 
Mechelina vari Kuringen; z. a. gel.
mndst. voor Maria Vogels-van Kas.teren; half 8 gel. H: Mis ttr ere van het Onbevlekte Hart van Maria tot bekering 
van de zondaars; half 9 gel. H. Mis voor
Francina v. d, Laar-v. Liempd. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Hendricus Marti
nus van Houtum geb. te Boxtel (St. Pe
trus) en won. te Helvoirt en Elisa Irma 
Maria van den Brand geb. te Desschal 
(B) en won. in deze parochie_; Cornelis
Joannes van der Sloot uit deze parochie 
en Maria Henrica van Grinsven, geb. 
te Den Dungen en won. te Oirschot; 
Lambertus Petrus van der Sloot uit deze 
parochie en Adriana Petronella van Zun
dert geb. en won, te Oisterwijk (H. Jo
annes), waarvan heden de 2de ilfkondi
ging geschiedt. 
Martinus Alb,ertus Verheiien geb. te 
Wychen en· won. te Boxtel (H. Hart) 
en Adriana Cornelia van Schijndel geb. 
en won. in deze parochie; Antonius Ge
rardus Schalkx geb. te Boxtel (H Hart) 
en won. H. TI1eresia en Anna Gerarda 
van'. Brunschot geb. te B�xtel (H. Hart) 
en won" ,in, deze, parochie, waarvan he
den de 3de- afkondiging gesc)1i_�dt. 

voor Jongemannen 
Ouders: we rekenen op Uw medewer
king. 
Katholieke clubs: wij verwachten alles 
van Uw invloed. 
Jonge-mannen: brengt met plezier het 
9!fertie van één uur. Ge zult er waarlijk 
geen spijt van hebben. 
En tot besluit een woord tot U allen 
van Paus Pius XII in een toespraak 
(van 14 September 1952): 
,,Probeert Uw Katholiek Geloof te be
leven met een nieuwe zekerheid, tot in 
het diepst van Uw hart en met volle 
overtuiging" Spant al Uw krachten in 
om het steeds meer tot een levende 
werkelijkheld te maken". 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
17e Zondag na Pinksteren. 
28 September 1952. 

Vandaag gaa� de eersté schaal "de stui
versschaal" voor de kerk: de tweede gaat 
vcor de Bijzcndere Nod,m. 
Onmiddellijk nà de Hoogmis is het San
ta Ttresa in de kapel der Eerw. Zusters 
Ursulinen. Om kwart voor 12 is het H. 
Familie voor icngens in de Burcht. 
Vanavond is het om 7 uur Lof voor 
onze parochianen in het buitenland en 
voor 't bencud van de vrede. 
Maandag - is het de feestdag van de 
H. Aartsengtl Michaël.
Woensdag - begint de Octobermaand,
dé maand van de Rozenkrans. Elke 
avond is het om half 8 Lof met rozen
hoedje. Maandag, Woensdag en Vrijdag 
is het met volkszang. Breng dus uw 
parochiebundel mee. 
Donderdag - wordt vanwege de daar
opvolgende Eerste Vrijdag; biecht ge
hoord des morgens onder de H.H. Mis
sen en des avonds van 6 tot 7 uur. 
Na de middag om 3 uur _is het Familie
voor de Moeders en gehuwde vrouwen, 
in de kerk. 
Vrijdag - Eer;ste Vrijdag, des morgens
is het om kwart vóór 7 pl. gez. H. Mis 
voor de leden van de Broederschap van 
het H. Hart. Na de middag is het 0111 
half 4 Lof voor de schoolkinderen, Des 
avonds cm half 8 is het Lof met oefe
ning van Eerherstel. 
Vrijdag is het ook de feestdag van de
H. Theresia van Lisieux.
Zaterdag - is het Priester-Zaterdag. 
Na de H.H. Missen wordt het gebtd 
voor de priesters gebeden. 
Vandaag over drie weken doen de kin
deren hun Eerste H. Communie. Deze 
kinderen komen oefenen in de kerk op 
Woensdag- en Zaterdag-middag om 
2 uur. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. cl, voor 
een overledene; 7 uur 1. d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der paro
chianen; 8 uur 1. d. tot bijzondere in
tentie (v. Br.); kwart over 9 1. d. voor 
Lambertus v. Eijndhoven v.w. de H. 
Familie; half 11 Hoogmis voor Adrianus 
v. d. Nostrum v.w. St. Elisabethvereni
ging. 
In de Burcht: kwart v. 7 1. d. voor overl.
Moeder; half 9 1. d. voor overleden fa
milie; kwart voor 10 1. d. voor Johannes 
Corn. Huijberts v. w. personeel leer
looierij. 
MAANDAG: 7 uur 1. d. voor Mathilda
Scheepens-Hoenselaars; zijaltaar 1. i. 
voor Franciscus v. Liempde; kwart voor
8 1. d. voor Johan Hermes en Rosalià 
Schüller z.e.; zijaltaar 1. j. voor Petro
nella v. Eijndhoven-Kruissen; half 9 1. d. 
voor levende en overleden leden van de 
Handboogschutterii l'Union. 
DINSDAG: 7 uur 1. mndst. voor Adria
nus v. d. Nostrum; zijaltaar 1. d. voor 
Willibrord v. Zeeland, Johanna Boeren 
z. e. en Jacoba de zoon; kwart voor 8
1. d. voor Petrus Smits; zijaltaar 1. d.
voor Maria Sars-v. Eijndhoven; half 9 
1. d. voor Gerrit Voets, Johanna v. d.
Braak z.e. en Godefridus de zoon. 
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor Anto
nius v. Rcoij-Peters; zijaltaar 1. j. voor 
Cornelis v. Liempdt; kwart voor 8 1. d. 
voor Henricus v. Asperd-v. Zeeland te 
Heeswijk overleden; half 9 1. d. voor 
Antonius Wagenaars, echtgenote en 
zonen. 
In de Burcht: half 8 1. mndst. voor Theo
dorus v. d. Steen. 
DONDERDAG: 7 uur 1. d. voor Adria
nus v. d. Nostrum en Jan de zoon; 
kwart voor 8 1. mndst. voor Huberta 
Bontie-Verdegaal; zijaltaar 1. d. voor 
Adrianus v, d. Nostrum v,w. een vriend; 
half 9 1. mndst. voor Hubertus Jos. v. 
Susante en Jos. v. Susante de zoon. 
VRIJDAG: kwart vóór 7 pl. gez. d. 
voor de leden van de, Broederschap van 
het H. Hart; kwart voor 8 1. mndst. voor 
Maria Sars-v. Eijndhoven; zijaltaar 1. j. 
voor Maria v. Liempd-v, d. Sanden; half 
9 1. mndst. voor Wilhelmus v. Eijnd
hoven. 
ZATERDAG: 7 uur pl. gez. jrgt. voor 
Thomas v. Alphen en Johanna Schellen; 
zijaltaar 1. i. voor Andreas v. Liempd; 
kwart voor acht 1. j. voor Johanna Berg
man-v. d. Sande; zijaltaar 1. d. voor 
Jozef v. Boxtel; half 9 1. mndst. voor 
Eugène Bogaerts. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

17 e Zondag na Pinksteren
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het 
Welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Cornelis Fick. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Johanna 
Fick. 
DINSDAG: half 8 jrgt_ voor Catharina 
Fick; 10 uur gtz. huwelijksmis en H. 
Mis voor de overleden fam. Verhoeven
Geerts. 
WOENSDAG: half 8 irgt. voor Wilhel
mus Habraken en Adriana de hsvr.; 10 
uur gez. huwelijksmis en H. Mis voor 
de overleden fam, Rurmund-Wagenaars. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Elisa
beth Verhagen. 
VRIJDAG: eerste Vrijdag, half 8 jrgt. 
voor Henricus Cornelis Klomp. 
ZATERDAG: half' 8 jrgt. voor Elisabeth v. d. Ven.

Deze week zullen geschieden:
Maandag H, Mis voor Anna Maria v. d. 
Langenberg v.w. de buurt. Donderdag, 
Vrijdag en Zaterdag H. Mis voor Adria
nus Schellekens v.w. de fam. Geerts_ 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG, 28 September: 17e Zondag
na Pinksteren: om 7 uur H. Mis voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie; om half 9 H. Mis tot zekere 
intentie; om tQ \lJlr de Hoogmis tot ze
kere intentie. 
De_ eerste schaal gaat voor de eigen 
kerk; en de tw�ede voor de Bijzondere 
Noden. 
Om half 3 het Lof, waarna gezongen 
wordt lied nr. 63. 
MAANDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor de leden van de godvruchtige ver
eniging ter ere van de H. Theresia. 
DINSDAG: om kwart voo_r 8 H. Mis 
voor Johannes Vissers. 
WOENSDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Petrus Janssen, parochie H. Petrus 
overleden. • 
DONDERDAG, 2 Oct.: feestdag van die 
HH. EOS(elbewaarders: om kwart voor 8 
H. Mis tot zekere intentie (L.)
VRIJDAG, 3 Oct.: Feestdait yan de H.
Theresia van het Kind Jezus, Patrones 
van onze Parochie: Tevens Eerste Vrij
dag van de maand; om half 8 de plech
tig gezongen -H.· Mis voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn van de parochie. 
Des avonds om half 8 plechtig Lof met 
oefening van Eerherstel, waarna gelegen
heid tot· vereren van de relikwie van de 
H. Theresia.
ZATERDAG 4 Oct.: f'eestdag van de H. 
Franciscus van Assisië: om kwart voor 8 
H. Mis uit dankbaarheid ter ere van de
H. Maagd Maria (E.).

Gelegenheid tot bie�hten: 
Dagelijks voor de HH. Missen en Za
terdagmiddag van 6 tot 7 uur. 

Huwelijksaankondifling: 
Antonius Gerardus Schalkx geboren te 
Boxtel en wonende alhier, en Anna Ge
rarda van Brunschot, geboren te Boxtel 
en wonende in de parochie van de H. 
Petrus, 3e Roep. 
Gedoopt: 21 September: Maria Gerar
dus Jacobus, zoon van Johannes Hen
drikus van de Loo en Antonetta Maria 
van Esch. 
Katechismuslessen deze week op school: 
7 e klas: de vragen van les 6. 
6e en 5e klas: les 6 en 7. 
4e en 3e klas: tweede helft van les 4,

en les 5. 

Octobermaand - Rozenkransmaand:
Wij mogen onze parochianen nog eens 
extra aansporen, zeker deze maand, da
gelijks gezamenlijk thuis het rozenhoedje 
te bidden. 

Collecte Universiteit: 
In de loop van de maand October ko
men de leden van ons Universiteits-Co
mité bij U aan huis, om de jaarlijkse 
bijdragen voor het Katholiek Hoger 
Onderwijs. 

Speciale kerke�jke berichten. 
Zelatricen v. d. St. Theresia-Vereni11:il1S(: 
De Zelatricen van de godvruchtige ver
eniging ter ere vàn de H. Theresia te 
Boxtel en omgeving worden verzocht 
deze maand de contributie op te halen 
- voorzover dit nog niet geschied is -
en deze op Zondag 26 October te ko
men afdragen na het Lof, op hun jaar
lijkse bijeenkomst op de pastorie te 
Lennisheuvel. 

PAR. ST. JANS ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

17e Zondag na Pinksteren, 
28 September 1952. 

ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der 
par.; 8 uur I.m. tot bijz. intentie; 10 uur 
z.m. voor Lambertus Schoenmakers v.w.
de handboogschutterij "Soranus"; 3 uur 
Lof, daarna Jongens-Congregatie. 
MAANDAG: 7 ·uur z.i. voor Johanna 
Schoenmakers; half 8 z.j. 'voor Elisabeth 
v. d. Vleuten; 8 uur l.i. voor Antonetta
Wilhelmus v. d. Dungen. 

• DINSDAG: 7 uur z.j. voor Maria Aven
donks; half 8 z. i. voor Cornelis v. d. 
Vleuten; 8 uur l.i. voor Petrus v. Mens
voort. 
WOENSDAG: 7 uur z.i. voor Petrus v. 
Lieshout; half 8 z.j. voor Johannes Wel
vaarts; 8 uur l.i. vcwr Cornelis v. Hee-
rebeek. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Lambertus Schoenmakers; half 8 z.j. v. 
Cornelia Petrus v. Lieshoqt; 8 uur l.i. 
voor Maria Adrianus de Bresser. 
VRIJDAG, te Vrijdag van de maand, 
daarom ook Donderdag biechthoren als 
op Zaterdagen, d.i. n_a de middag van 
2-3 en van 6-7 uur. Om half 7 J.i.
voor Arnolda Theodorus v. Berkel; om 
7 uur l.i. voor Jan Quinten en Ida de 
hsvr.; half 8 z. mndst. voor overleden 
familie v. Boeckel v. Rumpt, deze H. 
Mis met uitstelling enz. 
ZATERDAG: 7 uur z.i. voor Wilhel
mina Johannes Welvaarts; half 8 z.i. v. 
Wouter v. Mensvoort; 8 uur l.i. voor 
Francina Hendricus v. d. Meerendonk. 
ZONDAG: half 7 l.i. voor Jan v. d. 
Wiel; 8 uur I.m. tot weli. der par.; 10 
uur z.i. voor Anna-Maria Johannes Wel
vaarts. 

In de Kapel van de Eerw. Zusters: 
Maandag tot Woensdag 7 uur I.m. voor 
Lambertus Schoenmakers; Màandag als 
overleden lid proc. Roermond; Dinsdag 
als overleden lid van de Boerenbond; 
Woensdag v.w. de familie. 
Woensdag begint de maand October, 
toegewijd aan de verering van 0. L. 
Vrouw v. d. Rozenkrans; daarom gedu
rende -die maand iedere avond om 7 uur 
Lof met Rozenhoedje en op Zondag 
plechtige Hoogmis en onder het Lof 
processie. 
Deze week zal -het comité voor de R.K. 
Universiteit de bijdragen der parochia
nen komen ophalen aan huis. 
Vrijdag, feestdag van de Kleine H. The
resia. Na iedere gestelde H. Mis wijding 
van rozen. En op die dag tevens vasten
en onthoudingsdag voor de leden der 
3e Orde van St. Fran_cisctJS. 
GEDOOPT: Wilhelmus C. H. zoon van 
Petrus Verhagen-v. d_ Velden; Gerarda 
W. M. dochter van Franciscus v. Haa
ren-Koppens. 
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

17e Zondag na Pinksteren. 
28 September 1952. 

H.H. Missen pm 8 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden van het 
Episcopaat en voor onderhoud eigen 
kerk. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje. Na het Lof een lied. 
Woensdag begint de Octobermaand, toe
gewijd aan 0. L. Vrouw van de Rozen-

Te koop bij A. C. 

krans. Gedurende déze maand 'iedere 
avond om half 8 Lof met Rozenhoedje 
en gebed tot de l::I. J-0seph. 
Donderdag gelegenhejd om te biechten 
van 3-4 uur en_ van 6�half 8. 
Vrijdag, eerste Vrifdag der· m_aand, 'toe
gewijd aan het H. Hart, van Jesqs> Om 
half 7 uitstelling l@i( h�t Aller;heiligste 
en comtnunieuitfeirfen; oi-i-f 1 uur gez. 
H. Mis met uitstelling, waarna Litanie
van het H. Hart- en Oefening van-· t�er
herstel. 's Avonds om half 8.Lof; na het 
Lof een lied ter ere llan het H. Hart. 
Zaterdag Priester-Zaterdag. , • 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor
,,Onze arme kerken". • 
Op de tweede Zondag van October, dus
op 12 October a.s., zullen de kinderen 
van de 2de klas, die daarvoor in aan
merking komen hun eerste H. Commu
nie doen, 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-v. d. Laar; half 9 H. Mis 
voor Christiaan Pijnenburg te Helvö'irt 
overleden; 10 uur Hoogmis voor de 
parochie. • • 
MAANDAG: 7 �ur H. Mis vo_or Adria
nus v. d. Bosch te St. Michielsgestel 
overleden; 8 uur mndst: voor Adrianus 
van der Meyden. ' 
DINSDAG: 7 uur mndst. voor de Eerw. 
Moeder Cortilia; ,8, uur H. Mis_ ;voor 
Mevr. Martina van Esch-v. Munstei:., 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Elisa
beth Batens; � uur jrgt. 'voor Adrianus 
Verhagen. 
DONDERDAC: 7 uur jrgt. voor Dièna 
Verhagen-Timmermans; 8 liur H. Mis 
voor Adrianus v. d. Meyden v.w. Br.' H. 
Willibrordus, Luyssel. 
VRIJDAG: 7 uur Gez. Gef. jrgt. voor 
Hendricus v. d. Laar; 8 uur jrgt. voor 
Petrus Konings. , ' . •
ZATERDAG: 7 uur irgt. voor Elisàbeth 
Konings-v. Hoof!\ 8 .uur H. Mis voor de 
gelovige Zielen. , • 
Elders: H. Mis voor Gèrardus Josephus 
van Oers. • 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL.
Zondag 28 September. Zeventiende 
Zondag na Pinksteren. Deze nàmiddag 
om half 6 Vespers en Lof. - - ', 
Maandag: Feestdag van- de H. Aarts
engel Mi_chaël; om half 8 Lof. _ ... <, 

Woensdag : Opening vaá de 'Octobermaand. Gedurende' de· ·weel( 'ie,lere avond om 10 minuten voor half 8: .Lof met Rozenhoedje. ' - • 
Vrijdag: Eerste Vrijdag - v�n de ;aand. 
Gedurende de gehele dag aanbiddingvan het H. Sacrament, om· ·to minuten voor half 8 Lof met Rozenhoedje: 
Zaterdag: Priester-zaterdhg. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor éornelis van den Broek; om half 9 voor de overleden leden van de familie Janssens-Otterbeek. 
MAANDAG: om 7 uur '('Voor • PetrusRaaiimakers._ 
WOENSDAG: om half 8 voor DoctorTheodorus Streng-ers. 
VRIJDAG: om half 8 voor de overledenMevrouw Henket-Windstosser, 
ZATERDAG: om half 8 tot bijzondereintentie. 

Peijnen- Te koop bij W. van Nieu B ij deze betuigen wij onze 
hartelijke dank aan allen, 

van wie we bij 0!lS zilveren 
huweÎijksfeest blijken van be
langstelling mochten ondervin
den, In het bijzonder dankçn 
wii bestuur en leden van de 
R. K. Gildenbondsharmonie, 
R. K. Bouwvakarbeidersbond 
en v·rienden en kennissen. 
Fam. v. d. Brand-v. d. Schoot 

Te koop: een toom zware 
biggen. H. Peijnenb_u_rg, Kas
teren B 28, Liempde. 

burg, Mijlstraat 43, 14 weken burg, Langenberg 12, ,een -
w
in 
he 

Merheimstraat 37. 
H iermede betuig ik mijn 

dank aan de Kleinvee
verzekering voor de vlugge en 
goede uitbetaling voor mijn 
afgemaakt varken. Arbeiders, 
gaarne beveel ik U deze ver
zekering aan. 

A. v. d. Oetelaar,
Parkwt:_e. 

Agent H. G. Mestrom 
Jan v. Brabantstraat 23. 

Wij betuigen onze dank 
voor het medeleven tijdens 
de ziekte van onze gelief
de vader en grootvader -
LAMB. v, EIJNDHOVEN 
en voor de belangstelling 
ondervonden bij zijn over
liiden en begrafenis. 

Fam. Habraken-
v. Eiindhoven 

Te koQP: een toom beste big
gen, een kalfvaars, keuze uit 
twee, bijna aan telling, en 
twee guste koeien, T.B.C.-vrij 
bedrijf, en 30 kalkoenen. H. 
Scheutjens, v. Salmstraat 54. 
Te koop: 
roodbont, 
her, wit 
Roond 8. 

een beste kalfvaars, 
aan telling 7 Octo
bedriif. J. de Bie, 

Een toom zware biggen. P. 
Langerwerf, Tongeren 11. 
Te koop: een 2-persoons ma
honiehouten ledikant met spi
raalmatras. Een gr.ote hard
houtiin ronde tafel: Station
straat 33. 
HH. Landbouwers. Voorra
dig voor winteruitzaai: .Rogge, 
Tarwe en Gerst, alles 1 e nab. 
N.A.K. gekeurd. Ook binnen
kort leverbaar diverse soorten 
pootaardappelen in verschillen
de maten en klassen A, A13 
en B. Bestellingen k\rnt U op
Q'even bii een mijner agenten 
Öf bij Zaadhandel P. P. van 
Zogchel. -
Te koop: prima haard en een 
vulkachel, we�ens aanschaffing 
van gasverwarming. Bevr. Sta
tionstraat 69.Een partij maïs en een trap

naaimachine te k9op, Koniins
hoolsedreef 3. Te koop: zo goed als nieuwe 
Te koop: een kaJfvaars. Aan vulkaçhel. G. C. Kl9111p, .Ge
telling 4 Oct. T.b.c,-vrije stal. monde, No. 13. 
Adr. v. Erp, Roond 7. 
Te koop: een toom beste big
gen. H. I ·lqlsen, Oirschotse
weg 9, _Boxtel. 

Dat Niemeijer ook een heer
lijke Amerikaanse Shag ma
ken kan, bewijst ASCOT 
Shag. Proef eens hoe vol en 
zacht van smaak ASCOT is. 
't Zal U zeker bevallen! Een toom biggen. J. Vullings, 

Eindhovens�weg 47. Te koop: een beste kalflvaars, 
Te koop: een toom biggen, aan telling, t.b.c.-vrii, bij Fr. 
N.L., bii J. v. Esch, Mijl- v. d. Struyk, Selissen, 
straat 26. 
Komt er ook voor Uw be
drijfstak een Bedrijfspensioen
fonds? Volledige zekerheid 
hieromtrent is er niet, doch 
wij willen U gaarne vrijblij
vend over de mogelijkheid 
hiervan, zomede 't verkrijgen 
van eventuele vrijstelling hier
voor, uitvoerig inlichten. 
A. Schellekens, Mijlstraat 36,
Boxtel. 

Te koop bij H. Vugs, Haaren
seweg A 107.., Esch, een partij 
zeugen met biggen. Ook ge
negen te ruilen tegen guste 
zeugen, lopers of biggen. In
geënt tegen varkenspest. (Dok
tersverklaring aanwezig). 
Gevraagd in klein gezin 
Dienstbode, voor dag 
nacht, niet beneden 20 
Bevr. Molenstraat 19. 

R.K. 
en 

jaar. 

Woord-advertenties kunnen Te koop: 4000 • kg "Voran"
elke week tÖt en met Woens- voederaardappelen. Wed. A. 
dag opgegeven worden aan de v. d. Sande, Onrooi 9. 
Administratie van Brabants Kinderwagen te koop. Van 
Centrum, Molenstr. 19, Boxtel. Coothstraat 16. 

drachtige zeugen. Keuze 
uit 4. 
Te koop. B�lgische Brabantse 
kachel, Fellenoord 8. 
Te koop: keukentafel: vul-
kachel en electrisch comfoor, 
2 platen. AUes in prima staat. 
Doornakkerlaan 29. 
Grote arbeiderswoning in een-
trum te ruil tegen kleine. Brie-
ven nr. 30, Molenstraat 19. 
Wordt gevr<!,agd een net R.K. 
Meisje voor dag of dag en 
nacht, dat zelfstandig kan wer-
ken en goed met kinderen kan 
omgaan. Adres: Doorenbosch, 
Mgr. Wilmerstra11t 10. 
Een gouden halsketting, fijn-
geschakeld, verloor ik, einde 
1911, vermoedelijk. Ik zag ze 
eens terug gedragen door e�n 
vrouw met witte muts, in de 
kerk van het H. Hart te Box-
tel. Wil die er met mij over 
praten? Adres te bekomen 
Molenstraat 19. 

goede staat zijnde 
plattebuiskachel. 

Belgisc 

Te hyur in centrum· van Bo x
el
a-

tel (Stationstra_at) een wink 
woonhuis. Te • bevragen St 
tionstraat 80. 
Bied,t.zich aan een nette wer k

per 
9. 

ster voor enige dagen 
week. Bevragen Molenstr. 1 
Te koop wegens overcomple 
een i.g.s.z. haardkachel !5 

et 
0. 

Te bevragen Molenstraat 19. 
Te koop: z,g.a.n. fomui 
kachel ,,Etna" e_en driepi 
gasstel. Wilhelminastraat 4, 

s
ts 

Gevraagd: net meisje in kle in 
de gezin, zelfstandig kunnen 

werken. Stationstraat 38. 
Net Meisje zoekt een of tw ee 

ll. dagen !)er week werkhuize 
Bevragen Molenstraat 19. 
Gevraagd: tegen 1 Nov.: e en 

1kt 
s. 

flinke boerenknecht, !ie 
g_oed kunnende melken. Jo 
Renders, Kinderbos 5. 

Wie kan mij leveren 

een partij stalmest 
W. NOYEN

"QEN BONGERD" - OIRSCHOT
Tel. K 4997 • 235 

De haard of kachel gaat branden. 

V•egt uw schoorsteen met 

,,ANTI-ROET" 
De mederne schoorsteenveger 

f 0,55 in een pakje, Per pakje 

Drogisterij M. OLIEMEULEN 
RECHTERSTRAAT 37 TEL. 381 

Kermis St. Michiels-Gestel 
Voor pleizier en vermaak 

naar Café VAN DER STAAK 
Tegenover Doofstommen•lnatituu.t. 

Gezellig Orkest. Prima consumpti.e. 

•

1 , 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Pauselijke richtlijnèn voor het 
sociale leven 

t. MENS EN MACHINE. 
Op 27 Septembër sloot in Turijn, • de 
grote fabrieksstad in Noord-Italië, de 
25ste in de reeks van sociale weken die 
daar geregeld worden gehouden. Dit zil
veren jubileum in het sociale leven van 
Italië was voor de Paus aanleiding aan 
de deelnemers ervan een brief te richten 
met richtlijnen gehee( afgestêmd op de 
sociale toestanden ván deze tijd. Zeer 
vele leiders van het politieke en sociale 
leven kunnen hieraan hun gedach_ter:i en 
strevingen toetsen en alle standen kun
nen er hun licht bij opsteke11

4 
Daarom 

zullen w__e er enkele artikelen aan wij
den, waarvan dan hier het eerste. 
De 25ste sociale week van Turijn had 
als ond�rwerp iesteld: ,,D� onderne
ming in de moderne �pnomie". Een on
derwerp dat duidelijk voor alle standen 
van belang is, vooral voor de standen 
v�n de arbeiders en de ondernemers, 
lllaar omdat in het tegenwoordige bur
szerlijke leven alles zo nauw samenhangt, 
,hebben ook de andere standen er alle 
belang bij. 
De brief van de Paus bespreekt hetzelf
de onderwerp. �ij iedere onderneming is 
te onderscheiden: het materiaal der on
dernemi.111�. de arbeiders die "êr mee wer
ken en het bewerken, de ondernemers 
die het î_eheel leiden, en daarnaa.st dan 
nQ..g de staat of de overheid die in de 
moderne tijd :z:o'n overwegende plaats 
inneemt in het sociaal-economisch leven. 
Deze vier punten: materiaal, arb_eider, 
werkgeyer en staat, maken dan ooi< het 
onde�erp uit van de pauselijke brief 
die deze vier punten bespreekt in drie 
onderwerpen, n.l. de verhouding tussen 
mens en machine, de verhouding tussen 
arMider en werkgever, en de verhou
ding van de ondérneming tot de staat. 
De kop van dit artikel zegt U al dat we 
!:iet vanqaag zullen hebben ove_r het 
eerste punt d.i. over de verhouding tus
sen mens en machine. 
�In de wertld van de arbeid", schreef de 
H. Vader, ,,zijn reeds wezenlijke verbe
teringen tot stand gekomen, maar er 
blijft nog steeds een ernstig probleem, 
het problee_m van de verhouding tussen 
mens en machine." 
De mechanisatie betekent wel een grote 
vooruitgang voor de mens, maar sluit 
tegelijk toch een groot_ gevaar voor de 
mens in, n.l. het afzakken van de arbeid 
tot een prest'filie ',Yaaruit ieder menselijk 
e_lement is verdwenen, en daardoor in 
een dode, lout� mechanische beweging 
is veranderd. Zo wordt de machine baas 
over de mens, jq plaats van de mens over
de machi_ne. Wat moet hieraan gedaan

wqrden? De mechanisatie tegenhouden 
of machines afschaffen? Dit is vanzelf
sprekend geen-oplossing. Iedere bruik
bare uitvinding is een winst in de tech
nische beschaving. De richtliinen gaan 
dan ook niet in de richting van tegen
werken en afschaffen van iets wat op 
zich goed is, maar in de richting van de 
bestrijding va _n de _verkeerde verschijn
selen die het voortschrijden van de tech
niek begeleiden. 
1. Het eerste waarop de Paus dan in
gaat is van louter stoffelijke aard n.l. de 
noodzakel_ijkheid om alle mogelijke voor
zieningen te bestuderen waarmee voor
komen kan wq_rden dat door uitbreiding 
van de mechanisatie de werkeloosheid 
zou toenemen. 
2. -Vervolgens gaat de Paus in op en
kele verstandelijke en meer geesteliikè 
kanten van de zaak. Vooreerst wat be
treft de-- kijk van de arbe_ider op zijn 
eigen functie, wat men t�enwoordig, 
vooral in de sportwereld "de moraal" 
vav de persoon noemt. ,,Aan de arbei
der", schrijft n.l. de Paus, ,,moet vol
doende vakbekwaamheid verschaft wor
den, die hem bewust doet zijn van zijn 
speciale bijdrage tot de productie". De 
arbeider moet zien dat niet alleen hand 
en voet werken, maar dat bi( hem nog 
meer het hoofd� de hersens werken door 
de vakbekwaamheid die hij in zijn werk 
uitoefent. 
,,Bo:vendien", schrijft de H. Vader, 
"dient het_ sociaal en moreel bewustzijn 
van de arbeider verbeterd te worden. 
zodat hij beseft, dat zijn arbeid ee� 
dienst is ten behoeve van zijn naaste, en 
niet maar een onderdeel van een mecha
nisch proces. Hij werkt met hoofd, hand 
en voet om iets te presteren of af te 
leve.ren in dienst van de naaste of ten 
gebruike van de naaste _en door· zijn ver
diensten ook tot nut van zichzelf en 
zijn gezin. 
3. En als laatste punt in de verhol!ding 
van de mens tot de machine, gaat de
Paus in op de godsdienstige kant van de 
arbeid met te zeggen, dat de gods
dienstzin van de arbeiders versterkt moet 
worden, doordat zij leren inzien dar 
hun werk, hun taak, t�gelijk ook de per
soonlijke medewerking is in Gods Schep
pings- en ve_rLossingswerk, en d;!t hun 
arbeid daarom ook hun eigen middel is 
t.o! geestelijke vervolmaking door het
juist te plaatsen op daJ: hogere plan van 
dienst aan God en nut voor de naaste. 
De volgende keer dan over de verhou
ding arbeider-werkgever. Een bijzonder 
actueel probleem! 

Th. v. H. 

Fa. Huiskes 6. Zn. opénde 
nieuw bedrijfspand 

EERSTE OFFICIELE UITGIFTE 
VAN INDUSTRIE-TERE.EIN. 

W ()CnsdaJ?Jnjddag heeft Burgemees�r 
Drs. M. A. M. van Helvoort onder gro
te belangstelli(IJ? het nieuwe bedrijfspand 
van de Fa. A. Huiskes & Zll... Groothan
del in Afvalstoffen, geopend. Dit be
drijfspand - onder architectuur van de 
heer F. M. B. Maas uit Boxtel gebouwd
door de aannemers Gebr. Lamers uit 
De11 Dungen - is het eerste fabrieksge
bouw dat op het nieuwe industrieterrein 
van de gemeente Boxtel ten Westen van 
de spoorlijn 's Hertogenbosch- Eindho
ven is verrezen. Dit noemde de burge
meester zowel voor de j!'emeente Boxtel 
als voor de Fa. Huiskens een gebeurte
nis van flrote betekenis. Voor Boxte.1 
omdat er de bekroning in Ü,gt van een 
hardnekkil? streven om onze plaats door 
de uitg:ifte van alleszins acoeptable in
dustrieterreinen met de nodige nieuwe 
bedrjjven te verrijken. Voor de Fa. Huis
kes, omdat deze er de verheugende 
flroei en bloei van haar bedrijf mee in 
de gewenste banen kan leiden. 
De burgemeester verklaarde zich voorts 
bevoorrecht te voelen met de eervolle 
tiak dit nieuwe bedrijf te openen, juist 
omdat hij de overtuiging had dat deze 
opening een belofte inhoudt voor de toe
komst. Zo voorzag hij voor de Fa. Huis
kes bijv, • nog een geleidelijke uitgroei 
met het voor Boxtel zo bijzonder gun
stige gevolg va_(J ontlasting der arbeids
markt, terwijl hij hier ook de stellige 
mening aan vast knoopte, dat deze firma 
;tich_ goed zal weten aan te passen aan 
de economische en sociale structuur van 
Boxtel. Dit ware, zo zei spreker, eertijds 
allemaal factoreJ} van doorslaggevende 
betekenis geweest voor het gemeente
bestuur, toen dat moest beslissen over 
de aánvraag om industrieterrein door de 
fa. Huiskes. Nu waren dat redenen om de 
opening vergezeld te doen gaan van de 
hoop, dat dit oude bedrijf in de nieuwe 
omgeving een vogrname plaats zou gaan 
innemen in het economische leven van 
Boxtel, aldus de burgemeester, die na 
deze inleiqende woorden de poorten van 
het gebouwencomplex opende. 
Daarna leidde men Boxtel's eerste bur
�r, die vergezeld was van de beide wet-

houders en verschillende raadsleden, 
door het nieuwe bedrijfspaJld rond. 
Daarbij ging de bewonderina vooral uit 
naar het smaakvol en in oude stijl inge
richte privékantoor, met de prachtige 
eikenhouten lambrizering, de van beeld
houwwerk voorziene schouw en het 
kostbare antieke meubilair. Daarnaast 
nam men een kijkje in kantoor, cantine, 
kleedlokalen en toiletten, welke ver
trekken - gelegen aan de straatzijde -
uitstekend naar de eisen des tijds bleken 
te zijn in_,.l;?ericht. 
En vervolgens bezichtigde men de op
slagplaats, de sorteerderij en de �xpedi
tie-afdeling, b_enevens de moderne hy
draulische persin_s.tallatie en de (nog niet 
�rudgekomen) smelterij. 
Alle mogelijke overschotten en afval
stoffen van textiel- en papierindustrie, 
van ceramische producten, !das en rub
ber zullen daar klaar gemaakt worden 
voor verzending naar de verwerkende 
industrieën in binnen- en buitenland, 
terwijl de - metalen er gereed gemaakt 
worden voor verscheping naar de hoog
ovens. 
On_der het l?'t!ru:>t van ,een kopje koffie 
konden de talrijke bela(IJ?stellenden in 
de cantine even later overwej!'en hoeveel 
duizenden tonnen S!Qed, die anders ver
loren zouden j!'aan, dank zij dit bedrijf 
kllf!nen worden OPfleVa!12'en om te die
nen als aanvulling op het 2'J"Ondstoffen
tekort Vl!n de wereldmarkt, overwei?en 
ook van hoeveel belanR het straks kan
blijken te zijl'! j!'eweest dat de directie 
van deze uit 's Hertogenbosch afkom
stïsze handelsonderneming indertijd heeft
besloten de uitbreidi!12' vaf! baar bedrijf 
in Boxtel te doen plaatsvinden .... 
Bij deze "economische meditatie" past 
zeer zeker de wens (en hiermee willen 
we dit verslag \>\!sluiten), dat het de fa. 
Hµis.kes & Zn in het nieuwe bedrijfs
pand in alle opzichten wél mag gaan! 
Er r_est on� nu alleen nog te vermelden, 
dat de fa. Huiskes na de opening rece
pieerde in Hotel Theuwkens, waarbij 
vele, zeer velen hun opwachting kwamen 
maken bij de ong_ernemende industriëlen, 
die zo juist een belang1:i.ike mijlpaal in 
hun leven bereikt hadden! 

Plaatselijk Nieuws 
BENOEMING. 

De W. E. Pater Kropman A.A., assistent 
in de parochie van het H. Hart van 
Jezus, is door de Bisschop van 's Herto
genbosch, Mgr. W. Mutsaerts, benoemd 
tot geestelijk adviseur van de R.K. Boe
rinnenbond, afd. Boxtel. 

R.K. VROUWENGILDE, Afd. Boxtel. 
OPGERICHT. 

Vorige week Vrijdag had in Hotel Riche 
de oprichtingsvergadering plaats van het 
R.K. Vrouwengilde, afd. Boxtel. 
Ten aanhore van verschillende Boxtelse 
dames, g;if Mevr. Dubois, lic\_ van het 
Hoofdbestuur van het Landelijk Vrou
wengilde, een belangwekkende uiteen
zetting over doel en streven .van deze 
vereniging. Aangezien wij over deze 
punten in ons nummer van 19 Sept. i.l. 
reeds een uitvoerige verhandeling publi
ceerden, gaan wij nu niet dieper in op 
de door Mevr. Dubois ontvouwde ge
dachten. Wel willen wij er op wijzen, 
dat op deze vergadering door de pre
sidente van de afd. Boxtel, Mevr. v. d. 
Ligt, nog gesproken werd over het plan 
om te starten met enkele culturele 
avonden. De _contributie is· bepaald op 
f 3,- per jaar. 

R.K. BOND VAN BEJAARDEN 
EN GEPENSIONNEERDEN. 
Woensdag 8 October a.s. houdt de R.K.
Bond van Beiaarden en Gepensionneer
den, afd .. Boxtel, een algemene ledenver
gadering in het Verenigingsgebouw op 
de Burgakker. aanvang 3 uur. Op deze 
bijeenkomst zal o.a. een bestuursverkie
zing moeten plaats vinden, daar het 
voorlopige bestuur in zijn geheel af
treedt. Ook niet-leden en de vrouwen 
van de leden zijn welkom. 

-o-

Het voorlopige bestuur van de R. K. 
Bond voor Beiaarden en Gepensionneer
den betuigt zijn hartelijke dank aan hen, 
die reeds lectuur ter beschikking van de 
Bond hebben gesteld. 

BONTE AVOND R.K.J.M.V. 
De R.K. Jonge Middenstands Vereni
ging, afd. Boxtel, zal Woensdag 8 Oc
tober a.s. in De Ark een Bonte Avond 
verzorgen onder_ de titel ,,'t Is om je zot 
te lachen!" A�n deze Bont� Avond, die 
onder leiding staat van de heer Schul
pen, alh_ier, wordt medewerkin.g verleend 
door mondor.lteklubs uit Hilvarenbeek 
en Boxtel. Aanvang 8 uur. 

BENOEMING. LIEMPDE 
De Wel Eerw. Heer Kapelaan Van Kes
sel is door de Bisschop van 's Hertogen
bosch, Mgr. W. Mutsaerts, benoemd tot 
geestelijk adviseur van de R.K. Midden
sfandsvereniging te Liempde. 

• 

De· Zondagssluiting 
Veel is daar in Boxtel reeds over ge
sproken. -Toch zou ik op een bepaalde 
kant van deze kwestie evep dieper wil
len ingÖ4n. 
Waarom gaan er stemmen op gm 's Zon
dags niet te sluiten? 
Waarom komen die stemmen van Ka
tholieke middenstanders? 
Hiervoor zijn verschillende redenen op 
te -noemen. Maar ik vermoed sterk, dat 
de • groqtste oorzaak is: de geweldige 
ç.chtelo?shei,� waarmee wii allen de Zon
dill: ,,vieren . 
Is het eigenliik geen schande, dat er 
middenstandszaken zijn, waar geheel de 
Zondag de klanten binnenstappen. Is het 
niet ongegeneerd dat z.g. Katholieke 
klanten geheel de Zondagsrus_t van 
andere mensen voor zich opeisen. En dat 
alléén, omdat ze te achteloos zijn om de 
Zàterdag van te voren vóóruit te zor
gen. Heeft de middenstander dan geen 
recht op Zondagsrust. 
Zeker, het kan vervelend zijn, als U 
eens onverwachts bezoek krijgt op een 
Zondag· en U hebt niets in huis. Inder
daad de volledige sluiting br�ngt kleine 
ongemakken en ongerief mee. Maar 
s.taat daar niet tegenover het algemeen 
welzijn. Weegt dat niet veel zwaarder? 
Waarom voor de gemeenschappelijke 
.:_aak_ geen kleine offertjes gebracht? -
God gaf het derde gebqd aan ons allen. 
Laten we a.u.b. leren om ons te scha
men wanneer we onnodig ·,s Zondags 
aan· anderen werk bezorgen. 
Trouwens: all�s went. Veronderstel: U 
hebt 's Zaterdags vergeten om de nood
z<!_kelijke inkopen te doen, 's Zondags 
wilt U daarom 't een en ander inslaan. 
U kunt eç)lter niets meer krijg�n bij Uw 
winkelier. Ik wed, qat U een volgende • 
keer wel beter vooruit zult zorgen. 
Wij hebben de plicht om elkaar te hel
pen de Zondag tot een "feest" te maken. 
Ja, zó zegt het de Paus: ,,Als gij de 
"goede wil hebt, dan kan een echte
"Zondagsvred� en een Zondags'�reugde 
"heel veel goed tnaken van alles wat 
"tegen':Yo.ordig versplinterd wordt door
"de gejaagde da&tlijkse arbeid. Door de
"waarachtige Zondagsvreugd� kan het
"gezin worden hersteld, wat door het
,,mQ.derne leven uiteen wordt gerukt". 

(14 Sept. t 952.) 
Heeft de middenstander geen recht op 
dit alles? 
Ja, maar- óók de plicht, zult U zeggen. 
Dus laat ,hem zelf zo_rgen, dat hij niets 
verkoopt. 
Acçoord. Dus, als U klant bent, maak 't 
de middenstander dan niet al te moeilijk. 
Bij de scherpe concurrentie in onze ge
meente is het zeer pijnlijk voor een 
middenstander o� zijn klante� - als ze 
komen - een dienst te weigeren. En 

toch: niemand hee.ft het recht om te 
eisen dat zijn bakker, ziin kruidenier 
's Zondags voor hem klaar staat. Als 
Uw bakker 's Zondags gesloten houdt, 
o, dan is 't een koud kunstje om te drei• 
gen, dat U dan wel een andere bakker 
zult nemen. Doch weet dan wel, dat U 
de Zondag geweld aan doet. 

-

Bii de bespreking der winkelsluiting 
kwam weer eens héél duidellik -tot uiting, 
hoe achteloos wij zijn met die Zondag; 
en hoe egoïstisch de man.sen kunnen 
gaan denken in onze Katholieke samen
leving. Men kiikt alleen naar zijn eigen 
gemak en eigen voordeel. Men kijkt 
rtiet verder dan zijn eigen kringetje. 

,;c * * 
En over klandizie op Zondag gesproken: 
De allernoodzakelijkste dingen voor een 
gciukkige Zondag en Gods zegen over 
Uw werk moet ge halen in de H. Mis 
van de Zondagmorgen. Dáár is geen 
slui_ting. 
Maar velen doen of ze bang zijn, dat 
ze dáár g_esnapt worden. 
Een rustige H. Mis v<)n het begin tot 
't einde. Is dat zoveel? 
Geheel de dag staan \laar de deuren 
op�n. 
Een betere klandizie w�re gewenst. 

Burgerlijke Stand 

der Gemeente Boxtel 

van 23 tot en met 29 Sept. 1952. 
GEBOREN: Maria J. H. dochter van J. 
H. van Hal en M. H. v. cl. Boom, van 
Hornstraat 51 - Helena E. C. J. doch
ter van H. P .  van Kasteren en M. Kel
ders, Pastoor Erasstraat 2 .- Gerardus 
A. A. zoon van J. Ber!ttnan en S. M. C. 
Fleuren. Frans Staelstraat 17 - Maria 
J. C. dochter van J. Timmermans en 
C. J. v. cl. Sloot, Maastrichtsestraat 25 
Hendrika A. E. dochter van M. H. v. d.
Biggelaar ·en E. Ëoleij, van Hugenpoth
straat 17 - Leonardus C. J. A. zoon 
van J. J. va11 den Heuvel en M. P.
Maas, Kinderbos 9 - Catharina A. J. M.
dochter van J. J. van Roessel en P. C. 
van der Horst, Bossch_eweg 45. 
ONDERTROUWD: Henricus J. van 
Esch en Petronella M. Versantvoort -
Marinus J. van Kasteren en Johanna W. 
Th·. Bergman - Mathildus van Alem en 
Lucia N. Verdonk - Gerardus M. van 
RÖÓsma\en en Maria M. J. �an Breugel 
- Fraociscus J. C. Mutsaerts en Gerar
da J. Schalkx - Leonardus Jonkers en 
Christina Rooijakkers. 
GEHUWD: Marinus Verhoeven en 
Adriana J. Geerts - Johannes C. van 
Rumund en Arnolda Wagenaars. 

De nieuwe Boxtelse R.K. H.B.S. 

------=== 

In September 1953 gereed 7 

Op bovenstaande tekening, die op enkele 
details na goed_overeenkomt met het 
architectonische ontwerp, ziet U de 
nieuwe Boxtelse R.K. H.B.S. afgeb_eeld, 
zoals die binnenkort in het Konijnshol 
zal verrijzen. (Enkele weken geleden 
vond de aanbesteding plaats, terwijl de 
gunning zeer binnenkort zal geschieden!) 
Ter ·verduidelijking van de tekening de 
volgende bijzonderheden: Het nieuwe 
gebouw is geprojecteerd aan de linkse 
zijde van de Koniinshoolsedreef - ge
zien vanaf de Fellenoord. De op de 
tekening links afgebeelde vleugel (met de 
hoofdingang) komt te liggen Ln het ver
lengde van de nog door te trekken 
straat Grote Beemd geheten. Deze straat 
zai een uitweg krijgen op de Fellenoord, 
ter hoogte van Garage Looymans. De 
rechtse vleugel (met het torentje) is 
,,gepland" in he( verlengde van de tegen
woordige Konijnshoolsedreef, die voert 
naar de brug over de Dommel nabij de 
kapel van Stapelen. 
Wat de inrichting betreft, kunnen we 

m_l!dedelen, dat het op de tekening links 
gelegen gebouw ingericht zal worden als 
gymnastieklokaal. In de linkervleugel 
treft men dan de hoofdingang aan met 
de trappenhal, terwijl daarin tevens een 
aantal klaslokalen te vinden zijn. Hierbij 
zij vern1eld, dat de gang aan de straat
zijde geprojecteerd is, vandaar de kleine 
raampjes. In het voorste gedeelte van de 
rechtervleugel treft men voorts (aan de 
straatzijde) de leslokalen aan voor de 
vakken -natuurkunde, biologie, aardrijks
kunde en scheikunde. In het gedeelte 
met het torentje (op de tekening duide
lijl5�halve wat royaal afgeb!eld) zijn de 
kamers voor directeur en leraren onder
gebracht. Het �heel rechts en enigsziQs 
naar achteren gelegen gedeelte bestaat 
uit een overblijflokaal (60 % van de leer
lingen komt uit andere plaatsen), een 
tekenlokaal (let op de smalle uitsprin
gende ramen) en een toneel, slechts van 
elkaar gescheiden door harmonicadeu
ren. Zulks om dit gedeelte bij voorko
mende gelegenheqen te kunnen meta
morphoseren in een aula (met toneel). 
Hierna<1_st vindt men de ingang voor de 

leerlingen, benevens de fietsenstalling. 
Voorlopig zal deze schoolruimte wel 
evenredig aan de behoeften blijken te 
zijn (men heeft momenteel 4 klassen met 
totaal 94 leerlingen), doch wanneer 
straks, misschien over een tiental jaren, 
een volledig dubbel klassenstelsel is in
gevoerd, zal er toch aan uitbreiding ge
dacht moeten worden. Hiermee is bij het 
maken van de plannen echter ter dege 
rekening gehouden, gezien het onbe
b.9uwde gedeelte tussen gy_mnastieklo
kaal en linkervleugel, dat straks het eerst 
benut zal worden. De achterliggende 
Rrond is speelterrein .. _Het sportveld is 
geprojecteerd ,\an de andere zijde van 
de Konijnshoolsedreef, juist voorbij 4e 
Jacob Roelandsstraat. 
Met de bouw van deze nieuwe R.K. 
H.B.S. tenslotte, zal qaar verwacht wordt 
een aanvang gemaakt word.� zodra de 
gunning bekend is. Het ligl in elk geval 
in de bedoeling om de H.B.S. in Sep
tember 1953 bij de aanvang van het 
nieuwe schooljaar gereed te bebben. 



_.,-: - Gouden Bruiloft 

Het • echtpaar Baayens-v. d. Biggelaar, uit de Prins Hendrikstraat, dat op 
Dinsdag 14 October a.s. zijn gouden huwelijksfeest hoopt te vieren. 

* Daar gaan we nu met onze bescha
ving, beste brave Pietjes Secuur ...  Vol
gens de letter der wet kan het niet an
ders of het hoofdhaar van het manne
lijke deel onzer bevolking moest met in
ganp; van 1 October j.l. een slippertje 
gaan maken, __ een overstapje 11:aan wagen 
naar de jaskraag en misschien zelfs nog 
wel in lange, golvende lokken op de 
schouders gaan neerzijgen. Want wat is 
het geval? De Winkelsluitin!lfil','et 1951 
bepaalt. dat de kag_oerszaken met in
gang van genoemde datum niet lan�r 
dan tot 6 uur 's avonds geopend mogen 
zijn, hetgeen onherroepelijk tot �olg 
heeft, dat knippen voor het werkende 
deel van onze mannelijke bevolking ta
boe is, - want 's Zaterdags krijgen alleen 
dé baarden een beurt. Bij U rijst nu_ na
tuurlijk de stoute vráag of men in Den 
Haag wél de nodige tijd kan vrij maken 
om de haardos naar de algemeen gel
dende beschavingseisen te laten verzor
gen ... * Maar . . .  er komt misschien een 
oplossing. Neen, geen extra snipperda
gen, geen briefje van een �choonheids
specialist dat U beslist ontoonbaar bent, 
ook geen huiselijke lapmiddeltjes. Niets 
van dat alles, want de kappers zullen 
doodgewoon bij Den Haag aankloppen 
om a.u.b. verlenging te krijgen. Verlen
ging, met de motivering dat het o zo 
nette Nederland in geval van weigering 
zeer binnenkort een dikke millioen vo
.2elverschrikkers rijker zal zijn !?_eworden. 
Ocharm! * Van de kapper naar de bi
bliotheek. De avonden gaan lengep, de 
haarden, de salamandertjes en de platte· 
buizeo gaan hun gezellige warmte in de 
huiskamers brengen, tenviil de lampen 
als het ware weer bundels huiselijke 
knusheid gaan uitstralen. Dat wordt de 
tijd voor kaarten, knutselen en lezen. 
Ja, ook lezen! En daarbij is voora_l van 

SPORT-NIEUWS 
_ R.K.S.V. O.D.C. 
O.D.C. - Taxandria t - 0.
Toen scheidsrechter Van Wanrooij om 
half drie het beginsignaal blies, stonden 
twee elftallen tegenover elkaar, die el
kaar elke vierkantemeter grond tot het 
uiterste zouden betwisten. De zeer vele 
toeschouwers hebben dan ook irÏ deze 
wedstrijd volop ku_nnen genieten van de 
echte competitiesfeer, welke gepaard 
RiQR aan zeer goed voetbal en een uiter
ste spanning, die tot de laatste minuut 
aanhield. Zelden hebben wij de ODC
ers zo zien vechten voor een overwin
qing, die zij kort voor· het einde door 
het enigste doelpunt dan ook behaalden. 
Het was v. d. Bogaard, die een bal over 
de gehele Taxandria-verdediging plaat
ste naar een attente Bergwerff, die de 
kans schoon zag om meteen ·door te sto
ten en de Taxandria-keeper met zo'n 
enorm hard s·chot verraste, dat deze 
maar een vertwijfelde poging kon doen 
om deze kogel te keren. Hët donderend 
gejuich dat dit doelpunt vergezelde, be
wees de ontlading van de intense span
ning, welke deze wedstrijd kenmerkte. 
Het felle tegenoffensief van Taxandria 
kon in de resterende minuten geen par
don vinden bij de hechte ODC-achter
hoede, die door de teruggetrokken bin
nenspelers nog werd versterkt. 
Al direct bij het begjp kon men zien, 
dat beide ploe�en aan elkaar waren ge
waagd. 
Naarmate de strijd echter vorderde was 
het wel te voorzien, dat doejpunten duur 
zouden zijn. Beide verdedigingen wisten 
alle aanvallen reeds ver voor het doel
wied te keren en beide keepers kon
den zich werkelijk het eerste half uur 
zonder veel inspanning wel eens wat 
permiteren. De ODC-ers waren de eer
sten die het eens met vuurwerk gingen 
proberen. _Eerst loste van de Bop;aard 
een enorm hard schot. dat door het been 
van de Taxandria-keeper nog net kon 
worden gekeerd, vervolgens presenteer
de Berp;werff zich met zulk een juweel
tje van een kopstoot, dat de gehele
Taxandria-verdedip;ing er door :werd ver
rast, maar de bal ging juist langs. Schee
pers deed ook nog een duit in het zakje,
maar zijn schot vond de doelpaal nog 
op zijn weg. De mooiste aanyal kwam 
direct daarop, toen een b_al vanuit de
ODC-verdediging werd opgebracht tot 
aan de doelmond der Oisterwiikers, die
hierbij maar Iiidelijk moesten toezien. 
Het laatste tikie van_ Van Diik was ech
ter niet voldoende om een doelpunt te 
laten aantekenen. 
Oe Oisterwijkers lieten zich ook niet on
betuii,?d, want Snijders moest al zijn ta
lenten tonen om een hard schot net 
onder de lat onschadelijk te maken. En 

belang: ,,Welk boek? Een _goe_d boek!" 
Daarom naar de R.K. Uitleenbibliotheek 
Boxtel, gevestigd in het K.].V.-huis ! 
* Eén keer minstens 11:aan we de gezel
ligheid echter nog buiti:nsh_uis zoeken, 
en wel Zondag over een week. Dan is 
het kermis in Gemonde en daar willen 
we bij zijn, want we hebben dit jaar al 
van zoveel Gemondse feesten een graan
tje meegepikt, dat we er ook nu nog 
eens onbekommerd willen Jan Toerle
zjoeren in de kermispaleizen. Sa111.en met 
die van Schijndel, die van Rooy en die 
van Gestel. * Maar het is niet alle da
gen kermis, zep;t de volksmond heer" wijs. 
Mor11;en is het bijv. Dierendag, een dag 
w_aarop we ons nop; eens terdege dienen 
te bezinnen op onze plichten tegenover 
de dieren. Plichten, die nog maar al te 
veel verwaarloosd worden! * En morgen 
is het ook Nationale Reclasserinp;sdag. 
Als E'r een beroep gedaan mocht worden 
op Uw milddadigheid, bedenkt dan dat 
Uw gift zal worden aangewend tot het 
terugbrengen van onze ontspoorde even
mensen op de brede heirweg van het 
maatschappelijk IE'ven. Natuurlijk, men 
kaq niet de hele wereld saneren, maar 
wanneer althans enigen behouden blij
ven, geldt hiervoor het aangrijpende 
woord, dat er meer blijdschap is in de 
hemel over één zondaar, die zich be
k .eert, dan over rn;gen en negentig i:.echt
va_ardigen, die geen bekering nodig heb
ben. * Apropos, mannelijke vrienden, 
waarmee gaat U zich straks vertonen? 
Met new-loek of pijpenkrullen? Wat het 
091< zi( onthoudt goed: dagelijks borste
len, wassen en doorkammen, plus mas
sage va_n de hoofdhuid. Bij een goede 
schoonheidsspecialiste kan men het haar 
bovendi�n in alle kleuren van de regen
boog laten verven. Het belooft al met 
al een tijd te worden, waarin het manne
liik schoon weer zal opbloeien als nooit 
tevoren. * De wijsheid van de week: 
"Bent U die grote mijnheer IK?" (Bond 
Zonder Naam). 

een vliegend schot tegen de deklat door 
de Taxandria-linksbinnen afgevuurd be
sloot deze enerverende eerste helft. 
Het tweede gedeelte van de wedstrijd 
scheen een getrouwe copie te worden 
van de eerste helft. Beurtelings waren 
beide doelen in gevaar, maar tot doel-
punten kwam het niet. 
De ODC-verdediging, die ook in deze 
wedstrijd met twee invällers moest spe
len, toonde ziçl1, met stopper Wage
naars aan h_et hçiofd, van de beste zijde 
en voor de Taxandria-lui was er geen 
doorkomen aan. De voorhoede der tri
colores probeerde nu met verre schoten 
eindelijk eens een bres te kunnen slaan 
in de Taxandria-verdedigin_g maar de 
kogels die werden afgevuurd waren veel
al te hoo_g gericht. Met nog vijf minu
ten spelen voor de boeg, stelden velen 
zich al tfvreden met een gelijkspel. Het 
laatste offensief der ODC-ers bracht 
echter eindelijk het zo begeerde doel
D.unt. De overige minuten waren niet 
voldoende om deze zege nog in gevaar 
te brengen. Bergwerff kreeg nóg een 
kans om deze_ voorsprong te vergroten, 

- maar zijn schot scheerde de deklat. Het 
bleef 1--0 en hiermede hadden de ODC
ers twee kostbare puntjes in de wacht 
gesleept. 

Programma voor a.s. Zondag: 
Boxtel-O.D.C. I 
O.D.C. II-Desk Il

O.O.C.-JUNIOREN. 
Zaterdag: half 4: ODC 10-ODC 11 

3 uur: Boxtel 6-ODC 9 
3 uur: ODC 8-RKSV 
4 !Jyr: DVG 5-ODC 6 

Zondag: 12 uur: BVV 7-ODC5 

A.s. Zondag Boxtel-O.D.C
Voorverkoop Sigarenmag. H. Voets 

R.K.S.V . .,BOXTEL". 
W.V.V.Z . .1-Boxtel 
Boxtel 2-Woensel 4 
Boxtel 3-TICO 3 

0-2 
7-2 

13-1 
Boxtel zegevierde j.l. Zondag op alle 
fronten, want behalve de vlagdragers 
legden ook de reserve-elftallen. beslag 
op de volle winst. Zonder strijd is dat 
echter niet gelukt, speciaal niet in de 
ontmoetin-'t, die Boxtel 1 in Eindhoven 
had met W.V.V.Z., dat in de eerste 
competitiewedstrijd een verdienstelijke 
zege op Taxandria had weten te bevech
ten en dat nu koste wat kost op de 
ingeslagen (met overwinningen p;epla
veide) weg voort wilde gaan. Het zat 
Boxtel waarlijk niet mee om de Eindho
venaren van deze voorneniens af te 
brengen. Allereerst moest men de �triid 
aanbinden op een bijzonder klein en ef
fectvol terrein, hetp;een de roodwitters 
bii tijd en wijle danig parten speelde. En 

op de tweede plaats speelden de gast
heren een fanatiek spelletje voetbal, 
waarbij heftip;e, dikwijls te heftige duels 
schering en inslag waren.
Door .deze moeilijkheden hebben de 
Boxtelmannen zich echter kranig heen 
weten- te slaan. De nu weer volledige 
achterhoede - in het begin nog wat
aarzelend maar gaandeweg in de strijd 
resoluter en betrouwbaarder zorgde al
thans voor een ongeschonden clubbla
zoen, terwijl de voorhoede - in nieuwe 
formatie (Rooijakkers midvoor en v. d. 
Weide rechtsbinnen) - uit tal van ge
vaarlijke aanvallen twee doelpunten wist 
te distilleren. Het eerste doelpunt werd 
reeds gescoord toen de wedstrijd nog 
maar enkele minuten oud was. Het was 
een treffer van v. d. Plas, welke speler 
een corner op rechts zó scherp en effect
vol nam, dat de gehele Woenselse defen
sie er door verrast werd. In deze stand 

. kwam voor de rust, toen Boxtel met de 
wind in de rug speelde, geen wijziging 
meer. Na de rust, toen WVVZ gevaar
lijk kwam opzetten, ging men vrezen 
voor een ineenstorting van de Boxtelse 
verdediging. Deze vrees bleek echter 
ongegrond toen men het verloren ter
rein meter voor meter terug won en 
men ook het roodwitte aanvalsapparaat 
weer kon inschakelen. Het was toen 
wéér v. d. Plas, die het net wist te vin
den, nu echter met een felle schuiver 
0-2. WVVZ diende daarop dµsdanig 
van repliek, dat er een gevecht om de 
bal geleverd werd, zó fel en gevaarlijk, 
dat herhaaldelijk voor blessures gestopt 
moest worden. Uitstekend op dreef zijn
de spelers als keeper v. d. Heiiden, 
rechtshalf Van Oirschot, linkshalf Pas
toor en rechtsbinnen v. d. Plas moesten 
wegens verwondingen tijdelijk op halve 
kracht terup;schakelen, terwijl rechtsback 
v. d. Laak zelfs het veld moest ruimen. 
Een voorhoedespeler _van WVVZ moest 
wegens een hersenschudding eveneens 
van verder sp�e[I afzien. Terwijl de 
scheidsrechter in de laatste wedstriidfaze 
echter op doeltreffende wijze de al te 
enthousiaste gastheren tot de orde riep, 
speelde Boxtel een gewonnen partij. 
Men kon het zich zelfs veroorloven een 
strafsch_o_p onbenut te laten, want in de 
laatste minuten gaf de Boxtel-verdedi
ging - 11:oed aangevuld door W. v. 
Weert - geen krimp meer. Zo werd in 
een moeilijke en minder prettige wed
strijd de eerste competitie-winst be
haald; volkomen verdiend! 
Boxtel 2 kwam j.l. Zondag ook weer vol
ledig uit, hetgeen leidde tot een royale 
7-2 zege op het bezoekende Woen-
sel 4. 

-

TICO 3 was voor Boxtel 3 geen 
partij, getuige de 13-1 overwinning 
waarmee de roodwitters de puntjes in 
Boxtel hielden. 

Programma voor a.s. Zondag: 
Boxtel 1-O.D.C. 1 2.30 uur 
Boxtel 3-Zwaluw V.F.C. 6 12 uur 
Voor a.s. Zondag mag verwacht worden, 
dat de grote belangstelling, die telken
jare van de zijde van sportminnend Bo·x
tel aan de dag i;telegd wordt voor wat 
,,voetbalcompetitie" heet, zich bij ge
legenheid van de derbv Boxtel 1-
ODC I nog eens extra zal toespitsen. 
Het is nu al weer meer dan een iaar ge
leden, dat de Boxtelse rivalen elkaars 
krachten beproefd hebben, zodat er wel 
weer behoefte zal bestaan aan een 
nieuwe ontmoeting. Temeer daar de 
vorige in vriendschapReliik verband ge
speelde wedstrijd eindigde in een gelijk 
spel en er dus wel weer belangstellend 
naar zal worden uitgezien hoe de voet-
balbalans tháns zal doorsla,!n .. . . .  . 
We rekenen op een (naar traditie) spor
tieve wedstrijd, die het publiek in alle 
opzichten zal weten te bevredigen! 
Scheidsrechter is de heer Iken. 

-0-

A.s. Zaterdag zal in het St. Paulus 
Jeu�dhuis, 's middags tussen half vijf en 
half zes, voor de laatste maal gelegen
heid worden gegeven terrein- en tribune
kaarten af te halen. Men neme hiervan 
goede nota! 

D.V.C. - VOLKEL 2 - 2.
In een vlotte wedstrijd, waarin Volkel 
technisch de meerdere was van de gast
heren, heeft DVG een verdienstelijk 11:e· 
lijkspel uit het vuur gesleept. 
Met een hoog tempo werd 11:estart en 
al direct moest DVG alle zeilen biizet
t�n om rrger te voorkomen. In deze 
periode moest de linksback van DVG 
berp;en we.rk verzetten, omdat de links
half van DVG niet tegen zijn mannetje 
was opgewassen. 
In de zevende minuut kon men echter 
niet verhinderen, dat de Volkel-rechts
binnen, vrii voor doelman v. d. Boer 
komende, de score opende: 
Dit wakkerde DVG aan en slechts een 
vijftal minuten later wist Van Alphen 
voor DVG te doelpunten en hiermede 
de stand op gelijke voet te brengen. 
Hiermede ging de rust in. 
Na de rust zette DVG direct een ge

..weld� offensief in. Maar de doelman 
van Vol)<el ranselde alles uit zijn doel 
en met zijn zeer verre trappen zette hij 
rechtstreeks zijn voorhoede aan het 
werk. DVG hield echter het beste van 
het sp�l. Een doelpunt ko� bijna niet 
uitblijven. Het succes kwam echter aan 
de andere zijde. De achterhoede van 
DVG stond even te treuzel�n en hier
van maakte de rechtsbinnen van Volkel 
dankbaar 11:ebruik door de stand op 1-2 
te brengen. 
Wat DVG toen ook probeerde (alles 
wat DVG heette st9nd op de speelhelft 
van Volkel) het mocht nie_t lukken ep 
�e� kunst en vliegwerk wist Volkel voor
lopig zijn voorspronp; te behouden. 
Vijf minuten voor het einde doelpuntte 
Van Alphen voor DV.G uit een scri
mage en bracht hiermede de stand op 
2-2. Voordien had Smulders van DVG 
uit een _corner -nog gedoelpunt, maar dit 
doelpunt werd om onbegrijpelijke reden 
goor de scheidsrechter afgekeurd. 
A.s. Zondag speelt DVG I een uitwed
strijd te�n Stiphout Vooruit. 
Het tweede elftal speelt eveneens uit en 
"Lel tegen RKSV A 3 in Schijndel. 

TENNIS. 
Wedstrijd.en om de "Ready"-beker. 
Tot sluiting van het tennisseizoen wer
den Zaterdag 27 en Zondag 28 Sep_tem
ber in het park Molenwiik wedstrijden 
gespeeld tussen de vier Boxtelse tennis
clubs om de z� Ready-beker. 
Bij afspraak waren in de voorronde ge
plaatst Ready tegen Flang en Quick 
tegen Smash. 
Dat is voor Ready een overwinning p;e
worden met de hakken over de sloot, en 
dan mocht Ready nog van geluk spreken, 
dat L. Bordat zich zo prachtig revan
cheerde tegen H. van Horen. L. Bordat 
�I< zeer vast, terwijl H. ·van Horen 
blijk gaf van wem1g training. Het 
dames-dubbel van Flang speelde een 
mooie partij, die echter sterk onder 
druk stond van de spanning er rond om 
heen. Tijdens de partij kwam door het 
verliezen van de Gemengd Dubbel de 
stand op 2-2. De Hang-dames haalden 
in de derde set nog op van 5-2 op 
5-5, maar met 7-5 wist �eady in de 
finale te komen. 

Uitslag Ready-Flang 3 - 2. 
Dames enkel: Mej. Jurriens slaat Mej. 
van Oerle 6-3 7-5. 

• -

Heren enkel: L. Bordat slaat H. van 
Horen 6-1 8-6. 
Gemengd dubbel: Mevr. Verhoeven en 
J. Jurriens verliezen van Mevr. v. Gent 
en Hettema 6-4 5-7 4-6. 
H�ren dubbel: F. van Rooij en G. v. d. 
Schoot verliezen van S. Clercx en Jos. 
Teppema 3-6 5-7. 
Dames dubbel: Mei. Jo van Haeren en 
Mej. L. Clemens slaan Mevr. Kluytmans 
en Mevr. Hogerwou 6-4 4-6 7-5. 
De leden van de club Smash heeft het 
dit seizoen niet meegezeten. Zij mogen 
toch wel uit hun nederlagen de lering 
trekken, dat de tennissport ook ernstige 
training vraagt, als men _een zeker spel
peil bereiken wil. Deze opmerking klemt 
te meer, omdat bij Smash juist jongere 
spelers worden aangetroffen, die wat 
ernst moeten maken van hun spel, wil
len zij langere tijd pleizier hebben aan 
de tennissport. 

HET VLIEGDEKSCHIP 
Naar aanleiding van de nog maar pas p;e
leden 2ehouden internationale marine
manoeuvres laten wij onze lezers in dit 
artikel kel).JljÏs maken met het vliegdek
schip, dat - zoals door i�ewijdien op 
dit gebied aiR'emeen verwacht wordt -
in een onverhoopte wereldoorlo2 een rol 
van 2rote betekenis zal spelen. 
Het vliegdekschip nu, is niet alleen een 
schip, het is tevens een vliegveld, een 
hangar e11 een drijvend dorp. Een schip 
als de "Triumph" bijv. (een zusterschip 
van de "Karel Doorman" en gebouwd 
naar een ontwerp, dat tijdens de oor
logsjaren is ontstaan, zodat de jongste 
ervaringen er in verwerkt zijn) meet dan 
ook liefst ruim dertienduizend ton en 
heeft een lengte van ongeveer een kwart 
kilometer. Dit is echter nog maar de 
buitenkant. De kracht wordt voorname
lijk bepaald door wat er binnen in zit. 
Dat zijn ongeveer dertig vliegtuigen en 
stoommachines met een gezamenlijk 
vermogen van veertigduizend paarden
krachten, die het hele gevaarte een snel
heid kunnen geven van bijna vijftig kilo
meter per uur. Wanneer met die snel
heid varend gelegenheid bestaat om 
vliegtuigen van het dek te laten opstij
gen, dan is dat het resultaat van een tot 
in kleine onderdelen voorbereide samen
werking van de ongeveer nege;:;honderd 
ma11, die de bemanning vormen van dit 
schip. Dat zijn niet alleen stokers er1 
mi!chinisten, stuurlieden en vliegers, dat 
zijn _pok cle koks en de bakkers, de tim
merlui en de bankwerkers, 4e !)lotor
monteurs en de vliegtuigmakers, de sei
ners en de schrijvers, de hofmeesters en 
de mariniers, de zielzorgers en de sto
kers, de fotografen en de ziekenverple
gers, de magazijnmeesters en de _ kap
pers, kortom de vervullers van al die 
taken die nodijr ziin, niet allein om een 

gemeenschap van bijna duizend mensen 
te doen leven en eten, maar om boven
dien de strijdvaardige taken va� die ge
meënschap alle geheel te vervullen. In 
de buik van dit schip worden magazii
pen meegevoerd, die meer dan dertig
duizend verschillende onderdelen of 
voorraaddelen kunnen verschaffen. Der
tjgguizend soorten artikelen, die alle
maal nçxlig zijn om het dorpsleven p;aan
de te houden. Dorpsleven? Welk dorp 
heeft oo een hoogte van achttien of 
t�intig me_ter c9nstant vier man op de 
uitkijk staan, welk dorp heeft bovendien 
een veelvoudige radarpost, die elk voor
werp op de zee of in de lucht zichtbaar 
maakt, ook in mist en duister? Maar 
toch is het in dit dorp van negenhon
derd man met een eigen wate_rfabriekje 
en electriciteitscentrale. 

HET SCHIP. 
Het is hier veel moeilijker de weg te 
vinden, dan in welk ander dorp van een 
kleine duizend inwoners ook. In negen 
lagen op elkaar gestapeld, met in het 
midden over drie lagen uitgespaard de 
hangarruimte, zijn honderden grote en 
kleine ruimten ger;mgschikt. Het _ is 
waarlijk niet gemakkelijk om na een 
oefening gedurende verscheidene dagen, 
zonder haperen van een hut voor in het 
schip naar een eetzaal achter in het 
schip te komen. Hoe moeilijk dat is, 
blijkt wel uit het feit, dat overal teke
ningen en Dlattegronden aan de wanden 
geplakt zijn. Daaruit kan de dqlende op
maken, waar hij zich bevindt. Het blijkt 
ook hie.ruit, dat sommige mensen na een 
half uur dwalen door het 's nachts, van
wege de "oorlogsomstandip;h�den", ver
duisterde schip eindelijk zuchtend een 
laddertje afdaalden in de vaste overtui
izin!(, dat zii hun doel bereikt hadden, 

OVERHEMD 
VAST BOORD 

IN GROEN, BEIGE EN BLEU 
PRIMA SHIRTING 

NORMALE PRIJS: 

5�5 nu 4. 95

SLOOP 
FIJN GRASLINNEN 
GROTE MAAT 

NORMALE PRIJS: 

1.78 nu 1.48 

alléén VRIJDAG en ZATERDAG 

Uitsl� Quick tegen Smash 5 - 0. 
Dames enkel: Mej. Mertens slaat Mej. 
van Heesch 6--0 6- t.
Heren enkel: H. v. 4. Eerden slaat P. 
Mertens 6-4 3-6 7-5. 
Gemengd dubbel: Mei. E. v. Griensven 
en Jos. de Leijer slaan Mei. A. v. 
Griensven en K. v. d. Heuve_l 6-3 6-3. 
Dames dubbel: Mei. P. Mertens en Mej. 
E. v. Griensven slaan Mei. T. Hekkens 
en Mej. E. van Hout 6-0 6-3. 
Heren dubbel: J. Maessen en Bastings 
slaan L. Pechtold en v. d. Brap;t 6-3 
6-2. 
Het werd nu dus een finale tussen 
Ready en Quick. 
V�r he_t enige tegenpunt zorgde hier 
./10e1. T. Mertens, die geen fout maakte 
door het...h.Y. gemakkelijk op te nemen 
maar die naast zich snel te verplaatse� 
steeds vastere slag begint te tonen. Soms 
met love-games en fourty-fif wees zij 
haar tegenstandster terug. 

Uitslag Ready - Quick 4 - t. 
Dames enkel: Mej. Jurriens verloor van 
Mej. T. Mertens 2-6 4-6. 
Heren enkel: L. Bordat slaat Bastings 
6--0 6-1. 
Gemengq dubbel: Mevr. Verhoeven en 
J. Jurriens slaan Mej. E. v. Grien�ven 
en Jos de Leijer 6-4 2-6 7-5. 
Dames dubbel: Mei. Jo van Haeren en 
Mej. L. Clemens slaan Mej. P. Mertens 
en Mej. E. v. Griensven 1-6 6-0 6-3. 
Heren dubbel: A. Verhoeven en C. v. d. 
Schoot slaan J. Ma·essen en G. de Leijer 
7-5 4-6 6-3. 
Na . afloop werd 's avonds onder een ge
zellig samenzijn de beker door Dr. J. 
!"!aessen met een toepasselijk woord aan 
a� voorzitter van Ready, _F. van Booii, 
wtgereikt. 

terwijl zij in werkelijkheid op het punt 
van uitgang waren weergekeerd. Ande
ren wisten waarlijk hun uitkijkpost boven 
de brug te bereiken, wanneer zii, tijdens 
het vliegen, geen gebruik mochten maken 
van het vliegdek. Binnendoor de juiste 
gangen en trappen te vinden, was slechts 
mogelijk met doelbewuste gidsen. 
Zo ingewikkeld als het schip, zo inge
wikkeld is ook het bedrijf, dat er wordt 
uitgevoerd. Om een vliep;tuig in de 
lucht te krijgen, moet er natuurlijk een 
piloot zijg. Voordien moet de vliegdek
bemanning het toestel in de juiste stand 
voor de start gemanoeuvreerd hebben, 
u10eten de mecaniciens de motoren in 
orde hebben bevonden en moeten de 
taQks met benzine gevuld ziin_. De lift 
ll!.0et het toestel uit de holle hangar om
hooggebracht hebben, maar om die litt 
te doen functionneren, moeten de ·mach
tige dynamo's naast de machinekamer 
electriciteit geleverd hebben. Die dyna
�9's kunnen natuurlijk alleen draaien, 
zq!ang de stoommachines werken en die 
leveren _alleen hun vermogen wanneer 
de stokers voortdurend hun aandacht op 
de regeling van de olievuren gevestigd 
houden. Met diezelfde stoom laten de 
machinisten de schroeven wentelen in 
de goor de brug gevraagde snelheid. 
Vanaf die brug wordt tenslotte de vlucht 
geregeld. Het schip wordt in de wind op- • 
gestuurd, de coll)mandant van het vlieg
bedrijf controleert of alle voorbereidin
gen naar de eis getroffen zün en geeft 
het sein voor vertrek. Terwijl de roer
ganger in zijn stuurhut erp;ens diep in
het schip, zonder du� naar buiten te 
ku1_1.nen kijken, krampachtig de .a..oede 
koers, recht in de wind, stuurt, halen de 
dekjongens de blokken voor de vliegtuig
�i!:_len weg. Brullend sprin11t de motor 
_QP v_olle toeren, weg stuift het vliegtuig, 
naar het einde van het wiep;end dek, 
waar het net genoeg snelheid heeft ver
kr_egen om zich in de lucht te verheffen. 



Wordt. Nederland verdedigd, ja of neen? 
Het bericht, dat enige weken geleden in de New York Times, het meest geza11;hebbemle blad van de Ver. Staten, verscheen, en waarin twijfel werd uitgedrukt O\le_r de vraag of N�derland bij een eventuele aanval van het Ç)osten uit, verdedi11;d zou worden, heeft in ons land 11:rote on11;erustheid verwekt. Volgens het bericht zou er onenigheid bestaan onder de leden van de 11;enerale staf der N.A.T.O.-landen, welke in Parijs zetelt. Met name zou de Franse generaal Juin, aan wie het oppercommando over de grondtroepen in Europa is toevertrouwd, er veel voor voelen bij een aanval zijn troepen zo spoedig mogelijk terug te trekken achter de Rijn en achter de grote rivieren van Nederland. Men is later verder gegaan en heeft gesuggereerd, dat bij verder terugtrekken der N.A.T.O.-troepen gedacht zou worden aan een zich verschansen achter de Pyreneeën en de sterke basis der N.A.T.O.landen te maken in Noord-Afrika. Sinds Nederland zich overgegeven heeft aan de samenwerking in de Noord Atlantische Verdedigingsor11;anisatie, heeft Nederland zijn welzijn niet meer geheel in eigen handen; er is tot op zekere hoogte afstand gedaan van het algehele beschikkiru:srecht. Op dit ogenblik kan men - levend in_ de 11:edachte der volledw-e souvere_initeit - de consequentie ervan niet gemakkelijk aanvaarden. En zeker niet als men 11:ewaar moet worden, dat die aJstansf van eigen rechten zich wel eens tot eigen nadeel kan keren. Het is daarom heel bitter voor ons Nederlanders te. horen, dat wij wel eens konden worden prijsgegeven. Wat dit zeggen wil, 11:aat alle woorden te boven. Van de andere kant echter moet men de zaak eens uit het oogpunt der militairen willen zien. Zij zijn harde, nuchtere mensen, di� in hun strategie alleen maar geleid worden door werkelijke situaties en doelm_atige oplossingen. Welke is nu de werkelijke situatie van Eur_opa, indien het op dit ogenblik door een sterke le11;ermacht uit het Oosten zou worden aangevallen? Ge!leraal Ridgway heeft zo • juist verklaard, dat het Europese legerwaarmede vorige maand in Duitsland geoefend is, ,,slechts een licht dekkingsleger is". En bij deze oefening "HoldFast", zoals zij heette is niet alleen deveel te 11:rote zwakte aan het licht getred�. maar ook een grote ongeoefendheiden gebrek aan samenwerking tussenland- en luchtmacht.Er is één probieem, waarover weinig ofniet gesproken, maar veel door de militaire leiding gedacht wordt. ,,Hoe zullenwij in tijd van oorlog snel kunnen mobiliseren en waar?" En verv.9lgens: ,,Hoezullen wij onze aanvoer regelen?" Eenkind kan nagaan, dat zulke grote bewegingen in het kleine Nederland, dat spoedig binnen het bereik van de vijand zalliggen, moeilijk uit te voeren zijn. Daarvoor is ruimte nodig. Het heeft geen zinhier dieper op deze zaken i11 te gaan,omdat men zich al gauw h_et verwijt op de hals haalt "bitter-tafel-strateeg" te zijn. Maar boven genoemde feiten zijnoverwegingen, die de militairen werkelijke zorgen baren.Een conclusie dringt zich dus terstondaan ons op, een conclusie, die wij zonderwrevel, zonder defaitisme te aanvaardenhebben: het is voor de strategen wel

uiterst moeilijk zich vast te leggen op een verdediging van Nederland, wanneer de verantwoordelijke militaire bevelhebbers niet over de mogelijkh_eden beschikken om die uit te voeren. Nederland en ook België en Duitsland zijn er dus bij gebaat, dat de gehele N.A.T.O. alle krachten inspaaj: om de verdediging van Europa op te voeren. Nederland mag niet de dupe worden van Franse luiheid, van Franse rivaliteiten __ en veel minder nog van Duitse en Franse twistgesprekken. Kolonel Fens heeft daarom in Straatsburg voor de Raad van Europa, over de hoofden van de aanwezige afgevaardigden heen, een beroep gedaan op die landen, die hun verplichtingen tegenover de N.A.T.O. en de 11ieuwe Europese Defensiegemeenschap verwaarlozen. Re grote1J moeten niet menen, dat zij ongestraft maar kunnen doen wat zij willen en alçlus de kleine buurlanden opofferen. Dat hebben in 1938. Engeland en Frankrijk gedaan, toen zij Tsjechoslowakiie uitleverden aan Hitler-Duitsland om i.g. de vrede in Europa t.e behouden. Maar Nederland zal dit niet dulden en zal voor zijn loyale 1nedewerking ook een loyale hulp van de anderen vergen. Vandaar het zo nadrukkelijke betoog Vi\U kolonel Fens in Straatsburg. 
Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: Maandag 6 Oct. van 10-12 uur v.m. Woensdag 8 Oct. van 10-12 uur v.m. 
HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. Naar we vernemen zal de Heemkundige Studiekring voor Boxtel en omstreken, die vorige week het winterprogramma geopend heeft met een interessante lezing over plaatsnaamkunde, in de tweede helft van October opnieuw een bijeenkomst houden. Alsdan staat een lezing op het programma over ,,Noord Brabant in de status-quo tijd". 
RIJVERENIGING ST. MARTINUS. De leden van de Rijvereniging St. Martinus worden ervan in kennis g_esteld, dat op Woensdagavond 8 October a.s. in het Café van de heer C. v. d. Aker een algemene Ïeqenvergadering wordt gehouden. De agenda vermeldt o.a.: ve_rdere bespreking van het te organiseren ruiterfeest. Aanvang van deze vergadering: 8 uur. 
'n Flits uit de 

sociale gemeenschap 
Uit het verslag van een raadsvergadering, dezer dagen gehouden in een onzer Meierijse dorpen: ,,. . . .. . daar door het "Rijk 90 % van de exploitatiekosten van ,,de gemeentewoningen wordt vergoed, "is hetzelfde lid van mening, dat ook de ,,lustrumheg (ligustrum?) voor deze wo,,ningen het best door het gemeenteper"soneel g�knipt kan worden, men zal "dan een beter geheel krijgen. Hiermede ,,kan men accoord gaan". Vanzelfsprekend ook de bewoners der gemeentewoningen. 

Met grote vreugde en dank Hamer gevonden. Tegen adaan God geven wij kennis van vertentiekosten terug te bede geboorte van ons zoontje komen Molenstraat 19. 
Heb aardige woning met plaats en tuin in Centrum, huur f 3,50 p_, w. Zoek wat grotere, onverschillig waar. Brieven onder nr. 21 aan bureau van dit blad. 

en broertje Verloren tussen Oirschot WIM dat bij het H. Doopsel namen ontving van 
Wilhehnus Joannes Leonardus 

Maria 

(Ouc!_e Grintweg) en Boxtel: de lederen herenhandschoen. Tegen beloning terug te bezorgen H. Janssen, Vorst 4. Een toom biggen te koop bij W. Megens, Esschef:?aan 16.
H. v. Eyck
J. v. Eyck-de VisserPeterBoxtel, 30 Sept. 1952. Kruisstraat 1. 

Met vreugde en dank aan 0. L. .Heer en Zijn MoederMaria, geven wij U kennisvan de geboorte van onszoontje en broertje
ARJAN, 

Te koop: een toom biggenN.L. (waaronder gemerkte) en ingeënt tegen Pestziekte. Kinderbos 4.
------------

Net meisje gevraagd: liefst voor halve dagen in gezin van twee personen. Mevr. v. d. Meerendonk-van de Ven, Stat1 onstraa t 1. Te koop: twee tomen beste Gevraagd: een Werkster voor biggen N.L. bij F. v. d. LanVrijdag of Donderdag. Mevr. �enberg, Heikant A 19, Esch. Warmerdam, Stationstraat 57. Te koop zeug, 15 w. drachGevraagd: een flink R. K. tig, keuze uit 2. A. v. d. _Log, Meisje, niet beneden 16 jaar, Vrilkhoven D 52, Liempde. 
dat bij het H. Doopsel namen ontving: 

v. d. e. n., in gezin met kin- Te koop bij A. Peynenburg,deren. Werkster aanwezig. Mijlstraat 43, veertien weken de Adres bevragen Molenstr. 19. dragende N.L. varkens en 
Adrianus ,Johannes, Henricus, Josephus, Maria. Jan Font Freide Riet Font Freide-

v. Nistelrooy Josje Boxtel, 1 October 1952 Deken de Wijsstraat 6. 
Onze lieve Ouders en Grootouders 

M. BAAYENS-,. d. Bl66ELAARhopen op 14 October hun 
Gouden Huwe1Üksfeest te vieren. De Ï--1. Mis uit dankbaar_hei.d is te 10 uur in de pac.Q.chiekerk van St. Petrus. 
Kingeren en Kleinkinderen. Boxtel, October 1952. Prins Hendrikstraat 12. 
Gel�enheid om te felici�reo van half twee tot half drie. 

Nette werkster zoekt enige werkhuizen. Bevr. Molenstr. 19 
Medisch Analyste zoekt, per 1 November, een zit-slaapkamer met stromend water. Brieven: Lab. Prov. Gezondheidsdienst voor Dieren, Rechterstraat 80, Boxtel. 
Te koop: 2 vette konijnen. P. 
v. Esch, Selissen U.

Te koop een in prima staat :ware stamboek-biggen.
verkerende kolenhaard. Prijs 
f 50,-. Wilhelminastraat 21. 
Wegens plaatsgebrek te koop een goed onderhouden plattebuiskachel. A. Kelders, Breukelsestraat 90. 
Te koop: wasfornuis, in goede staat, circa 80 liter. Spoortraat 19. 
Houtskool te koop. Per zak 
f 1,25 en f 1,75, zak vrij, bezorgloon 5 cent. Houtas 3 et. per kg. W. Paymans, Breukelsestraat 121. 
Te koop z.g.a.n. damesfiets met nieuwe banden, billijke prijs. Wilhelminastraat 22. 
Te koop: Fijne handperen en appels, 10 cent per kg. Jan van Dijk. 

Te koop aang_eboden, haard, in goede staat. Te zien Stationstraat 103. 
Gevraagd, wegens huwelijk der tegenwoordige, net Dagmeisje. Mevr. Smits-v. Oers, Molenstraàt 12. 
Te koop: huis in parochie Brukelen, bevattende beneden: gang, 4 kame�s, keuken en bijkeuken; boven: zolder en 2 slaapkamers. Brieven onder no. 6, Molenstraat 19. 
Wat is U bekend omtrent de z.g.n. Bedrijfspensioenfondsen?Volledige inlichtingen hieromtrent worden gaarne verstrektdoor A. Schellekens, Mijlstraat36, Boxtel.

Aankomende Partij eetaardappelen te koop • k } " CC.(Yselster) bij M. Mfulendijk, Win e �Ui::crOUW Munsel 18a. 
gevraagd voor levens• Te koop bij Th. Kapteyns, middelenbedrijf.Heerenbeek, een toom beste biggen. Bevragen Molenstraat 19. 

Alle tekenbenodigdheden 
vindt U in 

B oekhandel TIELEN - Stat ionstraat 

Op de bres voor de K.R.O 
IEDER KATHOLIEK GEZIN WORDE 

LID VAN DE KATHOLIEKE 
RADIO OMROEP 

Hoewel wij in ons land geen kerkvervol
ginJLdoormaken, staan wij, Nederlandse 
katholieken, toch wel degelijk in een 
strijdperk, waar spaanders vallen. Onze 
sterkste tegenstan&rs van dit Oj!'enbli:k, 
de materialisten, :hebben gQede bijlen 
van hard staal. Wij hebben daarom (dat 
is al dui.delijk geworden) niet genoeg aan een degelijk schild I tegenover deaanvallen der ontkerstenins( hebben wij 
vooral beproefde áánvalswapenen nodig. 
GelukkiJ? :hebben wij die en dit van de 
modernste makelij. Een zeer hardnekkig gevecht wprdt heden ten dage gevoerd op het front van de vrije, volledige mededeling van onze levénsbesçhouwing. Het wapen, dat men tegen ons gebruikt heeft een scherpe s11ijkant; men schermt_ met Een-heid ... . .  . Onder dat motto wordt bestreden, wat wij bereikt hebben in middelen en ruimte voor l:!_et uitdragen van onze zuiver katholieke levensstijl. Alles wat hiermee te maken heeft, wil men nivelleren. Lukt dit, dan ondergraaft men ons katholièk onderwijs, onze patholieke pers, onze katholieke radio omroep. Kort na de oorlog werd de strijd om de Radio Omroep met minder democratische midcîèlen gestreden. Er werd kortweg getracht de K.R.O. uit te schakelen als autonome omroep. De eerste slag werd door ons gewonnen. Wij moesten 

die slag winnen, onze vrijheid van meningsuiting stond op het spel. En het is onze eerste levenstaak te voldoen aan onze opdracht: ,,Gaat en onderwijst <!_lle volken". Een taak die ver uitstijgt J:,qven de zeer tijdelijke en zeer wisselende belangen, die men met een eenheidsomroep meent te kunnen dienen. _ De K.R.O. kwam terug. In afwachting van een nieuwe Radiowet werd de omrÖep in Nederland georganiseerd naar de richtlün!:n van een ministeriële beschikking. De Nederlandse Katholieken zagen in hoe nodig het was, dat de K.R.O. tot volle q_ntplooiing kon komen. En zij gaven zich bij duizenden op als Ïid,. De K-.R.O. werd de grootste omroèp in Nederland, groter dan zij ooit geweeM was. Wil de K.R.O. de rechtspositie krijgen die haar toekomt dan moeten alle Nederlandse Katholieken achter hem staan. Maar nOjl niet de :helft van de katholieke gezinnen in "J:ederland, waar dagelijks de radio speelt, is lid van de K.R.O. _! 1 1 
Mogen we ons daar niet eens warm over maken? Het zit toch çliep bij ons ? In de komende weken begint de K.R.O. in deze streek met een actie om nieuwe leden. Zo U nog geen lid qent blijft U dan niet achter. Onderschat het belang van Uw lidmaatschap toch niet. Zeg niet nee als men U vraagt zich aan te sluiten. We kunnen met open vizier strijden yoor onze_ qvertuiging. 

CJ.)ansinstituut ot'eo erielaars 
's,Hertogenbosch, Stationswee 17, Tel. K4100,6490 

1lieawe Vansctll!SUSSen 
uitsluitend voor Katholieken. 

1 Leerlingen. van B<;>xtel 1 en omgeving genieten 
f 5.- reisreductie 

Aanvang der lessen 
komende week 

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

Blijf niet aan de kant staan, maar wordt lid, _ Binnenkort zal men U bezoeken om U als lid -van de K.R.O.- in te schrijven. De kosten van dit lidmaatschap bedragen 21 cent pe·r week, f 5,- per half of f 10,- per jaar, waarvoor men dan iedere week de Katholieke Radio Gids, die alle radioprogramma's van de Nederlandse en Buitenlandse Omroepen geeft, ontvangt. Voor het lidmaatschap van de K.R.O.�an men zich ook te allen tijg� veryoegen bij de agent: de Heer W. van Roosmalen, Hugenpothstraat 19, Boxtel. 
Rozenkranskruistocht DAGELIJKSE INTENTIES Hoofdintenties van de Rozenkranskruistocht zijn: Vrede, Welwaart en Wereldverbetering. De dagelijkse intenties voor de eerstvo4?ende 7 daRen zijn: 3 Oct.: Eerherstel aan het H. Hart; 4 Oct.: Paus, bisschoppen en priesters; 

5 Oct.: Wereldvrede, 6 Oct. Koningin en vaderland; 7 Oct.: Vaders en Moeders; 8 Oct.: Ontheemden; '.) Oct.: Katholieke Actie. 
Zondagsdienst der Artsen 

uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 5 OCTOBER 

Dokter v. Groeningen 
Stationstraat 30 Tel, 484 

Slap over opA.". 

Zeer aparte en char--mante 
DAMESPULLOVER. Bijzonder origineel patroon en beschaafd, vlot model. Geweven ·van 1000/o zuivere, gekamde wol en uitgevoerd met een elastisch weefsel in taille en manchetten Werkelijk één van de mooiste aanbiedingen, die wij U thans kunnen brengen! 

Uniek voor de prijs 

van 97s 

(maten 42 t.m. 46) 

't Is weer 

IN DEN OOIEVAAR 

PERSONEEL 

Voor direct gevraagd 

Geschoold Personeel 
tegen goed loon. 

Stoomwasserij "De Smalle Stroom"
ZANDVLIET 1, BOXTEL 

Schoenfabriek Roosen-de Bakker 
OISTERWIJK 

vraagt voor spoedige indiensttreding: 

MEISJES 
voor de stikkerij. 

Jongens van 15 tot 18 jaar 
voor diverse afdelingen. 

Aanmelden aan de fabriek. 

Partijtje zuiver wollen 

Slaapkamer kleedjes 
tegen verrassend lage prijs. 

Lichte en donkere dessins. 

50 X 100 Gld. 
60 X 120 

Geitaleerd bij 
" 

9,95 
14,76 

Uw Woninginrichting 

F.J. WITTEVEEN 
Rechterstraat 22-24 

Albert Heijn maakt U het leven 

STUKKEN GOEDKOPER 
Profiteert van deze 

STERKE PRIJSVERLAGING I 

CAPUCIJNERS 
nieuwe oogst. 500 gram 

BRUINE BONEN 
oogst 1951. 500 gram 

VET SPEK 
echt Gelders. 100 gram 

JAMS 
huishoud II. per pot 

ZACHTE ZEEP 
reinigt alles. 500 gram 

HUISHOUDZEEP 
zwaar, dubbel stuk 

SPECULAAS 
fijnste kwaliteit. 250 gram 

TAAI TAAI 
bijzonder voordelig. 6 stuks voor

BORSTPLAATJES 
fijn van smaak. 100 gram 

DROP TOFFEE'S 
heerlijk. 100 gram 

35 

33 

29 

39 

29 

18 

39 

25 

21 

19 
Tot en met Zaterdag 11 October 

BOTERHAMWORST 
35 uit blik. 100 gram 

GELD.ROOKWORST 
79 met loodje . .  per stuk 

HONING 
99 zuivere bijenhoning. per pot 

BORSTULEVELLEN 
19 100 gram 

BIJ EEN PAK GOUDMERK CACAO á 54 

HET TWEEDE PAK 

VOOR H ALVE PRIJS 

noemen 

p 

.. 



De leden van de Varkens
fokverenlglng worden ver• 
zocht hun biggen, die zij te 
verkoop hebben, zowel voor 
de mesterij als fokkerij, op 
te geven bij de secretaris, 

A.v. d. PASCH
Tongeren 18 

Opgave moet worden gedaan 
om aan eventueel binnenkomen
de aanvragen te kunnen voldoen. 

Met Uw pijnlijke ,oetan 
NAAR 

Jo v. Brinsven-v. Summeren 
MARKT 15 
Medlsc� lledlpl. Yoetmzergater 

Ook aan huls te ontbieden 
Telefoon No. 820. 

P ARFUM 
L. T. PIVER, PARIS

RÊVE-D'OR
POMPEIA 

FLORAMYE 
v.a. 1,95 - 4,50 - 11,50

BERT v. d. BRAAK
Tel 450, Baronlestraat 73

Voor de Kermisdagen 
extra aanbieding in 

Kousen, Sokken 
en Nylons 

BREIWOL 
in iedere gewenste kleur. 
KOUSEN REPARATIE 

T H. KEMP S 
MANUFACTUREN 

Dorpstraat 24, Gemonde 

Voor 

BRILLEN 
F. P. v. Langen 

Stationstraat 62 
Koopt uw bril bij 

een 

VAKMAN 
Ziekenfondsleden ontvangen 

nog 1teeds korting. 

Kameelharen 

SLIPPERS 

36-42 3.25 

43-46 3.65

HEIJMANS 
BREUKELSESTRAAT 

De WinkelsluitinRSWet 
GEEFT NARIGHEID, 
doch Vé2é-kruidenier 

C. DE JONG-VAN KEMPEN
komt zijn klanten te)?emoet.

Horen en bezorgen gratis. 
WEKELIJKSE RECLAME 
IN VLEESWAREN EN 

KRUIDENIERSARTIKELEN 
Op te kwaliteit artikelen 
bovendien 10% korting. 

Bij aankoop van 3 stukken 
Palmolive zeep 2 extra stuk-

ken cadeau. 
Verse Eieren vanaf 15 cent 
Boterhamworst uit blik 
38 et. p. 100 gr. plus 8 zegels 

Vé2é-Kruidenier 

C. de Jong-v. Kempen
v. 1-{orn�traat 12 - Tel. 523

Markt 28 • Telef. 572 

Zoek de oorzaak 

-
Hoofdpijn na 't leze'n of 

stoppen � Raadpleeg de oog

arts I Dan voor een juiste 

BRILLEN en voordelige bril 

p
a 

A. v. VLERKEN
OPTICIEN 

Zieken/ondsleden extra grote korting. 

GEMEENTE BOXTEL 

UITGIFTE van 

f 2.000.000,- 4 1
/4 p(t 

30-jarige Obligatlin
In stukken van nom. / 1000, - aan toonder 

(waarvan raads / 500.000, - obligatiiin op inschrijvings
voorwaarden zijn geplaatst) 

Ondergetekenden berichten, dat de inschrijving op 
bovengenoemde obligatiën zal zijn opengesteld op 
DONDERDAG, 9 OCTOBER 1952 

van des voormldd■a• 9 uur tot des namlddags 4 uur, 

tot de koers van 100 pCt. 
bij de kantoren van : 

NEDERLANDSCHE CR EDIETBANK N.V. 
te AMSTERDAM en EINDHOVEN alsmede bij haar 
overige kantoren 

N.V. EFFECTENKANTOOR SCHRETLEN & Co
te AMSTERDAM 
op voorwaarden van het prospectus dd. 2 October 
1952. Exemplaren van het prospectus en inschrijvings
biljetten zijn bij de kantoren van inschrijving verkrijgbaar. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
DER GEMEENTE BOXTEL 

Boxtel, 2 October 1952. 

Regeling der Huisslachtingen 1952 r: '53 
in de gemeente Boxtel. 

De Directeur van de Vleeskeuringskring Boxtel maakt be
kend dat: 
1. alvorens tot slachten over te gaan, het wens.elijk is over

leg te plegen met zijn huisslachter betreffende dag en
uur van slachten, waarbij niet van onderstaande wijk
indeling mag worden afgeweken ;

2. de aangifte moet geschieden minstens een week voor de 
datum van slachten van 9- l'.2 uur v.m. op het kantoor
van het Gemeente Slachthuis; 

3. de kosten à f 3, - moeten worden voldaan bij -aangifte.
Wijk-indeling- :
Maanda2 v.m. vóór 10 uur geslachte keuri02 Gemonde en

Langen berg. 
Maanda)? n.m. geslachte keuring Boseind, Vorst, Oirschotse

weg, Lennisheuvel, Kinderbos, Mijlstraat, Roond, 
Maastrichtsestraat, Nieuwstraat. 

Dinsd.11? v.m. geslachte keuri02 Tongersestraat, To02eren, 
Kalksheuvel, Kapelweg, Nergena, 't Loo en Luissel. 

Woensdag_ v.m. geslachte keuring Munsel, Sdissen, Parkweg, 
Heult, Hal en Essebaan. 

Donderdag n.m. geslachte keuri02 Kom Boxtel, Eindh.weg, 
Liempdseweg en Kl. Liempde. 

Vrijdag v.m. levende keuring Gemonde, Langenberg, Nieuw
straat, Maastrichtsestraat, Boseind, Vorst.., Oirschotse
wez, Lennisheuvel, Kinderbos, Mijlstraat, Roond, 
Tongersestraat, To02eren, Kalksheuvel, Kapelweg en 
Ne�gena. . 

Vrijdag n.m. levende keurinj? Luissel. 
Zaterdag v.m. levende keurin� Munsel, Selissen, Parkwe)?, 

Heult, Hal, Essebaan, Kom Boxtel, Eindh.we)?, 
Liempdsewe2 en KL Liempde. 

GEMEENTE BOXTEL 
Onttrekking wegen aan het openbaar verkeer 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van BOXTEL, gelet 
op het bepaalde in artikel 10 van de Wegenwet; 

BRENGEN TER OPENBARE KENNIS: 
dat het voornemen bestaat tot ontt�eklti02 aan het openbaar 
verkeer van: 
a. een ,iedeelte van de op de we,tenleg2er d�r ��ente

Boxtel onder nummer 16'.2 aa02egeven weg, welk we22e
deelte de verbindi02 vormt tussen de Mijlstraat en de
Mole112raafsewe,i en loopt vanaf weg nummer 103, bij de 
noordhoiek van perceel F 4562 in westelijke richtin2 tot

, de westhoek van perceel sectie J. '.2076 en de kruising'
met de weg nummer 161 (Mo/engraafsewei?); 

b. een gedeelte van de op de wegenlegger der gemeente
Boxtel onder nummer 50 aa02e2even weg, lopende vanaf
we2 nummer 47, bij de oosthoek van perceel sectie C.
1108 in achtcrcçnvolJ:tens zuidelijke en oostelii!<e richti02
tot aan perceel sectie C. 1057.

Bela02bebbenden kunnen tegen de voorgenomen onttrek
ki02 schriftelijk bezwaren indienen bij de Raad der ge
meente Boxtel, vóór 18 October 1952. 
Situatietekeni02en, waarop de in deze bekendmaking be
doeide wegen zijn aa02e2even !¼!gein voor eenieder ter 
gemeente-secretarie (afdeli� Algemene Zaken) ter inza2e 
tot 18 October a.s. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS voornoemd, 
De Secretaris, Qe Burgemeester, 

J. P. C. v. d. Hout. Drs. M. A. M. van Helvoort. 

STORTPLAATS SELISSENWAL 
Het GEMEENTEBESTUUR van BOXTEL maakt bekend, 
dat voortaan slechts op DONDERDAGEN en VRIJDAGEN 
gelegenheid bestaat vuilnis aan te voeren op de stortplaats 
aan de Selissenwal en dat deze stortplaats op andere dagen 
gesloten zal zijn. 
Het vuilnis moet worden gestort vo4;iens de aanwijzJwngen, 
ter plaatse te 2even. 

·oEN DRIES :��R��N EN OVERHEMDEN
OP MAANDAG GEBRACHT.· ZATERDAG. TERUG. 

Koopt de beste kwaliteit voor zeer lage prijs! TAFELS ... VOOR UW HUISKAMER 
GEHEEL UITNEEMBÁAR 100 gram Gebraden Gehakt voor 33 et. 

100 " Gekookte Ham " 55 " 
Lunchworst 100 gram 35 et.; 200 gram 65 et. 

180 cm UITGETROKKEN 
DEGELIJKE KWALITEIT 

Fijne Varkenszult 65 et. per 500 gram. GLD. 45,50 - 42.50 

500 gram Poulet f 1,30 MEUBELPLAAT BLADEN 

Slagerij BAAIJENS-FRUNT 
GLD. 69,50 - 62.50 

200 cm UITGETROKKEN 
BARONIESTRAAT 99. 

� 
Een "K NA L"-aanbieding 

Bij elk pak uitstekende EDAH-

§ lucifers à 24 cent per pak

§ 
EEN KNALBOM met 
een doosje klappertjes 

1 voor 5 cent. 

� Ontbijtspek 100 gram 39 et 

1
Fondant borstplaat 100 gram 20 et 
EDAH-speculaas250 gram 39 et 

Klein Duimpjes-taai 250 gram 39 et 

� 
� 
1 
i 
1 
1 
� 

GLD. 79.50 

TAFELS ... VOOR UW
KEUKEN-HUISKAMER 
MET LINOLEUM BLADEN 
AFWASBAAR EN STERK 

GLD. 59,50 -
TAFELS ... VOOR UW KEUKEN

STERKE CONSTRUCTIE 
50 X 75 cm GLD. 
60 X 90 cm GLD. 
70 X 100 cm GLD. 

GE�TALEERD BIJ 

54.50 

11.45 
15.95 

20.75 

UW WONINGINRICHTING 

TJW� 
u· . goxtu 

RECHTERSTRAA T 22-24 

Nieuwe Naaimachines 
na eerste betaling reeds vanaf f 26,50 per maand. 

Voor de Eerste H. Communie VAN "KESSEL's" Naaimachinehandel 
hebben wij een grote verscheidenheid van 
geschenken als: 
Kerkboekjes, Rozenkransjes met etui, Prenten• 

boeken Eerste H. Communie en Kinderbiecht, 
Leesboekjes, enz. 

Molenstraat 16 

Voor de Eerste H. Communie 
Zie onze speciale etalage. etaleren wij een speciale collectie. 

Geef Uw kind een aardig gedachtenis, 
plaatje aan de H. Communie , Wij hebben 
hierin grote keuze en aardige sprcukjes. FA 

A.v. Vlerken, Boxtel
Boekhandel Tielen, Stationstraat Juwelier - Horloger Kruisstraat 10 

.• 

MOETUUW MAN 

OM GELD VRAGEN 

IIOOR ZIJN r/GEN 

IIERJAARDAG? 

Dan wordt het hoog tijd. dat U eens een e1-gen 
spaarpotje krijgt I Dat is géén kunst en géén moeite.. 
Met De Gruyter's cassabons verdient U aardig geld. 
Blijf toch niet langer achter: iedere week een gulden 

zijn er 52 in een jaar 1 

De Gruyter kan 10% korting geven. omdat 
in eigen fabrieken en meer dan 360 eigen winkels veel 
voordeliger gewerkt kan worden. De Gruyter laat U 
daarvan profiteren door cassabons te geven. Voor tien 
gulden cassabons krijgt U één gulden contant terug. 

GEBROKEN THEE 

Goudmerk 100 gr. 88 et. 
Goudmerk 250 gr. 220 et. 
Zilverroodmerlc 100 gr. 76 et. 
Zilverroodmerk 250 gr. 190 et. 
Blauwmerk 100 gr. 70 et. 
OranJemerk • 100 gr. 64 et. 

Groenmerlc , • 100 gr. 58 et. 
Grove thee 
Zilverroodmerlc . 100 gr, 76 et. 
Grove thee 
Oranjemerk , . 100 gr. 64 et. 
China thee 100 gr. 82 et. 
Zakjes thee. doosje 20 st. 90 et. 

DEGRUYTER 
Alléén De Gruyter geelt 10°/o 

korting op a 11 e artikelen, behalve 
suiker, zout en soda 

521002 

= 
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:BcaJants' Centcum 
Pastoorsfeest te Esch 

Zondag 5 October a.s. zal het 12½ jaar 
geleden zijn, dat de ZeerEerw. Heer S. 
Hackfoort geïnstalleerd werd als pastoor 
van de parochie St. Willibrordus te Esch. 
Ofschoon het de uitdrukkelijke wens is 
geweest van de jubilaris, dàt de herden
king van dit feit slechts in kerkelijk ver
band zou plaats vinden, heeft de Essche 
bevolking gemeend toch luister te moe
ten· bijzetten aan het fe�st van huo 
herder. 
'n Feestcomité is reeds enkele maanden 
gel�en begonnen met een collecte on
der de parochianen om het nodige geld 
bijeen te krijgen voor een cadeau, dat 
de dank van de Essche bevolking voor 
het vele goede werk van Pastoor Hack
foort op treffende wijze zou kunnen 
vertolken. Daarnaast heeft men ook nog 
een bescheiden feestprogramma opge
steld, dat op Zaterdag 4 en Zondag 5

October zal worden afgewerkt. 
Hieronder volgt een uittreksel van dit 
programma: 
Zaterdag 4 Octobe! a.s.: 
Om 8 uur 's avonds in de pastorie aan-

bieding van het geschenk der parochia
nen aan de jubilerende herder door h_et 
feest-comité. 
Om 8.30 uur serenade te brengen door 
�Laetitia". 
Zondag 5 October a.s.: 
Om 10 uur Plechtige Hoogmis, waarbij 
het feestgeschenk - de nieuwe para
menten - zal worden gebruikt. 
Om 12 uur zanahulde door de school
kinderen vóór de pastorie. 
Va7i 12.15 tot 13.30 uur gelegenheid tot 
feliciteren voor de parochianen in de 
pastorie. 
Om 13.30 uur Demonstratie door de 
Dansclub van de R.K. Boerinnenbond 
en door de Sportclub van de R.K. Jonge 
Boerenstànd in de tuin van Huize St. 
lozefzorg-_-
bn-;-15 uur Plec_htig Lof, waaronder 
dankwoord van de jubilaris. 
De parochianen van Esch zullen, aldus 
bovenstaand programma, aanstaande 
Zon_dag de kerkelijke viering aanvullen 
met enige feestelijke uitingen van dank 
en hoogachting jegens hun pastoor. 

Actie voor instrumentarium van onze 

harmonieën 

A.S. ZONDAG COLLECTE 
TIJDENS VOETBAL WEDSTRIJD 
B_OXTEL - O.D.C ! 
Weinigen onde_r ons zullen NIET besef
fen welk een belangrijke plaats een 
harmonie in het gemeenschapsleven van 
een dorp als Boxtel inneemt. Maar on
getwijfeld meerderen zullen zich niet 
realiseren wat er voor nodi$? is om de 
harmonie deze voorname plaats te doen 
behouden, waarbij we_ o.a. denken aan 
het opleiden van jonge krachten, de vele 
zware repetities die nodÏj? zijn om het 
muzikale gehalte gp te voeren, de re2el
matige vernie� en uitbreiding van 
het instrumentarium . . . . Ja, ook en 
vooral de zor2. v9or het instrumentarium! 
Hiervoor zijn de kosten echter zo 
schrikbarend hog,g, dat men daarvoor 
nolens volens een beroep moet doen op 
de bevolking. Reeds meerdere malen is 
in dit blad geschreven over de "nood", 
die er .9p dit gebied heerst zowel bij de 
Boxtelse als bij de Gildenbondsharmonie. 
En ook is de inwoners van Boxte.l al 
enkele malen gevraagd om zich - wan
neer de gelegenheid zich zou voordoen 
- van de meest gulle kant te laten zien. 
A.s. Zondag nu, is er die l[elegenheid ! 
De Boxtelse Harmonie en de Gilden
bondsharmonie hebben de koppen bij 
elkaar gestoken en een plan de cam-

pagne opgesteld. Als eerste actie onthult 
dit plan een collecte, te houden onder 
de rust van de a.s. Zondag in het St. 
Paulus Sportpark te spelen voetbalwed
strijd Boxtel-O.D.C. 

; 

Afgesproken is, dat de R.K. Gilden
bondsham10nie bij déze wedstrijd aan de 
actie de nodig_e luister zal bijzetten. ter
wijl de Boxtelse Harmonie dat zal doen 
bij de returnmatch O.D.C.-Boxtel, wan
neer opnieuw een inzameling ten bate 
van beide harm9_nieën zal plaats vinden. 
Men zij er op gewezen, dat de R.K. Gil
denbondsharmonie a.s. Zonda� om circa 
kwart voor twee vanaf het Zaaltje op de 
Burgakker naar het St. Pa1,1lus Sport
park zal vertrekken. Vóór de wedstrijd 
zullen op het terrein nog enkele m_i!rsen 
gespeeld worden, evenals onder de rust, 
wanneer de collecte zal worden gehou
den (t.b.v. beide harmonieën.i 
Tot besluit zoJJden wij een ieder aan 
willen sporen om a.s. Zonda2 op te trek
ken naar het .,_Boxtel" -terrein om daar 
- genietend van een span11ende voet
bal-derby - een duit in het zakje te
doen van de Boxtelse Harmonie en de
R.K. Gildenbondsharmonie, die naar 2e
hoopt wordt dank zij Uw aller sympa
thie ,en vrijgeyigheid spoed4? i_n het bezit 
2esteld zullen kunnen worden van een 
nieuw instrumentarium!! 1 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

t8e Zondag na Pinksteren. 
5 October 1952. 
Feest van Onze Lieve Vrouw 
van die Rozenkrans. 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur_ en om half 11 de Hoog
mis. Om half 7 gel. H. Mis voor Maria 
de Koning-de Groot .... z.a. gel. H. Mis 
voor Hendricus v. d. Meerendonk; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Hendricus 
Voëts v.w. de buurt_;_ kwart voor 8 gel. 
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van onze parochie; z. a. gel. jrgt. 
voor WilT1elmina Schellekens-van de 
Ven_; H. Hartàltaar gel. H. Mis voor 
Cornelis van Rumund; 9 11ur gel. irgt. 
voor Catharina van. l,iempt-Schoenma
kers; z.a. gel. irgt. voor Joh. v. cl. Mey
den en Jacoba v. d. Pas; H. Hartaltaar 
gel. jrgt. voor Johan.nes v. d. Hoven; 
half 11 gez. mndst. voor Petrus Smits. 
Na de Hoogmis wordt de H. Bloeddoek 
ter verering uitgesteld. 
Mariagarde. Vandaag om 2 uur bijeen-

komst in de kapel van de Witte Zusters. 
Allé_én voor de vrije jeugdbeweging. 
Lof. Vanwege de Octobermaand is het 
iedere avond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Schaal. Vandaag gaat de Ie schaal voor 
de bijzondere noden. De 2e schaal voor 

•de verlichte torenklok. Beide schalen 
�orden aa.nbevolen. 
Mariacongregatie. Deze week Donder
d�avond om half 8. De Congreganisten 
worden verzocht de blaadjes Ave Maria 
af te halen in de -sacristie. 
N.B. De 18-jarigencursus begint Woens
dag a.s. om 8 uur in 't zaaltje op de
Burgakker. 
Deze "{eek is het H. Familie a.s. Vrij
dagavond om 8 uur. 
De coll.ectanten voor de R. K. Univer
siteit worden Woensdagavond 8 Octo
ber 's avonds n� het Lof op cl_e Pastorie 
verwacht ter bespreking en reReling der 
jaarlijkse collecte. 
De 1ste H. Communie voor de kinderen 
v_an 7 jaar heeft dit jaar plaats o;i de 
3de Zondag van October, 19 October. 
MAANDAG (Lof) :kwart voor ·7 gel. H. 
Mis voor een bijz. intentie; zijaltaar gel. 
H. Mis voor Hendrina v. d. Loo-v. 
Oirschot; half 8 gel. jrgt voor Petrus 

v. d_. Meijden en Johanna Bevers; half 9 
gel. H. Mis voor Petrus Janssen; z.a. 
gel. mndst. voor Am:i_a Maria v. cl. Heij
den-Verhoeven. 
DINSDAG (Lof): kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Jan van Liempt; z.a. gel. 
mndst. voor Henricus Sannen; half 8 
gel. jrgt. voor de overled. familie v.

Dam; half 9 gez. mndst. voor Hendrica 
v. d. Vel)-v. d. Ven; z.a. gel. H. Mis 
voor Adriana Leermakers-Avendonks. 
WOENSDAG (Lof): kwart voor 7 gel. 
H. Mls voor Adriana Habraken; z.a. gel. 
H. Mis voor Dorothe<J. Maria v. Gorp
v .. Laarhoven; half 8 gel. mndst. voor 
Wilhelmus v. d. Meijden; half 9 gez. 
mndst. v_oor Henricus Boerdonk; half 10
gez. Huweliiksmis. 
DONDERDAG (Lof): kw. v. 7 gef. gez. 
irgt, voor Amoldus v. Liempt; z.a. gel. 
mndst. voor Gerarda Maria Boley; half 
8 gel. H. Mis voor Petrus v. En�eland; 
half 9 gez. [.Tlndst. voor Francina 
v. d. Laar-v. Liempt; z.a. gel. mndst. 
voor Adrianus v. Ma aren; half 10 gez. 
Huwelijksmis. Vanavond om half 8 Con
.cregatie. 
VRIJDAG (Lof): kwart voor . 7 gel. 
mndst. voor Joh. v. Breugel; half 8 gel. 
mndst. voor Barbara v. Oers-v. Dijk; 

======================================= 

Avonturen van BIM 

CIRCUSRECLAME. 

Er is een groot circus naar het dieren
dorp gekomen en vanzelfsprekend wil
len Bim en Bam daar wat meer van te 
weten komen. Op het circusterrein ont· 
moeten ze de directeur, die onze ge
wiekste vriendies vraagt of ze reclame 
willen maken voor het circus. Of ze dat 
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willen! Even later dragen Bim en Bam 
dan . ook grote reclameborden rond. 
Iedereen leest wat er op staat en alle 
dieren beloven 's avonds naar het circus 
te· komen. Onderweg komen Bim .en 
Bam bij een beekje, 'maar gelukkig kun
nen ze de reclameborden als brug ge
bruiken. Als het even later begint te 
regenen gaan ze er onder zitten, zodat 

en BAM 

ze droog blijven. De reclameborden zijn 
op die manier de gehele dag nuttig; ze 
doen zelfs prachtig dienst als zonne
scherm wanneer de zon te heet wordt. 
En 's avonds geeft directeur Jumbo hun 
elk een groot bankbiljet omdat ze zo 
bijdehand zijn geweest. Bovendien 
mogen ze gratis naar het circus, de 
boffers! 



half 9 gel. mndst. voor Henricus Boer
donk; z. a. gel. mndst. voor Bernard 
Verheijden; H. Hartaltaar gel. I-1. Mis 
voor Hendrica v. d. Ven-v. d. Ven. 
Vanavond om 8 uur I-1. Familie. 
ZATERDAG (Lof): F�est van 0. L. 
Vrouw Moederschap, kwart voor 7 gel. 
H. Mis ter ere van Maria's Moeder
schap tot intentie van de Mater Arna
bilisschool; half 8 gel. H. Mis voor
Adriana van Rumund-Ketelaars; half 9
gez. mndst. voor Adrianus JacoQ.t.JS v.
Al fen; z.a. gel. H. Mis voor Francina
v. d. Laar-v. Liempt; half 10 gez. Hu
welijksmis.
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Johannes Wilhel
mus van den Anker uit deze parochie 
en Petronella Adriana Slenders uit de 
par. van St. Petrus te Vught; Theodorus 
van Schijndel uit deze parochie en Ca
tharina Josephina Cornelia Thomassen 
uit Liempde, waarvan heden de lste af
kondiging geschiedt. 
Adrianus Henricus Maria Pastoor uit 
deze parochie en Elisabeth Johanna 
Margaretha van Hoorn uit de par. van 
het Villao.:irk te Eindhoven; Theodorus 
Adrianus van der Heijden en Brigitta 
Maria Catharina van Maris_._ gewoond 
hebbende in deze parochie; waarvan 
heden de 2de afkondiging g_eschiedt. 
Hendricus Martinus van Houtum geb. te 
Boxtel (St. Petrus) en won. te Helvoirt 
en Ilisa Irma Maria val) den Brand, geb. 
te Desschel (B.) en won. in deze paro
chie·; Cornelis Joannes van der Sloot uit 
deze parochie e_n Maria Henrica v,.in 
Grinsve_n, geb. te Pen Dungen en won. 
te Oirschot; Lambertus Petrus van der 
Schoot uit deze parochie en Adriana 
Petronella van Zundert, geb. en won. 
te Oisterwijk (H. Jo<1nnes) waarvan 
heden de 3de afkondiging geschiedt. 
De gelovigen _zijn verplicht dè hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet is 
gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
18e Zondag na Pinksteren. 
5 October 195'.2. 
Rozenkrans-Zondag. 

Vandaag gaat de eerste schaal "de stui
versschaal" voor de kerk; de tweede gaat 
voor de arme kerken. 
In de komendt; weken zal op de gebrui
keliike wijze de collecte voor onze R.K. 
Universiteit worden gehouden, welke 
collecte bijzonder in uwe vrijgevigheid 
wordt aanbevolen. 
En buiten aan de kerk wordt elke Zon
dag en Feest�, voor en na de H.H. 
Diensten gecollecteerd voor de H. Hart
stichting. 
De Hoogmis is vandaag met volksza[U?'.
Vanavond is het om zeven uur Lof met 
rÖzenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. 
Verder is het deze week elke avond om 
half acht LOF met rozenhoedje vanwege 
de Octobermaand. Maandag, Woensdag 
en Vrijdag is het met volkszang. 

Dinsdag - is het de feestdag van de H. 
Rozenkrans. 
Vrijdag - des avonds om acht uur H. 
Familie voor de mannen in de Burcht
kapel. 
Zaterdag - is het de feestdag van het 
Moederschap van de 1-1. Maagd Maria. 
Wij vestigen er onze militieplichtigep de 
aandacht op dat zij ruimschoots in de 
gelegenh'eid gesteld worden een retraite 
te kunnen meemaken, alvorens zij in 
dienst gaan. Deze retraites worden ge
geven op Loyola te Vught 1-Z:-22 Oct. 
en 7-• 10 Nov. Deze beide retraites zijn 
reeds voor een gedeelte besproken. 
11-14 Nov. speciaal voor R.K.j.B.
militieplichtigen. 18-21 Nov. en 21-24
Nov. Geeft U zo spoedig mogelijk op,
op de pastorie.
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voor
een overledene; 7 uur 1. d. tot bijzon
dere intentie; 8 uur 1. d. voor Eugène
Bogaerts v.w. de kaartclub; kwart over 9
1. d. voor Arnoldus v. Beers v.w. de
buurt; half. 11 Hoogmis voor Joh. Corn.
Huijberts v.w. oersoneel leerlooierij. 
In de Burcht: kwàrt over 7 1. d. voor het 
geestelijk en tiidelijk welzijn der paro
chianen; half 9 1. d. ter ere van 0. L. 
Vrouw uit dankbaarheid; kwart voor 10 
1. d. voor levende leden van de Broeder
schap van St. Williq_ro�d.
MAANDAG: 7 uur 1. j. voor Adrianus
v. d. Sande; zijaltaar 1. d. voor Adrianus
v. d. Broels te Gemonde overleden; kw.
voor 8 1. mndst. voor Johanna_ Swinkels
Nouwens; zijaltaar 1. d. voor Petrus
Sf!lits; half 9 1. d. voor Eugène Bogaerts.
DINSDAG: 7 uur 1. d. voor Antoon v. 
Hees, Adriana v. d. Wetering z.e:;
kwart voor 8 1. d. uit dankbaarheid voor
verkregen gunst ter ere van de H. Ber
nadetta; zijaltaar 1. j. yoor A.drianus v.
Hommel en Gijsbertha v. d. Bosch; half
'; gez. jrgt. voor Ant9nius v. Rooij; 
9 uur gez. d. voor de Landbouwwinter
school om Gods zeg_en te vragen voor 
het nieuwe schooljaar. 
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor Willi
brord v. Zeeland, Johanna Boeren z.e. 
en Jacobus de zoon; zijaltaar 1. d. -_ voor 
Maria Sars v. Eijndhoven; kwart voor 8 
1. j. voor Jacobus v. Grinsven; half 9 1. j.
voor Adrianus v. d. Sanden, Maria v.
Krieken z.e.
In de Burcht: half 8 1. d. voor overleden
Moeder.
DONDERDAG: 7 uur gez. jrgt. voor
Martinus Welvaarts, Johanna v. d. Bes
selaar z.e. en Johanna de dochter; zij
altaar 1. c!. voor Warner Jan Heinties;
kwart voor 8 1. d. voor Wilhelmus v. 
Eijndho�en-Kruijssen; zijaltaar 1. mndst.
voor Jans Steenbakk_ers-Corsten; half 9
1. d. voor Antonius v. Rooij-Peters.
VRIJDAG: 7 uur gef. 1. d. voor Wilhel
mina v. Oerle en haar overleden familie
v. Oerle-v. Nuenen; zijaltaar 1. d. voor
Antonius Wagenaars, echtgenote en
zonen; kwart voor 8 1. mndst. voor
Henricus v. Meersbergen-v. d. Schoot;

, zijaltaar 1. mndst. voor Cornelia v. d. 
Sande-Couwenberg; half 9 1. mndst. voor 
Emerentia v. d. Broek-v. d. Langenberg. 
ZATERDAG: 7 uur 1. d. voor de gees-

telijke belangen van de leerlingen der 
Mater Amabilis-school; zijaltaar 1. d. 
voor Johá;mes Bekk�rs en Gijsberdina 
de dochter; zijaltaar 1. d. voor Dorothea 
v. d. Ven-Kerssemakers v.w. de klein
kinderen ... half 9 1. d. voor Maria Dim
mers-v. Hasselt te Nijmegen over!.
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

18e Zond.ia na Pinksteren. 
5 October 195'.2. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jr_gt. voor Jo
annes v. Hal, Maria de hsvr. en Joan
nes v. d. Langenhuizen. 
MAANDAG: half 8 ir_gt. voor Martinus 
• Verbruggen en Anna Maria de hsvr.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Albert v. d.
Koevering.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Hendri
cus v. d. Langenberg.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Mari
nus v. d. Langenberg.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Gerardus
Putmans en Maria de hsvr.
ZATERDAG: half 8 1-1. Mis tot bijzon
dere intentie.

Deze week zullen geschieden:
Maandag mndst, voor Albertus v. d.
Linden. Dinsdag mndst. voor Maria v. d. 
Langenberg. Woensdag mn�st. voor Wil
helmina v. d. Aa. Donderdag mndst.
voor Theodorus v .. d. Velden. Vrijdag
mndst. voor Joannes v. Kast_eren. Zater
dag mndst. voor Theodorus Rijken.
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL.

Zondag onder het Octaaf van 
het feest van de H. Theresia; 
Rozenkranszondag. 

ZONDAG: om 7 uur en om half 9 H. 
Mis voor· de leden van de godvruchtige 
vereniging ter ere van de 1-1. Theresia; 
om 10 uur de hoogmis, uit dankbaar
heid, waarna Te Deum en zegening van 
het zilveren bruidspaar A. v. d. Bos-v. 
Kasteren. 
De eerste schaal gaat voor onze arme 
kerken, en de tweede schaal voor de Bij
zondere Noden. 
bes middags om half 3 het Lof, waarna 
gezongen wordt lied No. 58. 
MAANDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. -
DINSDAG: om kwart voor 8 H. Mis tot 
zekere intentie. 
WOENSDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Cornelis Vissers en Adriana van 
Elderen de hsvr. 
DONDERDAG: om kwart voor 8 H. 
Mis voor Johannes Brands. 
VRIJDAG: om kwa_rt voor 8 H. Mis 
voor de leden van de godvruchtige ver
eniging van de H. Theresia. 
ZATERDAG 11. October: feestdag van
hlet Goddelijk Moederschap van de H. 
Maagd Maria: om 7 uur H. Mis voor 
het geestelijk welzijn van de leden van 
de Mater Amabilisschool te Boxtel. 

A.s. Zondag:
Jaarlijkse Aanbiddingsdag voor onze 
parochie. 

Gedoopt: 
28 September: Leonardus Cornelis Jo-

hann�s Antonius, zoon van Johannes Ja
cobus v. d. Heuvel en Maria Petronella 
Maas. 

Gelegenheid tot biechten: 
Dagelijks vóór de H. Missen en Zat�
dagmidqags van 6 tot 7 uur. 
Katechismuslessen deze week op school: 
7_e klas: de vragen 69, 70, 76 en 78, 
6e en 5e klas: les 8 en 9. 
4e en 3e klas: les 6 en 7. 

Zelatricen: 
Van de Voortplanting des Geloofs wor
den verzocht de contributie voor de 
2e helft van het jaar op _te halen en deze 
voor 1 November af te d_r_fü!;en bij de 
Hoofdzelatrice. 
E�neens de zelatricen van de Retraite
penning. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

18e Zondag na Pinksteren. 
5 October 195'.2. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot bijz. inten
tie; 8 uur 1. 111

0 
tot welzijn der parochie; 

10 uur z. j. voor Anna Maria Joh Wel
vaarts; 3 uur plechtig Lof met proces
sie. De te schaal voor "arme kerken". 
MAANDAG: 7 uur z. j. voor Johanna 
Laf!)b. Welvaarts; half 8 z. m. tot bijz. 
in�entie; 8 uur 1. j. voor Jan v. d. Wiel. 
DINSDAG: 7 uur 1. j. voor Johanna Jan 
v. d. Wiel; 8 uur 1. j. voor Ger. Schalkx;
9 uur z. huwelijksmis.
WOENSDAG: 7 uur z. i. voor Johanna
Wouter v, Mensvoort; half 8 1. j. voor
Johanna v. d. Wiel; 8 uur 1. j. voor
Wilhelmina Ger. Schalkx.
DONDER.DAG: 7 uur· z. m. tot bijz. in
tentie; half 8 1. m. voor de leden van de
Boerinnenbond; 8 uur 1. m. tot bi�. in
tentie.
VRIJDAG: 7 uur z. m. voor Joh. v. d.
Bi_egelaar te Oirschot overleden; half 8
1. j. voor Frans v. Brunschot; 8 uur 1. j.
voor Johanna Adr. v. d. Biggelaar.
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Cornelia
Jac. v. Vlokhoven en Joh. de zoon;
half 8 1. i. voor Lamb. Valkx en Johan
na de hsvr.; 8 uur 1. j. voor Wilhelmina
Frans v. Brunschot.
ZONDAG: half 7 1. i. voor Giisber
dina Frans v. Brunschot; 8 uur 1. j. voor
Jos. Hendriks; 10 t.JUr de hoogmis tot
welzijn d�r. par.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Dinsdag 7 uur 1. m. voor de over!. fam. 
v. Kollenburg. Woensdag 7 uur 1. m.
voor Lamb. Schoenmakers v. w. de
familie.
30e Joh. v. d. Biggelaar te Oirschot
overleden.
Gedoopt_; Joh. Adr. Corn. Maria zoon
vari Joh. v. Weert-Smulders.
Deze week zal de kapelaan op gebrui
keliike wijze de omgang houden.
Deze week iedere avond om 7 uur Lof
met rozenhoedje ter ere van 0. L.
Vrouw van de H. Rozenkrans.
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

18e Zondag na Pinksteren. 
5 October 195'.2. 

Vandaag is 't R_ozenkrans-Zondag. H.H. 
Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur So-

le_mnele Hoog!llis voor de parochie. 
Tweede schaalcollecte voor "Onze arme 
kerken", derde voor Bijz. Noden Epis
copaat en voor onderhoud eigen kerk. 
Na de middag om 3 uur Plechtig Lof, 
waaronder woord van dank aan de pa
rochianen. Na het Lof een lied. 
Deze week iedere avond om half 8 Lof 
met Rozenhoedje en Gebed tot de H. 
Joseph v.w. de Octobermaa11d. 
Dinsdag is 't Feest van de H. Rozen
krans. 
Zaterdag is 't Feest van 't Moederschap 
van 0. L. Vrouw. 
De Zelatricen van de St. Pieterspenning 
en van de Retraitepenning worden ver
zocht in de loop van deze week de gel
den op te halen en af te dragen. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mina Konings-v. d. Laar; half 9 mndst. 
voor Maria van Aarle-van Liempt; 10 
uur Solemnele Hoogmis met 3 Heren 
voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Elisa
beth Batens; 8 uur H. Mis voor Mevr. 
Martina van Esch-v. Munster. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Michiel 
van den Braak; 8 uur jrgt. voor Johan
nes Klomp; half 10 gez. Huwelijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Gertruda 
Klomp-van den Braak; 8 uur H. Mis 
voor Adrianus van der Meyden v.w. 
Broederschap H. Cornelis, Bokhoven. 
DONDERDAÇ é 7 uur jrgt. voor Ger
dina van Gemert; 8 uur H. Mis voor de 
Familie van den Hoogen-Hartjes. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Johanna van 
den Bruggen-Dominicus; 8 uur gef. jrgt. 
voor de Weled. Heer Gerardus Ver
heyen. 
ZATERDAG: 7 uur gef. jrgt. voor 
Mevr. Anna Elisabeth v. Velddriel; 8 uur 
gef. jrgt. �or de Weled. Heer Arnoldus 
Verheyen. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 5 October. Plechtige viering van 
het feest van de H. Rozenkrans. Deze 
middag om half 6: Vespers en Lof met 
Rozenhoedje. • 
Dinsdag: Feestdag van Onze Lieve 
Vrouw van de H. Rozenkrans. 
Zaterdag: Feestdag yan het Moeder
schap der H. Maagd Maria. 
De gehele week . om 10 min. vóór half 8 
Lof met Rozenhoedje. 
ZONDAG: om . 7 uur H. Mis voor 
Adrianus van der Sande; om half 9 voor 
de overleden leden der familie Wind
stosser; om kwar_t voor 10 voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn onzer wel
doeners. 
MAANDAG: om 7 uur voor Meester 
�w<!_ne; om half 8 voor Cornelis van 
den Broek. 
DINSDAG: om 7 uur voor Meester 
Swave; om half 8 voor Doctor Theodo
rus Strengers. 
WOENSDAG: om half 8 voor Victor 
Swane. 
DONDERDAG: om 7 uur voor Victor 
Swane. 



7e JAARGANG No. 411 10 OCTOBER 1952 

, 

s 
Redactie en Administratie 
MOLENSTRAAT 19 
TELEF. 513 - GIRO 277703 

VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 
Advertentieprijs: 10 et. p. kol. m.m. 
Blj contract speciale tarieven. 
Kleine advertentiën 7 et. per woord. 
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De Paus over medezeggenschap 
De vorige week schreven wij U over Je 
brief van de H. Vader aan de deelne
mers van de 25e Sociale Week in Turijn. 
Deze brief ging over "de Onderneming 
in de moderne Economie". 
In ons vorig nummer bt;_spraken wij van 
deze brief al het eerste gedeelte dat 
handelde over de verhouding van de 
arbeider tot het materiaal, waarbij in 
hoofdzaak werd aangedrongen op meer 
inzicht bij de arbeiders omtrent de bete
kenis van hun arbeid in het plan van 
God, als hun middel tot zelfvervolma
king en tot dienst aan de naaste. 
In het tweede gedeelte van de brief 
schrijft de Paus over de verhouding tus
sen werkgever en werknemer, en vooral 
over de moderne gedachte van mede
zeggenschap van de arbeiders in cj_� on
derneming waarin zij werken. 
Eerst wijst de H. Vader er op waar het 
niet heen mag gaan met deze eis van 
medezeggenschap, en daarna waarop 
men het wel moet afsturen bij het stre
ven om medezeggenschap voor de arbei
ders te verkrijgen. 
De eis om medezeggenschap wordt het 
scherpst naar voren gebracht door de 
arbeidersorganisaties, en verschillende 
van deze organisaties eisen dat zij, als 
organisatie, namens de arbeiders mede
zeggenschap zouden uit te oefenen krij
gen in de ondernemingen. Dit is volgens 
de Paus absoluut onjuist. 
De positie van de werkgever als eige
naar is op de eerste plaats onaantast
baar, al heeft deze • natuurlijk de plicht 
de onderneming te leiden mede in he_t 
belang van geheel zijn personeel, ·wier 
bestaan immers afhangt van de goede 
gang van zaken in de onderneming, ter
wijl datzelfde personeel ook medewerkt 
aan de successen. De werkgever moet 
dus, als eigenaar, zijn vrijheid in het 
beheer van wat zijn eigendom is, behou
den; maar tegenover zijn personeel 
heeft hij wel degelijk de plicht V<!n zorg 
en de plicht van dankbaarheid: twee 
plichten die hem, ook met het oog op 
zijn personeel, dwingt, alles goed te 
leiden. 
Op de tweede -plaats is de eis van de 
organisaties onjuist, omdat deze eis 
aldus de H. Vader - niet af te leiden is 
uit de aard van het arbeidscontract of 
uit de aard van de onderneming." Im
mers: de positie tussen werkgever en 
werknemer is _ die van contracterenden, 
waarbij de arbeider zijn arbeidsinzicht 
en arbeidskracht ter beschikking stelt en 
de werkgever daartegenover het ver
diende loon of salaris ter beschikking 
stelt. Dit is een natuurlijk contract dat 
in de aard van de zaak zelf ligt opge
sloten, en dit brengt duidelijk niet het 
minste recht mee voor een organisatie 
die buiten de onderneming staat, om 
binnen de onderneming in het bestuur 
of beheer te delen. Misschien kan een 
organisatie van de arbeiders, onderling 
opgericht binnen de onderneming zelf, 
bijv. het personeel- van een fabriek, tot 
een zeker medebestuur komen om be
paalde punten. Een buiten de onderne
ming staande organisatie zou hoogstens 
als bemiddelaar kunnen optreden voor 
een of meer of alle arbeiders van een 
onderneming als daar reden toe zou zijn. 
Een bepaalde medezeggenschap zou -
dunkt ons - zeker kunnen ontstaan bin
nen een onderneming, bijv. in een grote 
fabriek, en zich dan uitstrekken over de 
arbeidsvoorwaarden o.a. het loon, de 
arbeidsduur, de hygiëne, de veiligheid 
enz., en een zeker recht van horen en 
beoordelen van de algemene gang vàrÎ 

Werkloosheid in Boxtel 
Stand der werkloosheid iir het rayon 
Boxtel op 30 Sept. j.l. en 31 Aug. 

Bouwnijverheid 
Houtbewerkingsbedrijven 
Schoen- en Lederindustrie 
Voedings- en Genotm. bedr. 
Metaalnijverheid 
Textielindustrie 
Landbouw 
Handel en Kantoor 
Losse arbeiders 
Diversen 

Sept. Aug. 
72 90 
19 18 
14 21 
10 14 
23 23 
8 14 

12 10 
15 20 
33 37 
14 16 

220 263 
(Het aantal vrouwelijke arbeiders liep in 
de maand September terug van 17 op 8. 
Het aantal DUW-arbeiders was op 30 
Sept. 64 tegenover 61 op 31 Augustus). 

Zoals men ziet is er in het werkloos
heidsverloop weer een gunstiger ten
denz te bespeuren, hetgeen voornamelijk 
moet worden toegeschreven aan een 
toeneming van de bouwactiviteit en een 
opleving in de textiel- en lederindustrie. 
Of deze verbetering van lange duur zal 
blijken te zijn, valt echter sterk te be
twijfelen, nu het winterseizoen voor de 
deur staat. 

-o-

Door de Directeur van het Arbeidsbu
reau wordt er de aandacht op gevestigd, 
dat ook personen, die werk hebben, zich 
voor eventuele verandering van werk
kring kunnen laten inschrijven. Deze 

zaken en de algemene lijnen van het be
leid, dit n.l. ter beveiliging van d� eigen 
positie der arbeiders wier bestaan im
mers van het bedrijf afhangt: zij moeten 
er van leven en van de andere kant hou
den ze het mede in stand. 
Maar om terug te komen op wat de H. 
Vader er van zegt: als een fout merkt 
Zijne Heiligheid aan dat de organisaties 
die buiten het bedrijf staan, medezeg
genschap zouden verwerven in het be
drijf. 
Daarna geeft de Paus aan, zoals wij 
zeiden, in welke richting het streven wel 
zou kunnen gaan. 
Vooreerst n.l. dat, al hebben de arbei
ders geen rechtstreeks recht op mede
bestuur of medebeheer van het geheel, 
de werkgever dit toch vriiwil.l.ig zou toe
laten tot op zekere hoogte. Wij van 
onze kant menen dat dit te verwezen
lijken zou zijn, vooral in grote bedrij
ven met meer personeel, in de zin die 
we enkele regels hoger in dit ·artikel 
aangaven. Daarçloor zouden de arbei
ders, zoals da_t in kleine bedrijven waar 
baas en personeel een goede verstand
hpuding met elkaar hebben vanzelf al 
lang gebeurt; ze zouden, zeg ik, op vele 
correcties kunnen wijzen, hun inzichten 
kunnen kenbaar maken, finantieel ge
vaarlijke of te gewaagde acties kunnen 
bepraten, enz. enz. 
Hiervoor is vooral nodig wat de Paus 
als tweede punt aanraadt: een mense
lijker en directer contact tussen de 
werkgever en de werknemers, waardoor 
ze elkaar persoonlijk benaderen en 
elkaar Ieren waarderen, als medewer
kers, ieder in eigen positie wel te ver
staan. De Paus zegt hierover: ,,Welk 
een ideaal is het een onderneming te 
mogen leiden in vol christelijke geest en 
te doordringen van menselijk gevoel 'in 
woord en daad van de hoogste top tot 
de minst geschoolde arbeider toe." Dui
delijk is, dat hiermede de sfeer in de 
onderneming totaal zou opknappen, wat 
het veel gemakkelijker zou maken om 
de onderneming tot bloei te brengen en 
in bloei te houden, dan zou men o.a. 
van elkaars medewerking verzekerd zijn 
bij iedere nodige vernieuwing waarvoor 
toch altijd nodig is: het kapitaal en de 
scherpzinnigheid van de ondernemers 
die de leiding hebben naast het verant
woordelijkheidsbesef en de vakbekwaam
heid van de arbeiders die het moeten 
uitvoeren, in de overtuiging bij beiden 
dat men samenwerkt aan het gezamen
lijke welzijn binnen de onderneming en 
het algemeen welzijn erbuiten, waarvoor 
de hele onderneming immers toch be
staat. Gevolgen hiervan zouden ook 
spoedig kunnen zijn: meer succes, meer 
verdiensten, meer beloning; als bij dit 
laatste niet de nivellerende geest van de 
socialiserende wetten roet in het eten 
zou strooien, welke wetten immers dik
wijls een betere beloning in de weg 
staan, zelfs dikwijls tegen de wil van de 
ondernemers in die hun arbeiders ruimer 
zouden willen bel_onen, als de onderne
ming daartoe in staat is door onver
wachte of buitengewone successen. 
Meer vrijheid voor het particulier initia
tief zou hier op zijn plaats zijn. Maar 
dat is alweer een heel ander punt als 
waarover we het deze week wilden 
hebben. 
De volgende keer over het laat�te en 
misschien voor deze tijd wel voornaam
ste deel van de pauselijke brief: de ver
houding tussen de onderneming en de 
staat. 

Th. v. H. 

inschrijving verplicht tot niets doch ver
hoogt de kansen op een betere werk
kring. Ook voor hogere beroepen komen 
regelmatig vacatures voor. 

Burgerlijke Stand 
van 30 Sept. t.e.m. 6 Oct, 1952. 
GEBOREN: Wilhelmus J. L. M. zoon 
van H. C. van Eijk en J. L. Fr. M. de 
Visser, Kruisstraat 1 - Gei:ardus A. P. 
zoon van H. W. v. d. Meijd�n en M. J. 
Barten, Breukelsestraat 65 - Mari_a W. 
C. dochter van H. H. Meuwissen en W.
Heesters, Kinderbos 11 - Adriana J.
W. M. dochter van P. K. Bergman en
J. M. Kremer, Dr. P. M. Hoekstraat 5
- Adrianus J. H. J. M. zoon van J. C.
Th. Font Freide en M. J. J. van Nistel
rooij, Deken de Wijsstraat 6 - Petrus 
W. E. Fr. zoon van J. Fr. Janssen en 
J. A. Voets, Rechterstraat 2 - Wilhel
mina A. M. dochter van Fr. van Riel en 
J. M. van Oirschot, het Loo 1 - Lam
bertus C. M. zoon van A. A. Dankers
en J. A. Nieuwhart, Jan van Brabant
straa.t 7 - Maria W. G. dochter van J. 
Schellekens en W. 

-
M. van Kasteren, 

Schijndelsedijk 2 - Petronella M. A. 
dochter en Franciscus M. zoon van M. 
v. d. Linden en P. M. van de Wetering,
Kinderbos 3.
ONDERTROUWD: Martinus van der
Loo (Son) en Johanna M. Klomp (Ge
monde.
GEHUWD: Antonius G. Schalkx en
Anna G. van Brunschot.
OVERLEDEN: Johannes van de Loo,
oud 82 jaren, Ei1:!dh.weg 25.

Plaatselijk Nieuws 
SANTOS-COLLECTE. 
Zondag 12 October a.s. zal ook in Box
tel 'n collecte gehouden worden ten 
bate van SANTOS, de instelling die 
door de landelijke R.K .Middenstands
vereniging in het leven werd geroepen 
ter bestrijding van de gevreesde ziekte 
T.B.C. 
Via SANTOS willen de middenstanders 
nl. steun verlenen aan onbemiddelde, 
tuberculose standgenoten, waar en wan
neer dat nodig is. Men steune dit mooie 
werk a.s. Zondag met een milde gift! 

KUNSTKRING 
HERLEVEND BOXTEL. 
Volgens de in dit blad voorkomende 
aankondiging opent de Kunstkring op 
27 October het seizoen met "De Brui
loft van Figaro", door de Nederlandse 
Comedie. 
In de loop der volgende week zal het 
volledige programma verschijnen en bij 
inschrijving voor het lidmaatschap be
schikbaar worden gesteld. 

,,DRIE IS TE VEEL". 
De toneelgroep van de K.A.B., afd. Box
tel "Leeringhe ende Vermaeck" zal vol
gende week Dinsdag, Woensdag en 
Donderdag een opvoering geven van de 
klucht in drie bedrijven "Drie is te veel" 
van Joh, Blaaser. De regie is wederom 
in handen. van de heer Joh. van Erp 
uit 's Hertogenbosch, hetP,een ons toneel 
van goed gehalte garandeert. 
In een ad1tertentie elders in dit blad, 
vindt men over de te geven uitvoerin
gen uitvoerige bijzonderheden vermeld. 

ST. PETRUS EN ST. CAECILIA 
OP CONCOURS. 
Voor Zaterdag 11 en Zondag 12 Oc
tober a.s. is door het Gemengd Koor 
,,Bata" te Best een concours ui tgeschre
ven, waaraan ook St. Petrus en St. Cae
cilia uit Boxtel zal deelnemen. Onder 
leiding van de heer Jac. Driessen zal 
men a.s. Zaterdag uitkomen in de "su
perieure afdeling". Veel succes ! 

EERVOLLE UITNODIGING. 
Op Zaterdag 11 October a.s. zal de 
tenor Jan Mathijsen uit Schijndel, die 
zijn zangopleiding geniet bij de heer Jac. 
Driessen, alhier, optreden in het K.R.O.
programma "Musicerende Dillettanten", 
dat tussen 14.40 en 15.15 uur wordt uit
gezonden. 

TENTOONSTELLING 
,,DE VOLIEREVRIEND". 
Dank zij eendrachtige samenwerking 
van de leden is de Vogelvereniging "De 
Volièrevriend" er in geslaagd om een 
tentoonstelling van kanaries en tropische 
vogels te organiseren. 
Op 18 en 19 October a.s. zal Café Huy
berts (Fellenoord 3) herschapen zijn in 
een miniatuur vogelparadijs, dat de 
mooiste vogelexemplaren van "De Vo
lièrevriend" bevat. Het zal dan alleszins 
de moeite waard blijken te zijn om daar 
eens e�n kijkje te gaan nemen. 

-o-

Daar deze tentoonstelling voor de orga
niserende veremgmg grote onkosten 
meebrengt en men de toegang persé 
gratis wil houden om alle vogelliefheb
bers van de expositie te laten genieten, 
heeft men een grote verloting op touw 
gezet met vele waardevolle prijzen voor 
de gelukkigen (hoofdprijs: luxe kamer
kachel). 

BOND VAN BEJAARDEN 
EN GEPENSIONNEERDEN. 
In de Woensdag gehouden vergadering 
van de Bond van Bejaarden en Gepen
sionneerden werd het voorlopig bestuur 
als definitief ll'ekozen. 
Mededeling werd gedaan dat de leden 
voor de op 14, 15 en 16 . October door 
"Leringhe ende Vermaeck" te geven 
toneeluitvoeringen 50 % reductie krij
gen. Opgaven moeten liefst spoedig 
worden gedaan aan de secretaris H. 
Kampert. 

OPBRENGST COLLECTE VOOR 
HARMONIE-INSTRUMENTARIUM. 
De collecte, die Zondag j.l. tijdens de 
wedstrijd Boxtel-O.D.C. werd gehou
den, ten bate van het te vernieuwen in
strumentarium van de muziekgezelschap
pen R.K. Gildenbondsharmonie en Box
tels Harmonie, heeft f 172,- opge
bracht Deze eerste actie werd geleid 
door de R.K. Gildenbondsharmonie, de 
tweede actie zal straks bij gelegenheid 
van de returnmatch O.0.C.-Boxtel ge
voerd worden door Boxtels Harmonie. 

EIERVERENIGING. 
Maandag 13 October is het geen eieren 
leveren, doch in plaats daarvan Zater
dag 11 October v.m. van 8-12 uur. 
(Dus niet na de middag, want dan is het 
pakhuis gesloten). 

GESLAAGD. 
Bij het op 1 October te Amsterdam af
genomen vakexamen voor Luxe- en 
Kunstnijverheidsartikelen is mejuffrouw 
Laura van Kol, Stationstraat, alhier met 
zeer goed gevolg geslaagd. 

GOUDEN HUWELIJKSFEEST. 
Zoals we vorige week berichtten, zal het 
echtpaar Baayens-v. d. Biggelaar (Prins 
Hendrikstraat 12) op Dinsdag 14 Octo
ber a.s. zijn gouden huwelijksfeest vie
ren. Bij deze gelegenheid zal 's morgens 
om 10 uur in de St. Petruskerk een 
plechtige H. Mis uit dankbaarheid wor
den opgedragen, terwijl Boxtel 's mid
dags van half 2 tot half 3 gelegenheid 
zal krijgen de gouden echtelieden t� 
feliciteren. 
De belangstelling van de zijde van de 
Boxtelse gemeenschap zal ongetwijfeld 
groot zijn, want de nog krasse Thijs en 
Drika Baayens zijn in Boxtel welbekend 
en niet minder sympathiek. De gouden 
bruidegom zal speciaal uit prganisatie
kringen wel de nodige blijken van mede
leven ontvangen, want Thijs was mede
oprichter van de Boxtelse R.K. Tabaks
bewerkersbond, die op 1 April 1951 zijn 
50-jarig bestaan vierde en die Thijs
Baayens gedQrende al die vijftig jaren
ook in clP voorste gelederen gehad heeft.
Bij deze gelegenheid werd hij dogr de 
K.A.B. dan ook begiftigd met h_et ver
bondsinsigne in goud, terwijl hem even
eens een gratis reis naar Rome werd 
aangeboden. 

R.K. BOERINNENBOND, Afd. Boxtel. 

Viering MoederdaJ?. 

Door bijzondere omstandigheden is de 
viering van "Moederdag", welke de 
R.K. Boerinnenbond gewoon is te vieren 
op 11 October (Feest van het Godde
lijk Moederschap van Maria), verscho
ven naar a.s. Dinsdag 14 October. 
Het programma voor die dag luidt als 
volgt: 's Morgens om 9 uur gelezen H. 
Mis, op te dragen door de nieuwe gees
telijke adviseur, de W. E. Pater Krop
man A.A., in de kapel der Eerw. Zus
ters Ursulinen. Alle leden worden hier
bij uitgenodigd. Na de H. Mis koffieta
fel voor de moeders en de gehuwde 
leden van de R.K. Boerinnenbond. 
's Middags om 2 uur Lof met volkszang 
(parochiebundel meebrengen) en toewij
ding aan Moeder Maria, eveneens in de 
kapel van de Eerw. Zusters Ursulinen. ,. • 
Na het 1-of staat een veri;:adering op 
het programma, op welke vergadering. 
Mej. v. d. Meer zal spreken over de 
a.s. Lourdesreis. In dit verband zal daar
na een film over Lourdes vertoond wor-
' den. De verdere agendapunten van deze
vergadering zijn: Bestuursverkiezing,
toneel, volksdans, tractatie en gratis
verloting.
AI met al belooft het een prachtige dag 
te worden, die niemand mag missen! 

N.B. A.s. Zondag 12 October zal in 
het eierlokaal (na de Hoogmis) de _r�pe
titie worden g_ehouden voor het zang
koortje. Alle meisjes, die onder het Lof 
van a.s. Dinsdag willen meezingen, zijn 
welkom (parochiebundel meebrengen). 

Ook de leden van de reidansclub worden 
a.s. Zondag na de Hoogmis in 't lokaal
van de Eierbond verwacht.

MISSIE-THUISFRONT. 
Opgehaald voor de Boxtelse Missienaai
kring: op de bruiloft van G. Staats-Tie
len f 5..-; v. d. Laar-Keunen f 10,-; 
v. d. Sande-Klercx f 7,50; ]. de Jong
f 10,-; op de zilveren bruiloft van Chr.
v. Rooij f 10,-.

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER. 

Maandag 13 Oct. van 10-12 uur v.m. 
Donderdag 16 Oct. van 10-12 uur v.m. 

OCTOBERMAAND11 

ROZENKRANSMAAND 

Octoberlof in de Parochiekerken. 
Rozenhoedje bij de Fatima-kapel. 
Nu we weer in de Octobermaand ·- de 
Rozenkransmaand - zitten, kan er niet 
met genoeg klem op worden aangedron
gen, dat 's avonds in de parochiekerken 
het Marialof wordt bijgewoond. Doch 
aangezien natuurlijk niet álle gezins
leden bij deze korte maar b_elangrijke 
dagelijkse geestelijke oefening tegen
woordig kunnen zijn, is het zo'n bijzon
dere uitkomst, dat bij de Fatil)la-kapel 
in de Prins Hendrikstraat vanaf a.s. 
Maandag het rozenhoedje ná het Lof irÎ 
de kerken wordt gebeden. Nadat hier 
tot nu toe week-in week-uit - reeds 
meer dan een jaar - iedere avond om 
half 8 het rozenhoedje is gebeden, zal 
men daarmee vanaf a.s. Maandag om 
8 uur beginnen. Zulks om degenen, die 
niet in staat zijn het Octo!;,erlof in de 
parochiekerken bij te wonen of die daar
naast ook trouw willen blijven medewer
ken aan de rozenkransactie bij de Fati
ma-kapel, in de gelegenheid te stellen er 
dat eenvoudige maar machtige gehed te 
bidden. (A.s. Maandag zal er ook weer 
een kinderzanghulde plaats heb pen!) 
Op deze manier is ook in onze plaats 
de mogelijkheid geschapen om de Octo
bermaand (vooral dit jaar, nu de We
reld-Rozenkranskruistocht zo'n zegen
rijk werk doet) tot eên echte Rozen
kransmaand te maken ! 

LEDENVERGADERING K.V.P. 
Verwezen wordt naar de in dit blad op
genomen advertentie, betreffende de 
Maandag a.s. te houden ledenvergade
ring van de afdeling Boxtel der K.V.P. 
Er is alle aanleiding de K.V.P.-Ieden met 
nadruk aan te sporen op deze vergade
ring aanwezig te zijn, omdat aan .de 
orde gesteld zal worden het belangrijke 
punt: de ve_r)<:iezing van een nieuw 
bestuur, dat er moet komen omdat het 
zitting hebbende bestuur na de verkie
zingen reglementair verplicht is af te 
treden. De uitslag der verkiezingen 
1952 heeft aangetoond het grote belang 
van de politieke eenheid der katholie
ken. Juist vanuit de plaatselijke afdelin
gen moet een krachtige politieke organi
satie worden opgebouwd, waartoe een 
ijverig bestuur, dat zich met bezieling 
van zijn taak kwijt, een eerste ver
eiste is. 
Een aansporing aan alle leden, om de 
vergadering te bezoeken, is dan ook 
zeer zeker op haar plaats. 

ESCH 
UITBREIDING 
,,SANCTA MONICA" GEREED. 
Dezer dagen is men in Esch met de uit
breiding van het Noviciaat der Witte 
Zusters (Missionarissen van 0. L. 
Vrouw van Afrika) gereed gekomen. 
De nieuwe noviciaatskapel en het andere 
bijgebouwde gedeelte zullen voor be
langstellenden ter bezichtiging open
staan op Zondag 12 October a.s. t�t 
's avonds 6 uur. Alle missievrienden zijn 
van harte welkom! 

GEMONDE. 
FANFARE ST. LAMBERTUS. 
Door de Fanfare St. Lambertus wordt 
a.s. Zaterdag in de dai:i�gelegenheig va _n
de heer Jac. Werrens een dansavond ge
organiseerd. De baten van deze dans
avond (waarvoor een lage entréeprijs
zal worden geheven) komen ten goede
aan een liefdadig doel. Aanvang van de
dansavond half 6.  Vooraf muzikale wan
deling door Gemonde.

De nood der Kerken achter het 
• •  

IJzeren 
Onlangs is er een congres gehouden 
over de toestand der kerken in Oost
Europa. Vertegenwoordigers van 18 ver
schillende landen hebben op dit congres 
rapporten uitgebracht. Het ene rapport 
klonk al triester dan het andere en ware 
het niet dat we de heilige overtuiging 
en de zekerheid hebben, dat de Kerk 
volgens Christus belofte altijd zal blij
ven bestaan, dan zouden de verslagen 
van deze verjaarde en verbannen pries
ters en bisschoppen ons met grote angst 
en bezorgdheid moeten vervullen. 
Nu zijn we alleen maar, zónder vrees, 
begaan met het lot van �o ve!e duizen
den, die hun heilige geloofsovertuiging 
moeten bezegelen met gevangenschap 
en marteling. 
Over de toestand van de Kerk in Alba
nië wordt· gemeld, dat 5 bisdommen met 
150.000 gelovigen in bloed zijn verstikt. 
In Roemenië zijn tien bisdommen, waar
van alle bisschoppen gevangen zijg ge
nomen en veroordeeld. 3.000 priesters 
zitten ofwel in de gevangenis of werden 
gedwongen tot schisma. 2.000 Roemeen
se kloosterzusters zijn naar Rusland ge
sleept en verrichten er zwaar mannen
werk bij de bruggenbouw. In Hongarije, 
waar 12 bisdommen zijn, werd Kardinaal 
Mindszenty indertijd veroordeeld tot 

gordijn 
levenslang en Bisschop Grosz tot 15 jaar 
kerker. Augustin Pacha, een 81-jarige 
bisschop werd veroordeeld tot 18 jaar 
kerkerstraf. Alle kloosters, op twee na, 
zijn opgeheven. Het toedienen van de 
laatste H. Sacramenten is  op zware straf
fen verboden. 
In Tsjecho-Slowakije zitten alle bis
schoppen vast. Alle kloosters zijn er op
geheven. Ongeveer 1000 paters en meer 
dan 5000 kloosterzusters zijn in kampen 
bijeengebracht of werken in fabrieken 
als slaven. Geen enkele priester wordt 
tot hen toegelaten. ÜJ)geveer een z_tv_en
tigtal bisdommen zijn zonder bisschop
pen of kunnen niet worden beheerd. 
Deze sombere litanie van moord en ver
drukking zou nog met tal van landen 
kunnen worden uitgebreid tot één _!<:eten 
van ellende en van nood. 
Over al deze toestanden zal Pater W. v. 
Ake� a.s. Zondag in alle H.H. Missen in 
de St. Petruskerk preken, terwijl de col
lecte voor dit doel zal worden gehou
den. Moge de harten van alle toehoor
ders warm worden en vol begrip voor 
zoveel ellende. Dan zal de actie Oost
priesterhulp ook in Boxtel zeker tot een 
succes worden. 

Wiro van Aken 0. Praem. 



V ro�ge verkering
AANDACHT VOOR DE 
VRIJETIJDSBESTEDING 1 

fatsoenlijk met zijn kinderen overal gaan 
wandelen. 

Hoe komen vel,i: kinderen er toe, om zo "Katholieken, U moet allen één front
joÓs? al met een "serieuze" verkering te vormen �n dat heidens gejaag naar
�innen 7 Hoe kunnen vele ouders dat lichaam!;l!'enot, wat de Zondag helemaal
in 's hemelsnaam toch g-üe4keuren 7 verwereldlijkt en het huisgezin kapot 
Och dikwijls zit er voor de ouders niets maakt" (Pius XII, 14 Sept. 1952 over 
anders meer op. ze moeten wel toe• de moderne g-ezinsprobl�en). 
geven. Ze staan zelf versteld over de Neen, we mogen niet onverschillig toe-
brutaliteit en de e�enzinnigheid van zien hq_e het spook der verveling onze 
h · • • D· •· • ee jongens, onze opgroeiende meisjes in het un Jongiens en meis1es. te z1m m ns
.,groot" geworden. ze hebben een air nauw drijft en de verkeerde weg op-
�kr�. alsof zij zelf de wereld heb- jaagt, hoe de werkende jeugd niet weet, 
ben iteschapen. En wat je ook z�: ze 

wat ze de gehele middag moet aanvan-
halen onverschillig de schouders op. gen. Iedere goede ouder zal met een 
Daar zijn echter ook ouders, die blij hart vol liefde alles op alles zetten om 
zijn, dat hun jongen of meisje ieen ver- samen mét hen de Zondagmiddag te 
loofde mee thuis brengt. Waarom? Wel, maken tot wat hij zijn moet: een zon-
dan hebben ze iets te doen". En dan nige oase in de door-de-weekse dagen. 
zijn ze zelf van de moe ite en het geza- Sommigen maken er .zich van af met 
nik af. Want het is erg moeilijk om je deze opmerking •••••• Nu- daar mq�t de 
opgroeiende kinderen tevreden te stellen. geestelijkheid maar voor zorgen, of de 
O, die Zondagmiddagen! Als de jeugd jeugdbeweging; dat is nu echt iets voor 

de Kerk!" Maar zijn deze mensen zelf van de voetbal houdt of van duiven, dan niet meer lid van de Kerk? Och, vooruit, dan is 't dikwijls nog gemakke- daar zou veel over te schrijven zijn. De lijk (ofschoon die ontspanningsgelegen- • fl hedeo dikwijls weer veel te duur zijn jeugdbeweging heeft moeite om aan in-
ke kerels en dames te komen, die er tijd voor de gezinn�n met meerdere op- en moeite voor over hebben. En ál_s ze groeiende kinderen). Hoevelen zijn er er veel voor over hebben, wordt 't dik-echter niet tevreden met de voetbal en 

de ·duivensport, en vooral hoeveel wijls weinig gewaardeerd. Een kleiQ.e 
ruzie, of een misverstand, een kind, dat mei�9? d k  Die Zondagmiddag is in vele huisge- huilend thuiskomt, dat is al genoeg i -

• zinnen een verschrikkelijls: probleem. Ja, wijls om alles te veroordelen. Er is veel
v�rschrikkelijk. Meer dan vele ouders idealisme voor nodig om een jeugdbe-
zelf wel denken. weging op gang te houden. Waar zijn de 
Voor hoevelen van onze kinderen is de jongelui, die dit aandurven? 
Zondagmiddag een tijd van verveling, Maar over te vroege verkering gespro-
en van verlangen naar hartstochtelijke ken: De verveling op een Zondagmid-
bevrediging? Hoevelen gaan er 's Zon- dag is daar dikwijls de oorzaak van. 
dags echt op "speurtocht" uit? Door de . En vele ouders zijn maar wat blij, dat 
week zijn ze buitenshuis vanwege hun ze hun grote kinderen niet meer hoeven 
school of hun werk, Zondags worden ze bezig te houden. Beste ouders, kijkt 
de straat opgedreven, weg uit het ge- goed toe, wie de vrienden of vriendin-
zinsverband. Hoevelen kennen geen nen zijn waarmee Uw kind omgaat. 
echt "gezellig thuis" meer. Weest niet te spoedig boos; als ze rom-
Ik heb er diep medefüden mee. Ik kan mei maken thuis, of vrolijke herrie. Ver-
me indenken, dat ze naar de film willen, veling is een veel erger ding dan rommel 
dat ze sensatie zoeken, de kermissen of lawaai. Wees niet te gemakzuchtig. 
allemaal aflopen, en dat ze van het een Ga zelf met de kinderen op stap tegelijk 
tot het ander komen. Op Zond�iddag met hun vrienden en vriendinnen. 
zijn heel wat onstandvastige jonge meti.- Spreek het af met andere ouders. Wis-
sen gevallen, diep gevallen, en ongeluk- selt elkaar desnoods af. Uw kinderen 
kig geworden. De gesprekken op een moeten elkaar leren kennen in het geziii. 
Maandagmorgen in de trein of de bus Dáár moeten ze het andere geslacht 
kunnen U heel wat leren. En ik ;i;eg U, leren eerbiedigen en beminnen. Dáár 
dat dat heus niet opwekkend is. moet de grondslag worden gelegd voor 
De Zondag moest een "feestq_ag" zijn, een goede verkering. - Vele gezinnen 
een dag van gezonde frisse ontspanning kennen absoluut geen maat in het fees-
voór ziel en lichaam, een Christelijke ten. Hoe laat het wordt, hoe dikwijls 
feestdag. Ja, in de kerk is het gemakke- jongens en meisjes elkaar treffen, hoe 
liik om Christen te zijn en trouw te men genegenheid tegenover elkaar be-
beloven. Maar "wat doet gij op de wijst ...... 't is dikwijls zonder maat, 
Zondagmiddag en ik zal U zeggen wie overgevoelig, week en sentimenteel. 
gij zijt". Ga eens kijken naar de kruis- Waar· blijft de invloed van de gezonde 
punten van Uw Geloof en Uw leven. sport en van het frisse spel?. Velen kèn-
W.at�enkt men dáár, wat ziet en zegt nen dat niet meer. En vele ouders dur-
men over het huweljjk, het gezin, de ven niet te spreken over reinheid, maar 
arbeid, de liefde en het geluk? Wandel alléén maar over: de schande. Als ge 
eens rustig door de straat op een Zon- niet zorgt voor de vreugde van Uw kin° 

dagavond. Dat is genoeg. Dáár vallen deren en daarin meeleeft, zullen de kin-
1<ewichtiger beslissingen dan velen ver- deren ook niet mèt U leven, en onver-
mq_eden. - 't Is bedroevend, maar men schillig en brutaal worden. 
kan soms geen meisje ·over straat laten···· Misschien was dit alles te fer van toon. 
gaan, zonder dat er met "slijk" gesme- Ik bied U mijn verontschuldiging aan. 
ten wordt. Waar z-ijn de flinke jonge Maar voor velen kan iets niet te duide-
Christenen, die andere deugnieten de liik gezegd worden. En de nood is gro-
mond durven snoeren? Men kan niet ter dan sommigen denken! 

* Is met dat even een zware wissel, die
we op de nieuwe winkelsluitingswet ge
trokken hebben. Door de sleur van 
jaren waren we de Zondagssluiting na
tuurlijk toch nog vergeten, terwijl we op 
de werkdagen al evenmin aan de klok 
van 6 uur gedacht hadden. Maar geen 
pardon, hoor! Zelfs werd voor degenen, 
die meenden niet voor één gat gevangen 
te zitten, een slagboom geworpen op de 
achterommetjes. Op die manier zal het 
snel wennen! )(. Intussen zullen de win
kelbedrijven ondanks de verkorte koop
tijd toch aan hun trek moeten komen. 
En daarom reclame, reclame en nog 
eens reclame! Vooral de vrouw wordt 
daarin nog al eens betrokken. Nemen 
we bijvoorbeeld de modeshow, die bij 
het begin van elk nieuw seizoen voor de 
gepoederde neusjes onzer Eva's plegen 
op te duiken. Als moderne rattenvan-
1<ers van Hameien - aangepast aan tijd 
en omstandigheden - lokken de grote 
modekoningen op onweerstaanbare wijze 
de ganse vrouwenwereld achter zich aan. 
Naar mannelijke begrippen enkel-en
alleen om ze in de verschrikkelijke poel 
van al te kostbare opschik te storten. 
Naar vrouwelijke begrippen echter om 
binnengeleid te worden in het paradijs 
van prachtige japonnen, deux-pièces, 
mantels enz. enz. * Een paradijs zal 
het ook voor de nieuwe studenten van 
de R.K. Schildersschool St. Lucas zijn 
geweest, toen ze de ontgroening einde
lijk achter de rug hadden. De praeses 
van,, het studentengilde en zijn "naas
ten hebben het de groentjes deze week 
danig laten bezuren. Maar nu kunnen 
ze hun baret ook met even veel artistie
ke zwier op hun studentenbollen plan
ten, als ze zelf verkiezen. En dat is 
wat waard, of niet! � In Gemonde zet
ten ze a.s. Zondag de pet ook nog eens 
schreef, want kermis is het maar ééns 
per jaar. Wat jullie, goede geburen! 
Toch ook allemaal present, zeker? *
De R.K. Gildenbondsharmonie zette j.l. 
Zondag tijdens de voetbalderby Boxtel 
-O.D.C. een actie in voor vernieuwing
van het instrumentarium van beide
plaatselijke harmonieën. Ofschoon er bij
gelegenheid van deze wedstrijd een gro
te menigte rond de krijtlijnen verzameld
was, die graag wat lieve centen los
maakte voor onze wakkere muziekver
e_nigingen, spon men toch geen zijde bii
deze voetbald1,Ikte, Toef) de bal op .een
gegeven moment n.l. .met e·en "loei" van
e-en trap uit het veld werd, gedirigeerd,
moest een clarinet uit de dienst van de
Muze der m.u�iek ont�Î�gen worden ...
liet instrum�nt had het onder de klap
.begeven. Met -deze narigheid dreigt. de
·debetzijde van deze actie de credi�ztïde
wmssen. t_e ov_e.rs5had�w:en, zodat er ge-

sproken moet worden van een blij geluid 
met een lelijke dissonant! * Nadat U 
de nieuwe Boxtelse H.B.S. vorige week 
al in volle glorie in Brabants Centrum 
hebt zien prijken, dient U nu toch ook 
te weten, vanwaar het ontwerp komt. 
Welnu, het is van Architectenbureau 
Jan Strik uit Mill 1 -+c De wijsheid van
de W:eek: ,,Een oordeel is een schot, dat 
vaak de schutter treft en niet het doel." 

DAMESHEMDEN 

ONZE BEKENDE 
KWALITEIT INTERLOCK 
NORMALE PRIJS: 
3.25 nu 2.45

RUITSTOF 

LEUKE SCHOTSE DESSINS 
SPECIAAL VOOR SCHOOL
JURKEN EN BLOUSES 
NORMALE PRIJS PER MTR.: 
2.25 nu 1.95 

alléin VRIJDAG en ZATERDAG 

SPORT ==NIEUWS 

Boxtel•O.D.C. 
TRADITIE GEBROKEN 1 
Liefst 3500 voetbalfans uit Boxtel en 
o�eving waren j.l. Zondag naar het St.
Paulus Sportpark in de Nieuwstraat RC· 
dromd om daar ge�e te zijn van de 
ontrnoeti� tussen de twee plaatselijke 
voetbalrivalen Boxtel en O.D.C. Een 
ontmoeting,, die - wekenlang hét on
derwerp van j!ieSprek Reweest zijnde -
al zoveel verschilfende voorspelling-en 
had meeRekre2en, dat de uitslaR ten 
leste toch noR een RTOOt raadsel was ge
bleven, hetwelk alleen door twee en 
twintig spelers zou kunnen worden op-
2elost. En de twee en twintig spelers, die 
deel uitmaakten van de veelbesproken 
keurtroepen, hebben de oplossing 2ege
ven. Doch eerst nadat alle 90 minuten 
tot de laatste seconde waren "o�e
tieerd". Toen was een krappe, maar met 
OI\Relooflijk taaie vasthoudendheid ver
ded�e 1 - 0 voorsprong- voor Boxtel 
plotseling alles wat men zich na dit 
zenuwslopende "gev:echt" maar wensen 
kon. Toen was een kleine, maar met de 
beste wil van de wereld niet OI\ROOaan tie 
mak!!'fl. 1- 0 achterstand voor O.D.C. 
plotseling het v:erlies van deze derby-eer, 
het verlies ook van twee kostbare winst
punten. 
Inderdaad, zó kwam het einde, maar zó 
was het niet voorzien bij de aanvang 
van de strijd, toen twee elftallen zich 
met alle voetbalélan, die zij op konden 
brengen, in het ongewisse van deze 
derby wierpen. Zowel de roodwitters als 
de roodwitblauwen lieten daarbij al ras 
merken, dat zij vast van plan waren 
ernstig en fel om de knikkers te gaan ' 
spelen. Onder één luide aanmoediging 
van de op winst beluste supporters ont
ketenden de geladen spelers al direct na 
de start een snel en enerverend spelletje 
voetbal, waarbij het de door de straffe 
wind gesteunde bezoekers waren, die het 
eerst de lont aan het kruit hielden. Voor 
een fel schot van Willy v. d. Boogaard 
moest keeper v. d. Heyden zich althans 
met z'n bes.te zweefsprong naar de uiter
ste bovenhoek werken om erger te voor
komen. Doch de kruitdamp was voor het 
heiligdom van de gastheren nog niet op
getrokken of de lichte aanvalsbrigade 

een scoringsrijpe kans bracht. Zeker, 
het was imponerend, zoals de tricolores 
met hun grote en technisch goed geleide 
aanvalsdrift de roodwitters onder de 
voet trachtten te lopen, maar tactisch 
bleek het niet de ideale manier, want de 
Boxtel-verdediging mocht dan wel eens 
gevaarlijk doorbuigen, men veerde tpch 
ook telkens weer terug in de normale 
slagorde. Dat het hen bij deze "voetbal
dans op de vulkaan" ook wel 'ns mee 
zat, mag niet worde_n ontkend. Evenmin 
als mag worden ontkend, dat de uitval
len van de kleine, maar beweeglijke 
roodwitte voorwaartsen gevaarJijk waren. 
Om deze beide uitspraken te illustreren, 
mag enerzijds worden gewezen op de 
dot van een kans, die de overigens zeer 
verdienstelijk spelende Bergwerff onbe
nut liet en anderzijds op de safe, die 
keeper Snijde_rs moest verrichten om 
Boxtel bij een doorbraak van haar 
rechtsbuiten het beoogde succes te ont
nemen. En tegenover een indirecte vrije 
trap voor ODC binnen het "gebied" 
stond voorts weer het moment, dat de 
kleine Pastoor met een vrij velg voor 
zich juist niet de vereiste stootkracht 
kon opbrengen. Zo zouden we over-e11_
weer door kunnen gaan met deze ontle
ding van de nederlaag, die de mannen 
van Molenwijk leden, ondanks hun aan
valsspel in de hoogste versnelling,. en van 
het huzarenstukje, dat de spelers van 
het St. Paulus Sportpark vooral dank zij 
hun ruim incasseringsvermogen wisten •
uit te halen. Máár: het feit van de 1-0 
uitslag is nu eenmaal onomstotelijk ge
worden en ligt reeds vervat in de offi
ciële standenlijst. Deze wedstrijd houdt 
geen andere mogelijkheden meer in. 
Daarvoor kan de voetballiefhebber zijn 
wensen alleen maar drijven in de rich
ting van de revanche-wedstrijd. Daar
om: punt, uit!' 
Alleen één enkele opmerking- n02. Een 
opmerkillR, die moge gelden als de uit
reiking van eep. winstpunt aan beide 
ploes.?en, en wel ter beloni� van de 
sportiviteit, waarmee ze deze onder S?e· 
welc\ige spanning gespeelde derby heb
ben weten te sieren. MoRe dit winstpunt, 
dat tot nu toe nog steeds is behaald, de 
ploegen ook in de toekomst nimmer 
ontgaan! 

Engelse thee nu in vele 
Nederlandse ·gezinnen 

Royale afschenk zs opvallend 

In talloze gezinnen van Nederland
wordt op het ogenblik een Engel• 
se thee geschonken. Men weet,
dat de Nederlandse huisvrouw op 
het iebied van thee haar eigen 
wensen heeft en in de regel weinig
op een "buitenlandse", een andere 
theesmaak is gesteld. Met de 
Engelse thee is dat anders.

Engeland is van oudsher het land 
van de thee,proevers. En nu Douwe 
Egberts Pickwick Thee, Engelse Me,
lange, in Nederland heeft gebracht 
(tegen de prijs van 76 cent per
pakje 1), is het opvallend hoe sterk
het aantrekkelijke groene pakje in 
de winkels wordt gevraagd. 

van Boxtel dwong doelman Snijders 
eveneens tot een demonstratie van zijn 
kunnen, terwijl men ook de andere ver
dedigers danig aan de tand voelde. Soms 
zelfs zo erg, dat stopper Wagenaars zijn 
adjudapten moest gaan assisteren, het
geen hem op een enkele keer na uitste
dend afging. Die enkele keer werd de 
O.D.C.ers echter ook meteen noodlot
tig, want toen rechtsback Karssemakers 
zich 'n keertje door het bruine monster 
liet verrassen en zijn spil hem niet tijdig 
genoeg meer te hulp kon snellen, was 
Boxtel's midvoor, H. Rooyakkers, er 
eerder bij om met een keurige en be
heerste omhaal het eerste (en enige!) 
doelpunt voor zijn ploeg te laten aan
tekenen. Aan het gejuich over dit succes 
was nog geen einde gekomen of wéér 
zat Boxtel voor het ODC-doel En weer 
was het Rooyakkers, die zich had vrij
gespeeld. Bij een zwenking naar links 
had hij zelfs Snijders uit zijn veste ge
lokt, maar de pass naar een van zijn 
schietklaar staande rechtervleugelspelers 
mislukte. Toen raakte de gevreesde aan
valsmachine van de bezoekers echter aan 
het draaien. En maar direct op vólle toe
ren, zodat de onrust er bij de thuisclub 
al vanaf het eerste moment in zat. Het 
werd een zwaar trommelvuur van cor
ners op het doel van de roodwitters, dat 
echter even fel verdedigd als belaagd 
werd. Het bleef voor O.D.C. tenminste' 
bij enkele hete scrimmages, die - hoe 
gevaarlijk zij ook waren - niet het ver
lanirde resultaat opleverden. Voor Box
tel was het aanvalsrantsoen in deze 
periode uiteraard klein, maar toch ook 
weer niet zo klein of de jeugdige debu
terende rechtsbinnen, J. Pastoor, wist op 
zijn eentje voor groot gevaar te zor
gen. Slechts ten koste van een corner 
kon men zijn solo-aanval onderbreken. 
De reeks aanvallen, die O.D.C. direct 
daarop weer inleidde, werd onderbroken 
door het rustsignaal. 
Terwijl de R.K. Gildenbondsharmonie 
met enkele pittige marsen de spanning 
toen voor een ogenblik verbande, tracht
ten de spelers nieuwe krachten op te 
doen voor de tweede helft. Deze twee
de helft gaf overwegend een aanvallend 
O.D.C. en een verdedigend Boxtel te
zien. Een aanvallend ODC. echter,. voor
w-ie het gladde . maar te korte aanvals.
spel niet voldoende perspectief bood. En
een verdedigend Boxtel, dat er ·çm s11,
:t,lieme wijze biina steeds voor wist tè
zorgen, dat de. �ege�tà.�dè{ hèt n,i,et 'tot . • ... , . , .  ' · ',-, ' 

Men kan deze overgang naar Pick• 
wiek Thee toeschrijven aan 2 redenen.

In de eerste plaats is Pickwick Thee 
opvallend krachtig en geurig. 
En buitendien heeft deze Engelse 
melange een buitengewoon rijke 
afschenk . . .  iets, dat in onze dagen 
weer behoorlijk meetelt. 

STAND 3e KLASSE A

Tongelre 3 1 2 
Deurne 3 1 2 
Boxtel 3 2 0 

ODC 3 2 0 
sq 3 1 2 
Reusel Sp. 3 2 0 
vsv 3 1 1 
Mulo 4 1 1 
wvvz 3 1 0 
Taxandria 4 1 0 
Geldrop 2 0 1 
Bladella 2 0 1 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Programma· voor Zondag 

Blàdella 1 -Boxtel 1 
Boxtel 2-Eindhoven 5 
Boxtel 4-Blauw Geel 3 

0 4 9- 5 
0 4 8- 5 
1 4 6- 4 
1 4 3- 2 
0 4 10- 9 
1 4 11- 9 
1 3 9-10 
2 3 10-12 
2 2 1- 5 
3 2 -5- 6 
1 1 4- 5 
1 1 2- 6 

12 Oct. a.s.:
2.30 uur 
2.30 uur 

12 uur 
Voor Boxtel 1 vermeldt het programma 
van a.s. Zondag een ontmoeting met 'n 
tegenstander, die in deze competitie nog 
géén overwinningen heeft behaald. Het
is juist daarom voor Boxtel oppassen 
a.s. Zondag!
Boxtel 2 en 4 spelen thuis en beide elf
tallen geven we een behoorlijke kans op 
de volle winst. 

R.K. SPORTVER. O.D.C. 
O.D.C. 2-DESK 2 6- 3

Het tweede elftal behaalde Zondag j.l. 
een royale 6-3 overwinning op de 
reserves van Desk uit Kaatsheuvel. De 
ODC-ers hadden de gehele wedstrijd 
een groot overwicht, hetgeen blijkt uit 
de reeds bij de rust verkregen 4-1 
voorsprong. Na de thee konden de 
ODC-ers nog tweemaal doelpunten en 
wist ook Desk tweemaal het net te vin
den. Een goede we·dstrijd, welke van 
onze reserves nog veel doet verwachten. 

Programma voor a.s. Zondag: 
O.D.C. !-Deurne 2.30 uur 
W.S.C. 2-O.D.C. 2
Zwaluw 4-O.D.Ç. 3

Het eerste elftal van O.D.C. ontvangt 
Deurne thuis. Een ploeg, die het in deze 
c;ompetitie nog uitstekend. doet. Een 
spannende wedstrijd staat ons· dus te 
wachten in het sportpark "Molenwiik;'. 
Het tweede elftal gaat op bezoek bij 
W.S.C. II in Waalwijk en zal hard moe
ten vechten om beide puntjes i11- de 
wacht te kunnen slepen. Het derde elf
tal begint <le çonipetitje met een uitwed
strijd tegeri Zwá!uw V,F,C. in Vu�ht, 

. •, ' . ··' ,1 ; , ·,. - . '-.,Jl./ 

O.D.C.-Junioren.
Zaterdag:
3 uur: Boxtel 6-O.D.C. 11 

o:b.C. 9-Haarsteeg 5 
O.D.C. 8-B.V.V. 11

4 uur: Deuteren 3--O.D.C. 7
O.D.C. 6-St. M. Gestel 5

D.V.G.-NIEUWS.
Stiphout V. -D.V.G. 3-0.
D.V.G. heeft il. ZondaR in de uitwed
strijd tegen Stiphout Vooruit een fikse
nederlaag geleden, hetgeen hoofdzake
lijk op rekening komt . van de Liempdse 
voorhoede, want deze bleek Zondag
middag volkomen amechtig. Stiphout 
Vooruit deed het beter en voerde de 
met de rust verkreien 1-0 voorsprong 
in de tweede helft op tpt 3-0. 
D.V.G. moest hierop het antwoord
schuldig blijven!

-o-

A.s. Zondag speelt D.V.G. thuis tegen
W.E.C., waarbij het te hopen is, dat
D.V.G. het eigen publiek nu eens ten
volle zal bevredigen. 
D.V.G. 2 speelt eveneens thuis, en wel
tegen St. Michiels-Gestel 3. 

HOCKEY-NIEUWS. 
Uitslagen van de wedstrijpen. van Zon• 
dag 5 October 1952. 
Heren: M.E.P. 1-E.M.H:C. 2 3-2 

H.T.C.C. 3-M.E.P. 2 4-2 
Dames: ME.P. 1-Were Di 2 Q-1
Ofschoon het resultaat van deze wed
strijden niet bijzonder goed genoemd 
mag worden, mogen we toch wel tevre
den zijn. Het zag er bij de Heren van 
M.E.P. 1 met de rust b.v. niet naar uit, .
dat zij nog met de overwinning zouden 
gaan strijken, want E.M.H.C. 2 had toen 
reeds een goede voorsprong van 2-0; 
Zij konc:len dus de tweede helft meer ge
rust ingaan den M.E.P: De wijziging die 
M.E.P. tijdens de rust in het elftal had
aangebracht, heeft waarschijnlijk de 
overwinning mogelijk gemaakt. De voor
hoede werd nu meer aan het werk ge
zet en dit ·leverde M.E.P. dan ook drie 
goede doelpunten op. E.M.H.C. probeer
de nog wel een gelijk spel te behalen, 
maar de doelman van M.E.P. was on� 
verbiddelijk en wist alle aanvallen te 
keren. 

• 
Bij de dames wilde het samenspel nog 
niet goed vlotten, terwijl ook de aanval
len niet met een doelpunt bekroond 
konden worden, ofschoon dit zeker 
niet tegen de verwachting zou zijn ge
weest. Verschillende aanvallen op het 
doel i hadden een betér resi.dtaát ver
diend, maar in de tweede helft scoorde 
Were Di vrij onverwacht het enige doel
punt en w-ist zodoende de wedstrijd Ï:e 
winnen. 
De heren van M.E.P. 2 konden het niet 
tot een overwinning brengen, ofschoon 
lange �ijd een gelijk spel het eind-resul� 
taat scheen te zullen worden. Aan het 
slot van de wedstrijd scoorde H.T.C.C. 3. 
echter nog twee doelpunten en wist zo
doende de wedstrijd toch nog in haar 
voordeel te beslissen. 

-o-

We zullen ons nog nie.t aan een voor-'•' 
beschouwing omtrent de wedstrijden 
voor aanstaande Zondag wagen. Laten 
we hopen, dat alle elftallen door een,
drachtige samenwerking • tot een goed
eind-resultaat zullen komen en dat 
M.E.P. met meerdere overwinningen zijn
wedstrijden zal weten te beëindigen. 
Het programma voor a.s. Zondag ziet
er als volgt uit: 

• 

Heren: Push-M.E.P. 1 
M.E.P. 2-M.O.P. 3 2.30 uur
M.E.P:3-Geel Zw. 2 11,45 uur

Dames: Geldrqp 1-M.E.P. 1 
M.E.P. 2-Geel Zwart 1

13.15 uur. 
SCHAKEN. 
Bij de opening van het nieuwe Schaak
seizoen speelde de Eerste Boxtelse 
Schaakverf!niging een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen de Schaakclub "Bata" 
uit Best. E.B.S. won deze wedstrijd met 
6½-2½. 

-o-

Voor belangstellenden bestaat gelegen
heid zich op te geven als lid bij de Se
cretaris van E.B.S., de heer J. Verhuist, 
Stationstraat 36, Boxtel. 

R.K. Uitleenbibliotheek 
(Prins B-emhardstraat, K.J.V.-huis). 

NIEUWE BOEKEN 
Ontsp�slectuur: 
Agatha Christi: Rallye naar Bagdad 

(detective}. 
Leslie Charteris: De "Saint" en de zieke 

Professor (detective). 
R. Stevenson: S.t. lves (avonturenroman).
Romans en literaire vertelliniten: 
Dubrireux: De zure druiven. 

Vertellers van Nederlandse stam. 
L. Couperus: Verhalen.
F. Cairezel: Vraag niet waarom (dok

tersroman).
F. Bosch vogel:_ Vlaenderen die Leu (his.

torische roman).
Nikolaj Gogolj: Petersburgse Vertel

lingen. 
Godsdienstige lectuur: 
Romano Guardini :Oefenschool voor het 

gebed (Een meesterlijk boek, be<
stemd voor ieder, die streeft naar 
verdieping van geestelijk leven). 

Reisverhalen: 
A. van Kampen: Scheepsverklaring (Een

verzameling merkwaardige en. kri
tieke ervaringen, beleefd en opge. 
schreven door Nederlandse kapi
teins). 

M. Camstra: Albatros bezeilt de wa-
teren.

Wa-sha-Quou-Asin: Pelgrims der. wil-• dernis. , • , , . ,_ 
Boeken • v�r natuurliefhebbe�s: , . ,
H. Brussee: Met hart en hand roor çliei:

en plant. . .
B. Gooch: Het onb,ekende in de. 11atutu-.
l{eimans-Thijsse: In he·t bos: • . 

• •
Politieke ,wetensçhappet1: . ._ .-. .. , 
Prof .. Dr. H,_ �ma,ns: Sch_ets van e�ri 
.. · ,Eur9pe,�� ,s,..i_meq!�vjpg. ;;, ,_. .. :,i . .,, Lo .J 

lciO 

.. 



Voor de Rechter heugen, want de meester. werd zo 
kwaad, dat zijn lorgnet afviel en Cato 
van de kleermaker, die er nog maar 
steeds bij stond te huilen, traQte er QP 
zodat de vliegende schotel verder voor 
de meester nog maar een nevelvlek was. 
Nu is Gijs echter ook nogal driftig van 
aard. Hij herinnerde zich plotseling dat 
zijn zoontje al eens duizend strafregels 
heeft moeten maken vanwege de kapot
te ruit op school, die het zoontje van 
de meester eigenlijk ingegooid had. Zo
doende werd er steeds harder ge
schreeuwd en niemand had in de gaten 
dat de vliegende schotel op een gegeven 
moment was verdwenen. De wachtmees
ter sprong er tenslotte tussen om erger 
te voorkomen en hij haalde zijn bon
boekje voor de dag toen ze door ble-

Geslaagde Mode.show 
ben het precies onderzocht en er is een 
boek over geschreven ook. Alles was 
in zessen verdeeld: op die andere pla
neet hebben ze een zes-delig stelsel, zo
als wij met tiendelige breuken rekenen. 

FIRMA F. J. WITTEVEEN TOONDE NAJAARSMODELLEN ! De "Schotel" vloog door 
Ons dorp(!?!) blijft niet achter bij het 
voortschrijden van de westerse bescha
ving. Nu hebben wij ook onze vliegen
de schotel gehad. Het ging er ongeveer 
net mee als met de eerste fiets, waar 
Barend, de oude smid, nog verhalen over 
weet te vertellen. Die kakkerlak met die 
fiets was· een meneer met een pandjes
jas uit de stad. Die hebben ze toen met 
fiets en al het dorp uitgeslagen, want bij 
ons houden ze niet van die nieuwerwetse 
fratsen. En een vliegtuig hebben we ook 
gehad. Dat was in de oorlog en de 
piloot - chauffeur zeiden de mensen -
heeft maandenlang bij Gradus Jansen 
ondergedoken gezeten. Na zes weken 
had Gradus hem keurig leren zeggen 
"Ik_ ben doofstom". Toen de Landwacht 
hem aanhield zei hij dat zinnetje, en 
lachend zijn de heren toen verder ge
gaan. ,,Rare kerel, die. boer", zeiden ze. 
Eergisteren heeft er dan een vliegende 
schotel boven het dorp gevlogen. Het 
was een raar gezicht, zo'n vreemde, 
lichtende plek, die een beetje bibberend 
tegen de donkere hemel stond. De men
sen liepen in drommen naar buiten en 
Cato van de kleermaker riep huilend, 
dat de Russen nu zouden komen om 
ledereen dood te schieten. Maar de 
lange Gijs wist wel beter. Die heeft alles 
gelezen wat de kranten over vliegende 
schotels hebben geschreven - en dat is 
heel wat - zodoende weet hij er dan 
ook het haarfijne van. 

En het metaal, waarvan ze zijn gemaakt, 
is een soort ijzer dat wij hier op aarde 
niet kennen. Er zit een soort van radio 
in, en daar kunnen de passagiers mee 
telefoneren naar hun huis, ergens boven 
aan de hemel. Ze doen wel een paar 
jaar over zo'n reis naar de wereld. En ze 
bereiden een invasie voor. Ieder jaar 
komen er meer. De Amerikanen weten 
er alles van, zegt lange Gijs, maar ze 
vertellen niets. Ze willen proberen die 
kleine kereltjes in hun schotels als bond
genoot te krijgen tegen de Russen. Dan 
komen er vandaag of morgen een mil
lioen vliegende schotels boven Rusland 
en dan is het in één keer uit met Stalin 
en de hele bende. 

ven schelden. 

De Fa F. J. Witteveen uit Boxtel heeft 
de reputatie, die zij zich in de branche 
,,dameskleding" stilaan verworven heeft, 
vorige week op excellente wijze beves
tigd met een najaarsmodeshow, gehou
den in Hotel Riche. Op deze modeshow 
- waarvan wij eerlijk gezegd niet wis
ten wat het meest te moeten bewonde
ren: óf de beheerstheid van keuze: óf de
grote maar verantwoorde variatie in de 
collectie - werd een groot aantal be
langstellenden in echt gezellige sfeer ge
confronteerd met het beste en het aar
digste wat op het gebied van damescon
fectie te tonen valt. 

allure. Dit slaat natuurlijk enigermate 
terug op de firma's Joh. Thijs-v. d. 
Brandt en C. Steinmann, die de acces
soires leverden, resp. de hoedjes en de 
tasjes. De mannequins komt voorts alle 
lof toe voor de wijze waarop zij de mo
dellen "brachten", terwijl ook nog ver
meld behoort te worden, dat Bloemen
magazijn "De Anjer" de zaal smaakvol 
had weten op te fleuren. Het laatste 
compliment is dát wat door alle aanwe
zigen gericht is geworden aan het adres 
van de Fa. F. J. Witteveen, het compli
ment voor de 12rachtige avond vol sfeer, 
elegantie, charme én goede zakelijke 
voorlichting! Op dat moment kwamen er twee hui

lende jongetjes aan. Het waren de 
zoontjes van Gijs en de meester. Ze 
hadden samen een verlichte vlieger op
gelaten, en nu was het vliegertouw ge
knapt. 
Vandaar dat het geheim van de vliegen
de. schotels nu voor ons geen geheim 
meer is. Zeker niet meer nadat het door 
de Rechter nog eens haarfijn ontleed is 
geworden! 

Willy H. Heitling. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

Het valt vanwege de grote verscheiden
heid van kledingstukken natuurlijk moei
lijk om uitvoerig verslag te doen van 
deze show, terwijl het nog moeilijker is 
om bij deze parade val) zeer exclusieve 
modellen de overheersende tendenzen 
aan te wijzen. Maar ...... misschien is dit 

Rozenkranskruistocht 
Dagelijkse ,intenties: 
12 October: Welvaart. 
13 October: Opdat de devotie tot het 

Onbevlekt Hart van Maria steeds 
moge toenemen. 

14 October: Gelovige zielen. 
15 October: Vervolgde Kardinaal, bis

schoppen en priesters. 
16 October: Die de jeugd onderwijzen. 
17 October: Zoekenden naar het ware 

geloof. 
18 October: Onze priesterstudenten. 

Lange Gijs vertelde dat er kleine mens
jes in zaten, die van een andere planeet 
komen. Heel kleine kereltjes, die hun 
hoofd niet hoger dragen dan wij de 
buik. Ergens in Amerika is immers zo'n 
ding naar beneden gekomen? Ze heb-

Er was een hele groep mensen aan het 
luisteren en ze hingen om zo te zeggen 
aan de lange Gijs zijn lippen. Ze schrok
ken dan ook danig, toen iemand hardop 
begon te lachen. Dat was de meester, en 
als bij ons de meester lacht, zwijgt de 
rest van het dorp. ,,Allemaal onzin", zei 
hij, en hij begon over meteoren en 
andere vreemde woorden, die door de 
lucht schieten, over weerballons en 
luchtspiegelingen en electrisch geladen 
luchtdeeltjes. 't Was allemaal flauwe kul, 
zei hij, en de mensen deden beter op 
tijd naar bed te gaan, dan maar ·te blij
ven gapen naar die vliegende schotel, 
die maar steeds boven het dorp bleef 
zweven. 
Gijs wist daar wel het een en ander 
tegenin te brengen en het werd een 
debat dat ons allemaal nog lang zal 

ZONDAG 1 2 OCTOBER 

Dokter Margry 

Clarissenstraat 20 Telefoon 212 

juist wel het grootste compliment, dat 
we de arrangerende fim1a kunnen ma
ken. Hierin ligt immers hét bewijs van 
de grote werkelijkheidszin, waarmee de 
heer Frits Witteveen deze show heeft 
·opgezet, hetgeen dan vooral te roemen 
valt omdat daardoor ongetwijfeld een
ieders smaak gestreeld zal zijn, zo�der 
dat daarbij nochtans de grenzen van het 
geoorloofde werden overschreden. In het 
streven naar de eenvoud (als kenmerk 
van al het ware) bleek de kwaliteit nl.
geen geweld te zijn aangedaan en in de 
te begrijpen en zelfs te loven zucht naar 
originaliteit had men zich niet verloren 
in een teveel aan karakterloze fantasie
tjes. Het getoonde vormde werkelijk 'n 
keurcollectie, die de Fa Witteveen stem
pelt tot een modehuis van voorname 

Kamer van Koophandel 
NIEUWE INSCHRIJVING: 
,,Vano", . Draadvormvervaardigingsbe
drijf enz., Hertogenstraat 7. 

t 
Heden overleed tot 
onze diepe droefheid 

in de ouderdom van 87 
jaar, vrij plotseling, na 
voorzien te zijn van het 
H. Oliesel, onze innigge-
liefde Moeder, Behuwd-
moeder en Grootmoeder

THEODORA MEEUWSEN 
weduwe van. 

Arnoldus Wientjens 
Boxtel: 
M. A. Gemen-Wientjens
]. A. Gemen en kinderen
Veldhoven: 
S. E. Scheepers-Wientjens 
H. Scheepers en kinderen

Boxtel, 9 Oct. 1952Stationstraat 14. 
De plechtige uitvaart zal 
plaats vinden op Maandag 
13 Dctober om half 10 in 
de kerk van St. Petrus. 

Voor de belangstelling on-
dervonden bij de viering 

van ons Gouden Huwelijks-
feest. danken wij hartelijk, in 
het bijzonder de buurtbewo-
ners. 
P. C. v. d. Ven-v. d. Heijden.

Gevraagd: Bakkersleerling,
leeftijd 15 à 16 jaar. A. v. d. 
Meyden, Pastoor Erasstraat 
13, Boxtel. 
Wij hebben nog plaats voor 
enige nette meisjes, o.a. sor-
teersters, mangelsters, strijk-
sters, vouwsters. Aanmelden: 
Wasserij "de Smalle Stroom", 
Zandvliet 1. 
Wie helpt 2 jongedames twee 
à drie avonden per week aan 
typewerk, Babysit-of i. _d. Brie-
ven onder nr. 20, Molen-
straat 19. 
Tegen 1 Nov. gevraagd: R.K. 
meisje voor de dag, of dag en 
nacht. Adres: Mevr. 
Clarissenstra<1,t 20. 

Margry, 

Te koop : 1000 droge mutserds 
en een kamerkachel"tie. P. v: 
Dinther, D 24, Liempde.-
Aangeboden: mooie slaapka-
mer met pension, in gezin van 
3 personen te Boxtel. Zeer ge-
·schikt bijv. voor twee vrien--den. Billijk kostge]q. Brieven•onder nr. 18 Molenstraat 19.
Ter overname een Jaarsma-haard en Kinderwagen. Be-vragen Molenstraat 19.
Te koop: een mooie grote kin-
,der-auto. v, Leeuwenstraat 31. 
Te koop: Prachtige dames-fiets, met. nieuwe banden, 
heel billijke prijs. Wilhelmina-
·straat 22.
Te koop: was-commode met 
marmeren blad en spiegel, dichtslaande tochtscherm, 2 eikenhouten Keukenrekken, 
-ovale spiegel, kachelplaat, pracht mahoniehouten ronde tafel 120 middellijn, antiek. 
Bevragen Molenstraat 19. 

Lichtgrijze Kinderwagen te 
koop. Van der Steen, Kasteel-
laan 28. 

Ter overname: Bruidsjurk, ,compleet, en Kofferpathefoon met platen. Bevragen Molen-·straat 19. 
Te koop: Appels en li.and- en 
stoofperen;- vanaL 8 cent pèr 
kilo. v. d. Lan�enb,erg,, Mun-
·sel 14. • • 
Gevraagd: een chauffeur, ook 
genegen andere voorkomende 
werkzaamheden ·te verrichten. .Brieven onder no. 102, Mo-
Jensttaaf'1'it 9 

Fijne moesappels, stoofperen 
en handperen vanaf 5 cent 
per kg. Jan v. Dijk. 

t
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vf_ederbieten. W. v. DANSCURSUS BOXTEL Kwaliteit is onze reclame! 

Met Uw pijnlijke voeten 
• ZAAL HOTEL "RICHE WEEK RECLAME-AANBIEDING! Te koop: een prima Philips 

Radio. Bevragen Bosscheweg 
61, Boxtel. NAAR Inschrijving Wintercursus Beginnelingen Vrijdag en Zaterdag 1 kg Zult f 1,00

Ter overname: z.g.a.n. kinder
jasje (Tedgy-bont) leeftijd ±
1 jaar. Een paar jongens voet
balschoenen maat 32. H. Die
penbroek, Doornakkerlaan 54. 

Jo Y, 6rinsven-Y, Summeren Uitsluitend voor de Middenstand. Van Maandag tot en met Donderdag 

MARKT 15 Aanvang cursus op Donderdag 23 Oct. van 8.30-10 uur Preskop 250 gram 60 cent 
Medlscb Gedipt. Voetverzorgster en verder wekelijks op Woensdagavond. 

Ook aan huis te entbieden Inschrijving dagelijks in Hotel .,Riche". 
Telefoon No. 620. Zelf houden wij inschrijving a.s. Zaterdag 18 Oct. van 

Te koop: plattebuiskachel, for
nuiskachel met oven, stal
pomp in prima staat, electrisch 
tweepits kookstel, z.g.a.n. Th. 
Witlox, Nergena 10. 
Ter overname tafel, 4 stoelen, 
linnenkast en ledikant, Mijl
straat 34. 
Te koop: Een plattebuiskachel, 
zo goed als nieuw, bij E. v. d. 
Dungen, Vrilkhoven D 44. 
Te koop: Twee tomen biggen 
G.Y. en N.L. M. v. d. Heij
den, Vorst is. 
Te koop: Beste biggen G.Y. 
Vermulst, Mijlstraat 64. 
Te koop: biggen bij A. v. d. 
Sande, Kalksheuvel 24. 

----------

Te koop: beste biggen, tevens 
appels en stoofperen. M. Pij
nenbóriL Mijlstraat 9. 
Te koop: Een toom zware 
N.L. biggen. Joh. van Rosma
lep, Kasteren, Liempde. 
Te koop: prim� eetaardap
pelen ' Yselster, driftvarkens, 
ook gemerkte, zeugjes, moe
der sterzeug, ingeënt tegen 
varkenspest. Dobbelstee_n, 
Tongeren 15. 
Koop voor de afwisseling eens 
een pakje Niemeijers ASCOT 
Shag. Eens wat anders dan 
Virginia, deze volle zachte 
Amerikaanse . smaak (en ook 
heerlijk in de pijp!) 
Te koop: Y selster-eetaardap
pelen en winterperen. M. v. 
d. Berk, Nergena 11a.
Te koop: grote goudreinetten 
(val) 10 cent per kg. Jac. van 
Son, Gemonde 31. 
Te koop: cirkelzaagmachine, 
flinke maat. Wed. H. v. Uden, 
Kleinderliempde 3. 
Juffrouw zoekt gemeubileerde 
zit-slaapkamer met stromend 
water en warme maaltijd. Brie
ven ánder no. 12, Molen
straat 19. 
Drogisterij "De Vijzel" vraagt 
voor direct "aankomend 
jochie" voor het bezorgen van 
boodschappen en mede be
hulpzaam te zijn in de winkel. 
Markt 12, Alhier. 

Een bijzondere 
,14arna-

. aanbieding 
Flatteuze Damcspyama's 
van prima zwanendons met 
leuke garnering op kraagje, 
mouwen en zakjes. In verschil 
lende leuke kleuren. 9 50 

• • 
Slechts ■ 

�A 
� 

Idem flanellen 
nachtpon 

8.50 

Royale Herenpyama's 
van een uiterst solide kwali
teit gestreept poplin. Ruime 
maten. prima afwerking. 

Slechts 13, 50 

Jongcnspyama's v.a. 4,50 

't Is weer 

In den Ooievaar 
Katholieke Volkspartij 

AFD. BOXTEL 
De leden van bovengenoemde afdeling worden opgeroepen 
tot een ALGEMENE LEDENVERGADERING, te houden 
op MAANDAG 13 OCTOBER a.s., des avonds om 8 uur, 
in het Bondsgebouw aan de Burgakker, ter verkiezing van 
een nieuw bestuur, wegens reglementaire aftreding van het 
thans zitting hebbende bestuur. HET BESTUUR. 

Danscursus Boxtel. 
Zaal H. v. ROOIJ, Café Adelaars. 

Inschrijving WINTERCURSUS Beginnelingen 

Aà.,�ang C:Ursl,IS Do"dercl.ag' 23 October van 7-a:Jo uur 
• en' �erder wekelijks op Woensdagavond. 

Inschrijving dagelijks bij de Heer H. v. Rooij, Baroniestraat. 
Zelf houden wij inschrijving a.s. Zaterdag 18 Oct. van 
7-8 uur op bovengenoemd adres.

8-9 uur op bovengenoemd adres.
Toonaangevend onderwijs. Succes verzekerd. 

Maakt uw woning nu gezellig! 
DOOR AANSCHAFFING VAN EEN .... 

PLUCHE TAFELKLEED 
pracht perzische dessins 
courante maten 18,45 16,95 13,75 

LIGSTOEL 
in gothiek of old finished 
solide kwaliteiten 49,50 31,50 18,90

HAARDFAUTEUIL TJES 
gemakkelijk zittend 79,50 42,50 22,90

OUD HOLLANDSE DOEK 
mooie dessins en kleuren 
.90 X 90 cm en 120 X 120 cm 16,75 8,95 4,45 

WOL MOQUETTE TAFELKLEED 
nieuwste dessins 69,50 47,50 - 37,50

LIGSTOELKUSSENS 
verend of wolvulling p.p. 36,50 18,95 13,75 

SLAAPKAMERKLEEDJE 
moderne ep Perzische dessins 
60 X 120 cm en 50 X 100 cm 14,75 6,95 3,75 

SCHOORSTEEN OF DRESSOIRLOPER 
machinaal smyrna en pluche 12,75 5,45, 4,95

GEËTALEERD BIJ UW WONINGINRICHTING 

RECHTERSTRAAT 22-24 

BEKENDMAKING 
Aangezien gebleken is, dat vele vreemdelingen door onwe
tendheid of nalatigheid niet in het bezit zijn van een geldige 
verblijfsvergunning, vordert d;e Burgemeester, Hoofd van 
plaatselijke politie als bedoeld in art. 1 van het Vreemde
lingenreglement in de gemeente Boxtel, gezien art. 4 van 
voornoemd reglement, dat de vreemdelingen (ook voorzover 
zij de Indonesische nationaliteit hebben) die hun woon- of 
verblijfplaats hebben of vertoeven in de gemeente Boxtel en 
die langer dan 30 achtereenvolgende dagen in Nederland 
hebben verbleven, zich op Woensdag 15 October 1952 in 
persoon bij hem aanmelden aan het bureau Politie-admini
stratie, gevestigd ten gemeentehuize en wel tussen 9 en 12.30 
of 14 en 18 uur. 
Deze aanmelding kan achterwege blijven t.a.v. die vreem
delingen, die: 
te. reeds houder zijn van EEN NOG GELDIGE hun reeds 

eerder uitgereikte verblijfsvergunning; 
2e. houder zijn van een nog geldig visum; 
3e. houder zijn van ,een indentiteitskaart, verstrekt door de 

Minister van Buitenlandse Zaken en namens deze on
dertekend' door de Secretaris-Generaal van diens De
partement; 

4e. vrijgesteld zijn van de vreemdelingenregistratie op 
grond van door Nederland gesloten verdragen, 

5e. zonder nationaliteit zijnde, de Nederlandse nationali
teit hebben verloren tengevo!J?e van handelingen tussen 
10 Mei 1940 en 5 Mei 1945 en 

6e. hun woonplaats hebben in een woonoord of kampe
ment daartoe door de Nederlandse Overheid aange
wezen. 

Onverminderd de andere maatregelen, die kunnen worden 
getroffen ten aanzien van de vreemdeling, die voornoemde 
aanmeldingsplicht niet nakpmt, kal\ hij.worden gestraft· miet 
hechtenis van ten hoogste. twee maanden: of' gel<lboete1 van 
ten hoogste vijf duizend 211\den. 
Boxtel, 10 October 1952. 

D�: Bur�em�s�r. van Jk>xtc;l, 
Hoofd V!'� Plàatselijke ·Politiè voornoemd, 

Profiteert van onze bekende vleesprijzen 

Fa. Jan van Lievenoogen 
Fellenoord 2 - Telef. 372 - Boxtel, 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogc:hel noemen 

Kunstkring Herlevend Boxtel 
Programma voor het seizoen 1952-'53 

27 Oct. ,,De Bruiloft van Figaro" ·' 
door de Nederlandse Comedie (regie Johan de Meester) 

25 Nov. Don en Ly Vermeire's Marionetten 
met chansons en guitaarspel 

Jan. ,,Het witte schaap van de familie" 
door het Vrije Toneel (Gezelschap Ruys) 

Febr. Concert Brabants Orkest 
April "De Waaier" 

in samenwerking met 
de gezamenlijke Boxtelse Toneelverenigingen 

Inschrijvingen voor het lidmaatschali) f 9,- en f 7.50 bij de 
bestuursleden, waar ook de folders beschikbaar zijn. 

Neem altijd 

100/ 
,'' 

/0 v oorcteel�,
in Sparzegels !

Reken eens even uit: 
op een pak koffie en een pakje 

thee SAMEN bespaart U 
28 cent 

Zo spaart U bij DE SPAR! 

PROBEER HET EENS EEN KEER!. 

Fijne verse KOFFIE (le soort) 
per pak . 204 et. 

Pittige geurige THEE (1 e soort) 
per pakje . 76 et. 

Luxe AMANDELSPECULAAS 
per 200 gram . 55 et. 

LETTERT JES (suikerwerk) 
per 100 gram 21 et. 

Dit zijn enige van de talloze 
SPAR-voordelen. Op meer d11n 
150 artikelen 10 pct. korting! 

Hotel RICHE 
A.s. Zondag 12 October

DANSEN'.\II 
van half 8 tot half· 12 

Prîma Dan;oï:k�st,, :/ 
Entrée f 1,5Ö

0 
pe� • persoon. 

Toomutng�v�f!d; cmd.1trwys, ,\$izG'��' y�z�kerd.,. ·•. 'Drs. t,4. A.M. VAN HELV,OORT.•',1' -----------■----■-''--■"-------■--..a 
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Ook In 

Poederdozen 
hebben wij sortering 

en in 
Haarborstels 
Nagelvijlen 
Nagelscharen 
Pincets 

PARFUMERIE 
BERT v. d. BRAAK Baroniestr. 73, Tel. 450 

KEVELAER. 
M gen 1 Nov, 

verirekken a u t o ca r s  
naar Kevelaar voor de 
Plechtige Sluiting van 
de bedevaartstijd. 
Pelgrims gelieven tijdig hetBewijs van Nederl.schap in televeren bij: 
Garage DE MOL 

BOXTEL,! Tel. 336. 
Voor 

B�ILLEN 
F. P. v. Langen 

Stationstraat 62
Koopt uw bril bij 

een 
VAKMAN 
Ziekenfondsleden ontvangennog steeds korting. 

NIEUWI! 

Edah goudkeur koffie 
een élite koffie, ZELDZAAM GEURIG. 
Blijft maanden vers in een doorzichtige 
Amerikaanse lucht- en waterdichte ver
pakking, 

per pak 225 Cent 

Voor moeder en kind 
Bij elke 2 pakken heerlijk romige 

Brabantse Kluit of Kasteel·Rondpak of 
Edel-margarine 

10 kleurige glazen stuiters voor s·ct, 

Eerste H. Communie 

�1\Bo 
� 

Voor Uw Communicantje hebben 
wij een passend kerkboekje en 
mooie rozenkrans. - Ook in 
andere communiegeschenken zijn 
-wij ruim gesorteerd.

.. ,,, 

l "',1

Ter blijvende herinnering de aller
nieuwste communieprentjes, be
drukt. Bestel tijdig. 

Ziet onze speciale 
communie-étalage 

Kantoorboekhandel, Kantoordruk- en Copieerinrichting 
A. ROBBEN-ACKERMAN

BARONIESTRAA T 87 - BOXTEL - TELEFOON 530 

Enorme sortering in Gom munie-foto's 
WOLLEN DAMESVESTEN 

PULLOVERS, HERENVESTEN 

EN KINDERGOED. 

Alles e e r s te kla s fa b r i ka a t, tegen uiterstconcurrerende prijzen. 
ALLEEN IN DE "MAGNEET" 

H. 0 PH E IJ
Breukelsestraat 95, Tel. 415, Boxtel. 

Altijd f 0% korting bij VéGé-Thee !
VéGé-Thee is van bij
zondere kwaliteit! Zó 
geurig, zó fijn, zó heP.r• 
lijk, dat iedereen in huis 
U een complimentje 
maakt! En bovendien: 
bij VéGé-Kwaliteits• 
Thee krijgt U altijd geld
zegels = 10 0/o korting. 

I Gulden contant voor 

elk vol spaarboekje. 

Stap direct naar 

één van de 1200 

Kies uit deze edele méianges : 

76 et met 15 geld-zegels BUTTERFLY 88 et met 18 geld-zegels ORANJE PECCO 80 et met 16 geld-zegelsBLAUWMERK 59 cl met 12 geld-zegels 

Voor de Eerste H. Communie 
etaleren wij een speciale collectie. 

FA A.v. Vlerken, Boxtel 
Juwelier - Horloger Kruisstraat /0 

Zeer mome 

Op Zondag 19 Oct. is 
ons atelier uitsluitend 
voor communie-foto's 
geo pend van 9 uur 
tot 5 uur PRECIES. 
Foto-Atelier en Fotohandel 

Jos W .de Koning 
Pastoor Erasstraat 10 

naam Is oud,
goed als gou 

Extra aanbiedingen van 

'T AN.KER 
200 gram overheerlljke Chocoscotch•Bonbons

65 et. 
200 gram Zacht Fruit (sinas- en citroen schijfjes)

45 et. 
250 gram Bakwerkmelange 

59 et. 
1-z;;��ë-;;;;iiie�;dcEmmer Zeep à 1 0 kg

1 8.50 
3 stukken Palmollezeep 

84 et. 
met 2 stukken gratis, 

Kees de Jong-v, Kempen VÉGÉ-KRUIDENIER. 
ZENDING 

EFFEN JAPONSTOF. 
Beschaafde pasteltinten, 
130 cm. breed ... 5 75

Uitstpkend,• kwaliteit 
Gr-:RIJITIE ,JAPONSTOF. 

• p.m. Keuze uit prachtige, moderne 
kleuren. 

FANTASIE-JAPONSTOF. 
Fraaie kleurcombinatie�-
130 cm. breed .•. J 50

, p.m. 

80 en 90 cm breed 3,25 - 3,95 p.m. 
Ook voor MODE,ARTIKELEN 
het ruimst gesorteerd. 

't Is weer 
IN DEN OOIEVAAR 

DEN DRIES 
REINIGT EN VERFT

UW KLEDING 

OP MAANDAG .GEBRACHT. • ZATERDAG TERUG. 

1 

1 A.s. Zondag begint het plaats
bespreken voor 

,,Drie is te veel" 
een klucht in 3 bedrijven door Joh. Blaaser 

Regie Jo van Erp, 's-Hertogenbosch 
Grime Th. van Lamoen, Vught 

Als U eens een avond hartelijk wilt lachen,dan mag U deze uitvoering zeker niet missen. 
Prijzen der plaatsen f 1,25 en f 1,50 

(K.A.B.-leden f 0,80)
Behalve Zondag ook elke speeldag plaatsbe•spreken van 12 -13 uur en nà 7 uur in "de Ark"
Speeldagen: Dinsdag, Woensdag en Donderdagresp. 14, 15 en 16 October a.s.

Aanvang 8 uur. 
( Schouwburgzaal "D E ARK" J 

Toneelgroep: 
"LEERINGHE ENDE VERMAECK", Boxtel 

Censor: Pater L. in 't Zandt A.A.

Makelaars- en Algemeen 
Assurantie kantoor 

Tevens Adviesbureau 
Bosscheweg 12, Boxtel 

Beëdigd Makelaar en Taxa•teur in o n  r o e r e n d e  e nroerende goederen sinds 1928.
. .... en dlt zijn onze lage prijzen. 

Magazijn DE BIJENKD'RJ. 
Fa. A. van Kol 

BOXTEL: SCHIJNDEL: STATIONSSTRAAT 55 MARKT 14 HOOFDSTRAAT 41 

Voor de a.s. Eerste H, Communie 
BRENGEN WIJ 1 

KERKBOEKJES, prachtsortering 
ROZENKRANSEN, verzilverd 4,75 2,95 
ROZENKRANSEN, leuke kleuren, in alle prijzen vanaf f 0,39
MEDAILLES, een zeer grote keuze 
KETTINKJES, vanaf f 0,95 
KINDERT ASJES - KINDERPORTEMONNAIES 
KINDERRIEMEN - ARMBANDJES , BROCHES 

RINGETJES 
COMMUNIE-DEJEUNERS 2,90 2,55 

COMMUNIELEPELTJES, verzilverd , 1,90 
COMMUNIE SCHILDERIJTJES, in alle • prijzen 
HONDERDEN ANDERE LEUKE CADEAUTJES. 

Komt U eens kijken , U slaagt beslist ! 

Andere ogen ; °'"

. __ -kunt' U niel,'/i.Ópen. Neem 
dus geen risîco ! Raadpleeg 

Profiteert hiervan! - _ • de oogàrts ! Dàn voor een

100 gram Tongworst 35 cent 100 gram gekookte Ham 55 cent BRILLEN juist� en· vóordélige bril 
100 gram Le verkaas 28 cent 500 gram Balkenbrei 50 cent 500 gram fijne Varkenszult 65 cent500 gram Poulet 125 cent 

pa A. ·v. VLERKEN

Slagerij Baaijens-Frunt 
Baroniestraat 99 

VU07' -eeAf, �

�? 

Wacht eens even 1 Het geld 
voor zulke dingen kunt U toch 
verdienen, want dat is géén 
kunst en géén moeite. Drie, vier 
gulden of méér eigen geld per 
maand kunt U zeker hebben 
van De Gruyter's cassabons.
't Zou toch al te gek zijn als U
daarvan niet profiteerde l 

OPTICIEN 
Zieken/ondsleden extra grote korting. 

U kunt best be grijpen, dat De Gruyter 10 % korting. geven 
kàn. Grote bezuinigingen dank zij eigen fabrieken en méér 

dan 360 eigen winkels maken dat 
mo gelijk. Iedereen wie maar wil kan 
van De Gruyter's cassabons profiteren. 

EDELJAM 
Oranje Marm. . . pot 78 et 
Framb.-Bessen . pot 95 et. 
Aardbeien . • . pot 95 et. 

HUISHOUDJAM 
Appel-Pruimen . . pot 50 et. 
Pruimen . . , . pot 60 et. 
App.-framb.-bess. , pot 60 et. 

Aardbeien 

Gember 
Kersen . . 
Abrikozen 
Bosbessen 

• • • pot 78 et. 
. pot 78 et. 
. pot 78 et. 
. pot 78 et. 

Framb.-Bessen 
Reine-Claude 
Bramen . . 

Appel-Aardbeien 
Appel-Kersen . 

. pot 78 et. 

. pot 74 et. 

. pot 74 et. 
. pot 74 et. 
. pot 60 et. 
. pot 60 et. 

Alléén De Gruyter geeft 10 °/o 
korting op • 11 e artikelen, behalve 

suiker. zout en 1oda. DEGRUYTER 
521009 

= 

) 
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!J!,caSant' s Centcwn 

De Eerste,H. Communie 
Gaan wij terug naar het verleden. Heel 
vaag komt dan in ons de herinnering op 
aan de mooiste dag, die wij zelf ooit 
meemaakten. Wij zien weer hoe de zus
ter of juffrouw ons voorbereidde met 
veel liefde en zorg. Hoe de Pastoor of 
Kapelaan ons vragen stelde om te weten 
of wij in alles voldoende onderricht 
waren. Maar vooral van de dag zelf 
kunnen wij ons nog menig onderçleeltje 
herinneren. Het meest toch • wel het 
ogenblik zelf van de eerste H. Commu
nie. De kleine H. Theresia zegt daar
van: ,,Wat was hij zoet, de eerste kus 
van Jezus op mijn ziel". 
Wederom bereiden vele kinderen zich 
op die schoonste dag voor. Ook voor 
hen moet die dag onvergetelijk worden. 
Hiertoe bereiden de leerkrachten de 
kinderen met de meeste toewijding voor. 
Maar de voornaamste taak moet gij, de 
Ouders, vervullen. De H. Don Bosco, 
een opvoeder bij de gratie Gods, heeft 
gezegd: ,,Ik kan er niet genoeg - met 
alle macht - op aandringen, bij Vaders 
en Moeders en bij iedereen, die gezag 
heeft over de jeugd: hecht toch het 
allergrootste gewicht aan de godsdien
stige handeling - de eerste H. Com
munie. Weest ervan overtuigd: een goe
de eerste Communie legt de degelijke 
grondslag voor heel het verdere leven. 
Het moet al vreemd lopen als er iemand 
te vinden is, die deze ernstige plicht 
goed heeft vervuld zonder dat er een 
goed en deugdzaam leven uit gevolgd is. 
Beter uitstellen, beter niet doen, dan de 
Eerste Communie slecht doen". 
Maar wie zouden deze taak van voor
bereiding op de Eerste H. Communie 
beter kunnen volbrengen dan de ouders. 
Kardinaal Mindszenty - het grote voor
beeld van een heldhaftig Christen -
schrijft: De volkomen overgave van het 
hart, leerden wij van onze moeder. Zijn 
de ouders ook niet krachtens het Sacra
ment van het Huwelijk de eerst aange
wezen godsdienstleraars van het kind. 
Moeten zij naast het natuurlijk, niet 
meer nog het bovennatuurlijk leven hun
ner kinderen behartigen. Ouders, doet 
een beroep op de edele drang naar zui
vere Liefde die in het hart uwer kleinen 
leeft. Het is het eerste ontbloeien van 
de doopgenade, waaraan Christus beant
woordt met zijn eerste mededeling aan 
de zièl van uw kinderen. 

Van zeer veel nut kunnen U hierbij de 
volgende boeken zijn, die men in de 
boekhandel kan verkrijgen: 
1. Het Prentenboek van de Eerste H.
Communie door M. C. Versteeg. R.K. 
Jongensweeshuis, Tilburg, 36 blz. 
2. Het Prentenboek van de Kinder-

biecht, van dezelfde schrijver. R.K. Jon
gensweeshuis, Tilburg, 32 blz. 
3. Luistert naar Hem. Prentenboek bij
de eerste katechismus. Door H. Randag
O.F.M. en Br. Berthilo. Malmberg,
's Bosch, 46 blz. met afzonderlijk tekst
boekje, 125 blz.
Al deze boeken zijn ook zeer geschikte
Communiegeschenken. Zo ook het
Prentenboek van Jezus' leven, door Hub.
Levigne en Thijs van de Griendt. Malm
berg, 's Bosch, 44 blz.
En als dan de grote dag is aangebroken,
zorgt dan voor een fijne sfeer in huis.
Gaat zoveel mogelijk allen mee naar de
Communiemis en vooral vader en moe
der ook te Communie, als het kan.
Na de H. Mis een feestelijk ontbijt en
verder brenge men de dag in een huise
lijke en gezellige stemming door. Het
moet geen feest zijn voor de volwasse
nen alleen, maar vooral voor de commu
nikant. Het moet ook een sober feest
zijn. Men geve de communikant passen
de, nutti� geschenken, b.v. een mooi
kerkboekje, als het kan een klein boekje
om terstond te gebruiken en een groter·
om op iets oudere leeftijd te gebruiken.
Zeer mooi is b.v. ,,Alles met Jezus en
Maria", door A. v. Uden, Malmberg,
's Bosch. Maar dit is eerst te gebruiken
vanaf ongeveer acht jaar. Verder geve
men b.v. een rozenkrans, een wijwater
bakje e.a.
Ouders, als dit blad verschijnt, Vrijdag 
10 October, begint de noveen ter voor
bereiding op de Eerste H. Communie. 

Doet met uw kind mee. Bidt 's avonds 
voor het Mariabeeld. Ontsteekt iedere 
dag één kaars meer, zodat er Zaterdag
avond 18 October, negen kaarsen 
branden. 

De Eucharistische Christus zal U er 
voor belonen. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

19e Zondag na Pinksteren. 
12 October 1952. 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
Om half 7 gel. H. Mis voor Hendricus 
v. d. Meerendonk; kwart voor 8 gel. H.
Mis voor Mechelina v. Kuringen; z.a.
gel. H. Mis voor Hendricus Voets v.w.
vrouw en kinderen; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Cornelis v. Rumund; 9 uur
gel. H. Mis voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn van onze parochie; z. a. gel.
H. Mis voor Hendricus Hubertus v.

Overbeek; half 11 gez. mndst. voor Ber
nard Verheijden. 
Schaal. Vandaag gaat de 1 e schaal ten 
bate van de Oostpriesterhulp. In alle 
H.H. Missen zal hierover gesproken 
worden door een Norbertijnerpater uit 
Heeswijk. De 2e schaal gaat voor de 
bijzondere noden. Beide schalen worden 
bizonder aanbevolen. 
Lof. Deze week is het iedere avond 
om 7 uur Lof met rozenhoedje v.w. de 
Octobermaand. 
N.B. Van de 16e tot de 23e October 
vieren we het feest van de wijding van 
onze kerk. Laten we in die dagen bizon
der een bezoek brengen, om Christus te 
danken voor Zijn aanwezigheid onder 
ons. 
Donderdag kwart voor 8 Katholieke 
Actie. 
A.s. Zondag 19 October onder de H.
Mis van kwart vóór 8 zullen de kinde
ren hun Eerste H. Communie doen. De
gelovigen worden verzocht de plaatsen
in het Priesterkoor onder de H. Mis
van kwart voor 8 en onder het Lof vrij
te laten.
Zondag 19 October Missie-Zondag. In
alle H. Missen zal de 1ste schaalcollecte
zijn voor het Missiewerk, welke collecte
wij ten zeerste aanbevelen.
In de loop dezer week zal er huis aan
huis rond gegaan worden voor de R.K.
Universiteit.
Ook dit jaar zal als voorbereiding voor 
het Feest Christus-Koning een T riduum 
gegeven worden voor onze jongeman
nen en jonge meisjes hoven 16 jaar. 
MAANDAG: (Lof) kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Theresia Dorenbosch
Meyer; z.a. gel. H. Mis voor Johannes 
v. d. Loo en Hendrina van Oorschot;
H. Hartaltaar gel. rondst. voor Theodo
rus van Dam; half 8 gel. mndst. voor
Johannes Mandos; z.a. gel. H. Mis voor
Hubert, Willem Driessen en echtgenote;
half 9 gez. jrgt. voor Adriana van Ges
tei en haar over!. broers; z.a. gel. H.
Mis voor Gertruda Prick-Lijnen.
DINSDAG: (Lof) kwart voor zeven gel.
H. Mis voor Johanna, Theresia Spoo
renberg-van El ten; z. a. gel. H. Mis
voor Hendricus Voets vanw. de buurt;
half 8 gel. jrgt. voor Miep Baai jens; z.a.
ll;el. H. Mis voor Maria Loerakker-van
Geel; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Thijs
Baaijens; H. Bloedkapel gel. jrgt. v. Mi
c_haël Bloks-Baaijens; half 9 gel. jrgt. v.
Harrie· Prick; 10 uur gez. H. Mis tot
een bijz. intentie.
WOENSDAG: (Lof) Grote H. Theresia;
kwart voor 7 gel. mndst. voor Johanna
Grilis-Schoormans; z. a. gel. H. Mis
voor Johanna, Maria van Dooremalen
Hulsen; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Johanna Maria van de Loo-Witlox; half
8 gel. mndst. voor Hendricus Voets;
half 9 gef. gez. jrgt. voor Johanna v.
Liempt-van Hoorn.
DONDERDAG: (Lof) kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Corne_lia van Liempt-van
Hoorn; z.a. gel. mndst. voor Anna
Maria Layendecker-Beening; H. Hart
gel. jrgt. voor Petrus van Kaster�11 en

Bernar<lina v. d. Aker; half 8 gel. jrgt. 
voor Johannes v. d. Langenberg-v. d. 
Schoot; half 9 gez. mndst. voor Arnol-
dus van Kol. 
VRIJDAG: (Lof) H. Margaretha, Maria 
Alacoque; kwart voor 7 gel. mndst. v. 
Arnoldus van Beers; half 8 gel. H. Mis 
voor Petrus v. d. Velden; half 9 gef. gez. 
jrgt. voor Henrica van Liempt-van 
Hoorn; z.a. gel. jrgt. voor Henricus 
Hobben en Henrica van Hees_. H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Hendrica v. d. 
Ven-v. d. Ven. 
ZATERDAG: (Lof) Evangelist Lucas, 
kwart voor 7 gel. mndst. voor Antonius 
v. d. Langenberg; half 8 gel. jrgt. voor
Anna Maria v. Weert-v. Kessel te Ge
monde overleden; z. a. gel. mndst. voor
Reinier Beijk; half 9 gel. H. Mis voor
Petrus Smits; z.a. gel. mndst voor Ar
noldus van Kol; H. Hartaltaar gel. H.
Mis van Francina v. d. Laar-v. Liempd.
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Wilhelmus Johan
nes van Liempd, geb. te Schijndel (St. 
Servatius) en won. in deze parochie en 
Theresia Anna van Kasteren, geb. te 
Liempde en won. te Schijndel (St. Ser
vatius); Wilhelmus Antonius Maria Nas 
uit deze parochie en Catharina Maria 
van den Boogaard uit Haarlem (H. Jo
zef) waarvan heden de 1ste afkondiging 
geschiedt. 
Joha11nes Wilhelmus van den Anker uit 
deze parochie en Petronella Adriana 
Slenders uit de Par. van St. Petrus te 
Vught; Theodorus van Schiindel uit 
deze parochie en Cathari11a Josephina 
Cornelia Thomassen uit Liempde, waar
van heden de 2de afkondiging geschiedt. 
Adrianus Henricus Maria Pastoor· uit 
deze parochie en Elisabeth Johanna Mar
garetha van Hoorn uit de par. van het 
Villapark te Eindhoven; Theodorus 
Adrianus van der Heijden en Brigitta 
Maria Catharina van Maris, gewoond 
hebbend in deze parochie, 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. 

19e Zondc12 na Pinksteren. 
12 October 1952. 

Vandaag zal het in alle H.H. Missen in
structie zijn zowel in de kerk als in de 
Burcht. Breng dus allen uw godsdienst
boeJcje mee. 
De eerste schaal, de "stuiversschaal" 
gaat voor de kerk, de tweede gaat voor 
de Bijzondere Noden. 
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 de jongens in de Burcht
kapel. 
Vanavond is het om 7 uur Lof •met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
den vreemde en voor het behoud van 
de vrede. 
Verder is het elke avond deze week om 

half 8 Lof met rozenhoedje vanwege 
de Octobermaand. 
Donderdag - feestdag van Kerkwijding. 
Zaterdag - feestdag van de H. Lucas, 
Evangelist. 
A.s. Zondag zullen de kinderen, die
daartoe zijn voorbereid, hun eerste H.
Communie doen onder de H. Mis van
8 uur. In verband hiermee brengen wij
U in herinnering, dat in deze H. Mis
van 8 uur de plaatsen vrij zijn en nie
mand zal dan recht kunnen laten gelden
op een zgn. gepachte plaats. De pach
ters zullen dan recht hebben op hun
plaatsen in de H. Mis van kwart over 9.
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voor
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochianen; 7 uur 1. cl. voor Eugène
Bogaerts v.w. de kaartclub; 8 uur 1. cl.
tot bijzondere intentie ter ere van het
H. Hart; kwart over 9 1. cl. voor over
leden Ouders (v. d. L.); half 11 Hoog
mis voor Arnoldus v. Beers v.w. de
buurt.
In de Burcht: kwart over 7 1. d. tot bij
zondere intentie; half 9 1. d. voor een 
overleden familie; kwart voor 10 1. cl. 
uit dankbaarheid. 
MAANDAG: 7 uur 1. mndst. voor Cor
nelia Goossens-Bekkers; zijaltaar 1. j. 
voor Gerardus v. d. Langen berg; kwart 
voor 8 1. mndst. voor Helena v. d. 
Voort-v. Gerwen; zijaltaar 1. cl. voor Pe
trus Smits; half 9 1. d. voor Adrianus v. 
Erp. 
DINSDAG: 7 uur 1. d. voor een over
leden Moeder; zijaltaar 1. d. voor Wil
librord van Zeeland, Johanna Boeren 
z.e. en Jacobus de zoon; kwart voor 8
1. mndst. voor Johanna v. cl. Laak-Per
sons; zijaltaar L d. voor Maria Sars v.
Eijndhoven; half 9 1. cl. voor bijzondere
intentie.
WOENSDAG: 7 uur I. mndst. voor
Maria v. d. Louw-v. Schijndel; zijaltaar
1. j. voor Theodora v. -Liempde; kwart
voor 8 1. mndst. voor Adriana v. d.
Snepscheut; half 9 gez. jrgt. v. Huber
tus Josephus v. Susante.
In de Burcht: half 8 I. d. voor Gerardus
Raaijmakers.
DONDERDAG: 7 uur 1. d. voor Hen
ricus Bèkkers; kwart voor 8 1. mndst. 
voor Lambertus v. Eijndhoven-Schepens; 
zijaltaar 1. j. voor Hendrina v. cl. Lan
genberg-v. d. Langen berg; half 9 I. cl. 
voor Adriana v. cl. Snepscheut v.w. fa
milie; half 10 gezongen Huwelijksmis. 
VRIJDAG: 7 uur 1. d. voor Antonius v. 
Rooij-Peters; zijaltaar 1. cl. voor Maria 
Kollenburg-v. Liempde; kwart voor 8 I. 
d. voor Dorothea Kerssemakers-v. d.
Ven v.w. kleinkinderen; zijaltaar 1. d.
voor Lies de Kort-v. cl. Elst; half 9 1. d.
voor Henricus Boerdonk-Spierings.
ZATERDAG: 7 uur 1. d. voor Antonius 
v. Rooij-Peters; zijaltaar 1. d. voor Jan
v. d. Aa v.w. de kinderen; kwart voor 8
1. mndst. voor Nicolaas v. d. Horst-Li
bregs; zijaltaar 1. d. voor Elisabeth Prick
Duchateau in Maastricht overleden;
haff 9 gez. mndst. v·oor Goverdina Anna
v. d. Meulen-Eijkemans.



PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

19e Zonda2 na Pinksteren. 
12 October 1952. 

ZONDAG: 10 uur jrgt. voor de Heer 
Henricus v. Son. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Mej. Jo
anna v. Son. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Mej. 
Leonie v. Son. 
WOENSDAG: half 8 irgt. voor de Heer 
Johan v. Son. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Henri
cus v. d. Bogaard. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Theodora 
v. d. Boga ard.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor An toon
Beekmans en Joanna de hsvr.

Deze week zullen 2eschieden: 
Maandag mndst. voor Wilhelmus v. Kes
sel. Dinsdag mndst. voor Henricus v. 
Rijsingen. Woensdag mndst. voor Adria
nus v. d. Broek. Donderdag mndst. voor 
Marinus Timmers. Vrijdag mndst. voor 
Anna Maria v. d. Langenberg. Zaterdag 
mndst. voor Marinus v. d. Ven. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

19e Zon� na Pinksteren. 
12 Öctober 1952. 
Jaarlijkse Aanbiddin.llsdaS;? 
voor onze parochie. 

ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor het 
�eestelijk en· tijdelijk welzijn van de 
parochie; om half 9 H. Mis tot intentie 
van Z. H. de Paus. De hoogmis om 10 
uur voor Johanna Maria van de Loo
Witlox, als lid van de godvruchtige ver
enieing ter ere van de H. Theresia. 
De eerste schaal gaat voor de eigen 
kerk en de tweede voor de Bijzondere 
Noden. Na de hoogmis vergadering 
van Vincentius in Orion. 
Verder zijn de biduren als volgt samen
gesteld: 
11 tot 12 uur: Mijlstraat (te gedeelte). 
12 tot 1 uur: Kerkeind. 
1 tot 2 uur: Boseind. 
2 tot 3 uur: Kinderbos. 
3 tot 4 uur: Koevoort en Mijlstraat. 

(2e 11edeelte). 
4 tot 5 uur: Vorst en Breede Heide. 
5 tot 6 uur: Kerk eind en Miilstraat 

(te 11edeelte). 
Om 6 uur het Lof tot sluiting van de 
Aanbiddingsdag, begonnen wordt met 
lied Nr. 34. 
MAANDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Anna Maria Peijnenburg-van der 
Sande. 
DINSDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor pastoor Leonardus W esterwoudt. 
WOENSDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Petrus Janssen, parochie H. Petrus 
overleden. 
DONDERDAG 16 October: Feestdag 
van Kerkwijdina voor alle kerken van 
ons Bisdom welke plechtig zijn gecon
sacreerd: om kwart voor 8 H. Mis voor 
het bestuur en de zelatricen van de god
vruchtige vereniging ter ere van de H. 
Thercsia. 
VRIJDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Maria de Punder-Huige. 

ZATERDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Johanna Kruyssen-van Mol. 

Gele2enheid tot biechten: 
Dagelijks voor de H. Missen en Zater
dagmiddags van 6 tot 7 uur. 

Gedoopt: 
30 September: Maria Wilhelmina Chris
tina, dochter van Hendricus Hub Meeu
wissen en Wilhelmina Heesters; 6 Oc
tober: Franciscus Maria en Petronella 
Maria Adriana, zoon en dochter van 
Marinus van der Linden en Petronella 
Maria van de Wetering. 

Overleden: 
6 October: Johanna Maria van de Loo
Witlox, 67 jaar ·oud. 

Huwelijksaankond�ing: 
Leonardus Wilhelmus van de Laak, ge
boren te Boxtel en wonende in deze pa
rochie en Martina Allegonda van Grins
ven, geboren en wonende te St. Micbiels
Gestel. 2e roep. 
Katechismuslesgen deze week op school: 
7e klas: les 11. 
6e en 5e klas: de lessen 10 en 11. 
4e en 3e klas: les 8 en eerste helft van 
les 9. 

De Godsdienstcursus : 
Woensdagavond van 8 tot 9 uur in de 
school. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

19e Zonda2 na Pinksteren. 
12 October 1952. 

ZONDAG: half 7 1. j. voor Gijsberdina 
Frans v. Brunschot; 8 uur 1. j. voor Jos. 
Hendriks; 10 uur de hoogmis tot welzijn 
der parochie; 1 uur jongens congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh. 
v. Gerwen; half 8 1. mndst. voor Willem
v. d. Velden; 8 uur 1. mndst. voor Hen
dricus Putmans.
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Anna
Mart. v. d. Ven; half 8 1. mndst. voor
Andreas Arts; 8 uur 1. mndst. voor Ma
rinus Thomassen.
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor
Hendr. v. Gestel; half 8 1. mndst. voor
Maria Ger. Spikmans; 8 uur 1. mndst.
voor Helena Joh. v. Houtum.
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor
Nicolasina Pitnenburg; half 8 I. mis ter
ere H. Gerardus; 8 uur I. j. voor Adr.
Raaijmakers.
VRIJDAG: 7 uur z. j. voor de Zeer
eerw. Heer Theod v. d. Laar; half 8 I. j.
voor Lamberdina Adr. Raaijmakers; 8
uur I. j. voor Corn. v. Dijk en Maria
de hsvr.
ZATERDAG(? uur z. j. voor Joh. v. d. 
Langen berg; half 8 1. j. voor Cornelia
Henrica v. Dijk; 8 uur 1. m. voor Maria
Hendr. v. d. Loo te Boxtel overleden.
ZONDAG: Missie-Zondag: half 7 1. m.
tot welzijn der par.; 8 uur 1. m. uit dank
baarheid; 10 uur z. m. voor de leden
van het Genootschap tot voortplanting
des Geloofs en de bloei van het Ge
T1ootschap.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. ter ere van de H. 
Antonius uit dankbaarheid. 
Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur 

algem. H. Communie der kinderen; de 
jongens komen biechten Donderdag
morgen om 8 uur en 's nam. om 1 uur, 
de meisjes Vrijdag op dezelfde uren. 
30e Maria Hendr. v. d. Loo te Boxtel 
overleden. 

Gedoopt: Gerarda Ardina Maria doch
ter van Marinus Schalkx-v. Meersber
gen; Antonius Joh. Gerardus Maria zoon 
van Petrus v. d. Dungen-v. d. Meiiden; 
Maria Henrica Gemma dochter van Pe
trus Verdonk-Roestenburg. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

19e Zondag na Pinksteren. 
12 October 1952. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Onder de 
H. Mis van half 9 zullen de kleintjes
hun eerste H. Communie doen. Voor de 
groten zal alleen vóór en ná deze H.
Mis de H. Communie worden uitgereikt.
Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden 
episcopaat en voor onderhoud eigen 
kerk. Na de middag om 3 uur pl. Lof, 
waaronder het scapulier aan de kleintjes 

wordt 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 Octobermaand. 
Zondag a.s. Missie-Zondag. Alsdan zal 
de tweede schaalcollecte gaan voor de 
Voortplanting des Geloofs. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis ter ere van 
0. L. Vrouw van Lourdes uit dankbaar
heid; half 9 1-1. Mis voor Maria van der
Loo-Witlox te Boxtel overl.; 10 uur
Hoogmis voor de Parochie.
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor de lev. 
en over!. leden van de R.K. Boerinnen
bond; 8 uur H. Mis voor Mevr. Mar
tina van Esch-Munster. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis ter ere van 
de H. Antonius Abt uit dankbaarheid; 
8 uur 1-1. Mis voor Elisabeth Batens. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor de 
gelovige Zielen; 8 uur 1-1. Mis voor mej. 
Maria Emerentia Banens. 
DONDERDAG: 7 uur 1-1. Mis voor Bijz. 
Intentie; 8 uur gef. jrgt. voor Mej. Lu
cia Isabella Verheyen. 
VRIJDAG: 7 uur gef. jrgt. voor de 

\'v'eled. Heer Leonardus Verheyen; 8 uur 
gef. jrgt voor Frans Pijnenburg. 
ZATERDAG: 7 uur gef. jrgt. voor AI
bertus van Dijk; 8 uur gef. jrgt. voor 
Willibrordus van Exsel. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 12 October. Negentiende Zon
dog na Pinksteren. Deze namiddag om 
half zes: Vespers en Lof met Rozen
hoedje. 
Zaterdag: Feestdag van de H. Lucas, 
Evangelist. 
De gehele week om 10 minuten voor 
half 8 Lof met Rozenhoedje. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Cor
nelis van den Broek; om half 9 voor 
Hans Janssens; om kwart voor 10 jaar
getijde voor Johan de Visser. 
WOENSDAG: om half 8 voor Doctor 
Theodorus Strengers. 
ZATERDAG: om 7 uur voor Petrus 
Raaijmakers. 

=======================::::::::::============= 

A vonture11 van BIM 

DE PECHVOGELS. 

Als Bim en Bam op zekere dag aan het 
wandelen zijn, ontmoeten ze twee pape
gaaien, die blijkbaar een beste bui heb
ben, want ze kwelen hun hoogste lied. 
Het klinkt verschrikkelijk, maar de zan
gers zelf vinden het erg mooi en weten 
van geen ophouden. Bim en Bam lachen • 
de schreeuwlelijken hartelijk uit, maar 

. 

. 

. 
. __ ...... 

....., 

.. 

owee, dat hadden ze niet moeten doen; 
want daar worden de papegaaien vrese
lijk boos over. Ze vliegen met een ver
schrikkelijke vaart op de twee onthut-
ste beertjes af en ...... bijten ze stevi<> in 
hun neus. Dat doet zeer! Bim en Bam 
moeten zelfs een verband om hun neus 
laten leggen. Maar dat is nog niet het 
ergste. Neen, veel erger is dat de andere 
vogels de partij kiezen van de pape-

en BAM 
� oo,,.oh• P I B� Cooe•h09<ft 

gaaien, die hun onderbroken concert in
middels al weer hebben voortgezet. De 
andere dieren lezen Bim en Bam J;?educh
tig de les en zeggen: ,,Als we blij zijn, 
willen we dat graag laten horen. We 
zingen dan allemaal met de stem, die we 
hebben meegekregen, of die nu mooi is 
of niet. En bovendien: beertjes brom
men heus niet mooier dan papegaaien 
schreeuwen!" 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Het gevaar der staatsalmacht hem ook om te doen was: de persoon
van de arbeider. ,,Op die manier, be
sluit hij, zal de arbeider in een juiste 
ordening en met een goede samenwer
king, door i1111iger bindÎJ]g van zijn 
arbeid aan de overige factoren van het 
economisch leven, ertoe komen om in 
zijn werkzaamheid voldoende loon voor 
het onderhoud van zichzelf en zijn ge
zin te krijgen

.,_ 
en tevens een werkelijke 

bevrediging van zijn geest en een krach
tige stoot tot zijn eigen vervolmaking 
als mens." 

PAUSELIJKE WAARSCHUWING. 

De behandeling van bovengenoemd on
derwerp vult het derde en voornaamste 
gedeelte van de pauselijke brief. Van 
deze brief bespraken wij de beide vorige 
weken reeds andere gedeelten, n.l. over 
de verhouding van mens en machine en 
over de \Terhoudin_g van werknemer en 
werkgever. 
Het derde en laatste gedeelte geeft 
richtlijnen aan omtrent de juiste ver
houding_ van de. ondernemingen tot de 
staa_t En het !;,preekt vanzelf dat in deze 
tiLd - waarin in zo goed als alle lan
den onder allerlei vormen, van de felste 
dictatuur tot de gematigdste democratie 
toe, de overheid zich al langer hoe 
meer bemoeit met alles - dat in deze 
tijd, zeg ik, dit gedeelte vooral zal gaan 
over de fouten die van staatszijde be
ga;;,.n worden, en een tereéhtwijzing in
houdt van de gang van zaken in het 
tegenwoordige economische leven zoals 
dit van bovenaf wordt geregeld en 
geleid. 
De verhouding tussen onderneming en 
staat is een voornaam punt der maat
schappiileer, omdat hierbij ter sprake 
ko111t de juiste---1!1aats en de juiste taak 
van de burgerlijke overheid in de samen
leving waarvan de ondernemingen een 
deel ziin. 

•• 
De leer hieromtrent is de Kerk dierbaar, 
zegt de Paus, en daarom waarschuwt 
Hij onmiddellijk zeer scherp met te zeg
gen - na een verwijzing naar de vals
heid van verschillende lîberale beginse
len- ,,niet minder vals en gevaarliik is 
de leer, die alle economische macht toe
kent aan de staat." De H. Vader geeft 
van deze fout ook onmiddellijk de ern
stige gevolgen aan: .. Deze valse leer 
brengt nièt zich mee de onderdrukking 
en de vernieti�ing van oorspronkelijke 
menselijke rechten_;, 
De hier bedoeldè rechtètl welke dan 
verloren gaan, zijn: het recht van de 
mens om baas te zijn over el_J(en werk, 
en in vrijheid te beslissen en te handelen 
in wat men zelf en met eigen middelen 
heeft opgebouwd. Waar deze rechten 
verloren gaan begint - de slavernij. En, 
zegt de Paus letterlijk: ,,of deze slaver
nu nu voortspruit uit te grote mac_ht van 
het particuliere kapitaal (liberalisme) 
of van de staat. collectivisme of "socia
lisme) verandert niets aan de zaak. Im
mers ond,èr dé dt:uk van een staat die 
alles in het openbare en privé-leven 
overheerst en regelt, daarbij doordrin
gend in dé. begiippert, ideeëri en gewe
tens, kan dit gemis aan vrijheid nog 
ernstiger gevolgen, (ernstiger dan vroe
ger onder de liberalen) met zich· mee
slepen, zoals uit de· ervaring îs geble
ken en nog bliikt." 
De Paus stelt dan de volkomen natuur
lijléë grondregel vast waarom staatsal
macht fout is nl. omdat "de economi
scnè •wereld op de eerste plaats een 
schepping is van de vrije wil der men
sen." Doorredenerend op de algemene 
taak van de staatsoverheid om n.l. de 
samenleving te besturen volgens de wet
ten der natuur en tot algemeen welzijn, 
voegt de Paus er aan toe dat .... derhalve 
op de $taat de plicht rust om de voor
waarden te scheppen waaronder het 
particulier initi�tief zich kan ontplooien 
binnen de grenzen van de zedelijke orde 
en het algemeen welzijn." Geen almacht 
dus,· maar ervoor zorgen: 
1. dat het particulier werk zich inder
daad kan ontplooien,
2. dat het binnen de grenzen der zede
lijke orde bliift d.i. volgens recht en
rechtvaardigheid jegens allen en jegens
ied!!_reen,
3. dat het niet in botsing komt met het
algemeen welzijn. 
Toegepast op de ondernemingen, zegt 
de Paus daarom: ,,dat het ook goed 
kan zijn als de grote ondernemingen in 
handen blijven van het particulier ini
tiatief als het maar niet in botsing 
komt met het algemeen welzijn." 
Een voorbeeld van dit laatste is mis
schien de Nederlandse Spoorwegen. We 
zijn er zo • àn gewoon geraakt dat dit, 
zo lang als we ons herinneren, een 
staatsonclerneming is en we kunnen ons 
goed indenken dat het tot schade van 
het:' algemeen welzijn -ZOU zifn" als dit 
niet zo was. Denk maar aan de jaren
lange tekorten in de exploitatie van de 
N. S. Dit zouden particulieren nooit 
hebben kunnen dragen, wat ondergang 
van het bedrijf had kunnen betekenen. 
Om op ons onderwerp terug te komen: 
grote ondernemingen behoren toch 
eveneens in pat'ticuliere handen, als het 
algemeen welzijn niet anders eist. 
be Paus dringt verder áan op een daad
werkelijke verwezenlijking van een nieu
we ordening der productieve krachten. 
"Het wordt tijd, schrijft hij, dat de 
holle fras�n hieromtrent verdwijnen". 
Ongetwijfeld �ijn hier bedoeld het roe
pen om meer rechtvaardigheid voor de 
arbeiders, meer zeggensmacht, meer 
zekerheid enz. allemaal woorden die 
mooi klinken, en ook iets goeds zouden 
kunnen brengen, maar hol blijven en 
geen vooruitgang kunnen brengen, zo0 

iang de "kern van dé kwestie niet aan
gepakt wordt; en d·eze kern is ,,boven
het onderscheid tussen werkgevers en 

werknemers moet men de hogere een
heid zien en erkennen, welke allen die 
in de productie samenwerken met 
elkaar verbindt, n.l. hun binding en hun 
eensgezindheid in de gezamenlijke 
plicht, om ten bate van het algemeen 
welzijn in de behoefte van de hele ge
meenschap te voorzien. 
.,Dit, zegt de .Paus, moet het funda
ment worden van een betere economi
sche orde met een gezonde en recht
vaardige autonomie." Dit laatste wil 
zeggen: recht op een gezond en recht
vaardig zelfbestuur. De staat moet hier
b.ij <)lleen toezien, hinderpalen wegne
men, op de bres staan voor het alge
meen welzijn. 
Met deze binding en eensgezindheid in 
de gezamenlijke plicht van baas en ar
beiders als grondslag, moet de arbei
dersklasse, zegt de Paus, de weg banen 
om haar eerzaam aandeel in de verant
woordelijkheid bij het besturen der na
tionale economie te krijgen. 
En zo komt de H. Vader weer terug bij 
het beginpunt van ziiQ brief, waar het 

U ziet, het Hoofd van de Katholieke 
Kerk, biedt met deze natuurlijke leer, 
heel wat meer dan geld om van te leven 
of geldeliike zekerheid voor de toe
komst. Hij wijst op de kernfout van alle 
andere systemen, niet in het minst van 
het Nederlandse socialisme nl. het ver
geten van de mens, de persoon in de 
arbeider. waar de arbeider als persoon 
en als mens zijn juiste plaats krijgt, zo
wel als burger in de staat, als als arbei
der in de onderneming, zal vanzelf het
overige voor elkaar komen, • door de
eensgezindheid van allen: werknemer, 
werkgever en overheid. 

Th. V. H. 

,,Sancta Monica" te Esch 
aanzienlijk uitgebreid. 

Nieuw gedeelte j.l. Zaterdag officieel in gebruik genomen. 

MGR. v. HOSSEN DROEG vrienden van de Witte Zusters toen 
SOLEMNELE H. MIS OP. naar "Sancta M_qnica" getogen om het 
Vo�e week Zaterdag hebben de Witte 
Zusters van Afrika" te Esch de nog 
maar kort geleden gereed gekomen nieu
we rechtervleugel van hun noviciaats
gebouw der Nederlandse Provincie 
"Sancta Monica" officieel in gebruik 
genomen. Voorwaar een hoogst belang
rijk feit. Maar belangrijker is ongetwij
feki d è o o r z a a k van de uitbrei
ding van "Sancta Monica", want deze 
toch duidt oJ) een toename van het aan
tal me�jes, dat roeping gevoelt bij de 
�atie ván de Witte Zusters van 
Afrika In tie treden.
Momenteel telt "Sancta Monica" zelfs 
twee en twintig novicen. Tien daarvan 
zullen op het feest van ,._Christus Ko
ning" geprofest worden om spoedig 
daarna naar Algiers in Afrika te vertrek
ken voor het practische vormingsjaar, 
dat bij elke nieuwe Witte Zuster aan de 
benoeming voorafgaat. Deze gelukkige 
omstandigheid nu, die de Witte Zusters 
tot zulke omvangrijke maatregelen ge
noopt heeft, zal bij eenieder, die het 
grote nut van bloeiende missie-congre
gaties beseft, reden geven tot vreugde
volle dankbaarheid jegens God. En be
grijpelijk dan ook, dat het soortgelijke 
dankgevoelens waren, die de plechtig
heid beheersten, waarmee vorige week 
Zaterdag_ de opening van het nieuwe ge
deelte gepaard ging. 
In _ de prachtige nieuwe kapel droeg de 
Directeur der Pauselijke Missiegenoot
schappen, Miu. J. van Hussen, een So
lemnele H. Mis op, waarbij hij werd ge
assisteerd door de rector van het novi
ciaat te Esch Pater -Bollinger W.P. als 
diaken en de rector vi!_n het postul_aat te 
Maaren als subdiaken. Deze plechtig
heid wercL behalve door de Witte Zus
ters, door vele genodigden bijgewoond. 
We merkten Ö.a. op: de Archimandriet 
van Jeruzalem Mgr. v. Vliet W.P., de 
Provinciaal van de Witte Paters de H. 
E. Pater Hartman, de Provinciaal Qver
ste der Witte Zusters Mère Eugène, de
Pastoor van Esch de Z. E. Heer S.
Hackfoort, de Pastoor van de St. The
resiaparochie uit Boxtel de Z. E. Heer
Tilman, de Witte Paters Dirks; Geerdes, 
v. Hulsen en Teepe (oversten van de
studiehuizen der Witte Paters in Ne
dedand), de Overste van Huize "St.
Jozefzorg" te Esch, de burgemeester
van Esch mr. Kamerbeek en zijn echt
genote, voorts de leden van het bestuur
van de Sancta J\i1onicastichting_de heren
Van Dijk uit Vught en Mertens uit
Boxtel, en tenslotte architect v. d. Hoo
gen uit Eindhoven, benevens aannemer
v. Hesewijk uit Best.
Toen al deze genodigden na de plech
tigheid aanzaten aan de feestelijke
lunch, die hen door de Witte Zusters 
werd aangeboden, werden veel woorden
van hoge lof en grot_e waardering ge
wijd aan het zo actieve missie-genoot
schap "de Witte Zusters van Afrika". 
De architect viel bovendien de eer te 
beurt om het bij deze uitzonderlijke ge
legenheid niet alleen bij worden te laten.
Hem was nl. de bijzondere aangename
taak opgedragen om namens een drietal
,,onbekende" schenkers 'n nieuwe kruis
weg in reliëfvorm aan te bieden. Deze
kruisweg, die vervaardigd is naar een
ontwerp V<l,n prof. Stein, is reeds in de
nieuwe kapel aangebracht, waar hij qua
vorm en stijl een sublieme eenheid
vormt met het verdere interieur.

HET NiÈUWE GEDEELTE. 
Werd de openstelling i.l. Zaterdag in 
intieine kring gevierd, j.l. Zondag ge
beurde dat in meer massaal verband. 
Van heinde en verre waren de missie-

nieuwe gedeelte te bezichtigen. De 
grootste belangstelling ging natuurlijk 
uit naar de nieuwe kapel, die een toon
beeld van stijlvolle eenvoud bleek, ge
heel gemodelleerd naar het karakter van 
deze missie-congregatie. Ook aan ruimte 
had deze kapel veel gewonnen, want 
vond men in de oude kapel slechts zit
plaatsen voor pl.m. 40 personen, in de 
nieuwe kapel treft men er wel voor 
het dubbele aantal aan. (Dit zal o.a. ten
gevolge hebben, dat b_ij de professie
plechtigheden enz. voortaan ook de 
ouders aänwezig zullen kunnen zijn). 
Verder zijn terzijde van het altaar nog 
te zien: een sacristie alsmede een ka
inertie voor misdienaars of novicen, 
terwiil daarbovên nog een ruime logeer
kamer is _ gebouwd. 
Op de benedenverdieping, en wel op 
de plaats van de oude kapel, zijn voorts 
nog een spreekkamer en een conferen
tie-zaal ingericht. En bqve11 dit gedeelte 
vindt men thans een ruime recreatiezaal 
voor de novicen, benevens een zieken
kamertje, ván waaruit het zeer goed 
mogelijk is de plechtigheden in de kapel 
te volgen. 
Op de derde verdieping treft men 
voorts de slaapzalen aan met de beken
de novicencellen, naar kloosterlijke 
soberheid ingericht, precies naar het 
model van de slaapcellen op_ de missie
posten. Tenslotte is de ruime zolder 
boven de kapel uitstekend bruikbaar 
gemaakt als magazijn voor missiekof-
fers e.d. , 
'Zo is "Sancta Monica" dus verrijkt met 
een rechtervleugel, die - van de l?f'()nd 
tot die nok zo nuttil! als m�lijk was 
ingericht - naar we hopen uitstekend 
zal m«.?en dienen bij de .11.roei en de 
bloei, die wij de missiecon2�atie van 
de Witte Zusters van Afrika toewensen. 

Burgerlijke Stand 

ván 7 tot en met 13 October 1952. 
GEBOREN: Hendrika M. Th. M. doch
ter van W. A. Poirters en W. v. d. 
Braak, van Ranststraat 25 - Hermanus 
A. G. J. M. zoon van J. G. van Hel
voirt en M. W. Slenders, Langenberg 9 
- Cornelius A. M. zoon van A. J. van
Erp en W. M. van Gemert, Luissel 7a
- Adria_na A.-H. dochter -van W. A. J.
van Gestel en L. J. Beekers, van Cooth
straat 32 - Carla M. dochtër van A.
van Dijk en J. C. van den Boogaard,
Hertogenstraat 15 ·- Johannes A. M.
VI/. M. zoon van J. C. Trum en H. van
Alebeek, Dr. P. M. Hoekstraat 8 -An
tonius C. J. M. zoon van A. C. L. Kus
ters en M, P. A. Rijnen, Nieuwstr. 180.
ONDERTROUWD: Franciscus']. van 
Haaren (Oisterwijk) en Francisca C. 
van Dun (Boxtel). 
GEHUWD: Martinus A. Verheijen en 
Adriana C. van Schijndel - Marinus J. 
van Kasteren en Johanna W. Th. Berg
man - Hendrikus M. van Houtum en 
Elisa I. M. van den Brand - Henricus 
J. van Esch en Petronella M. Versant
voort
OVERLEDEN: Johanna M. Witlox, oud 
67 jaren, echtgenote van H. v. d. Loo, 
Mijlstraat 49 - Theodora Meeuwsen, 
oud 87 jaren, wed. van A. Wientjens, 
Duinendaal 14. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER:. 

Maandag 20 Oct. van 10-12 u·ur v.m. 
Donderdag 23 Oct. van 10-12 uur v.m. 

In memoriam 
Zuster Dora 
Gistermorgen, Donderdag t 6 October, 
is in het klooster van de Zusters Ursu
linen, alhier, op 87-jarige leeftijd over
leden s�ur TI1eodora, in Boxtel beter 
bekend als Zuster Dora. 
Zuster Dora is een van de onderwijs
pioniersters geweest in de Parochie van 
het H. Hart en als zodanig heeft zij on
getwijfeld haar grote bekendheid ver
worven. Velen zullen haar echter ook 
hebben leren kennen en waarderen als 
de zuster, die steeds op onnavolgbare 
wijze zorgde voor de sacristie en het 
priesterkoor van de H. Hartkerk óf als 
de vriéndelijke, IIefd�volle zuster-por
tierster van het klooster. 
Reeds in 1908 kwam Zuster Dora naar 
Boxtel om tesamen met Zuster Sta
nislaus het bewaarschoolonderwijs in de 
nieuwe _parochie van Pastoor Eras te 
leiden. Dat was in die· jaren nog bijzon
der moeilijk omdat de Zusters Ursulinen 
zich nog niet definitief in Boxtel geves
tigd hadden. Zuster Dora moest n.l. 
dagelijks van Vught naar Boxtel en 
weer terug reizen, terwiil men later, 
toen men "Het Fortuin" op de Markt 
gehuurd had een leven-van-ongemakken 
kreeg te leiden. Ja, dat waren moeilijke 
jaren, máár . . . . . .  voor Zuster Dora tel
den geen moeilijkheden als het de zorg 
voor de Brukelse kleintjes betrof. Bij 
zeer vele mensen heeft Zuster Dora dan 
ook een -onuitwisbare dankbare herin
nering aan de vroegere bewaarsthool
jaren achter gelaten, terwijl zij zich ook 
als portierster - vooral in haar grote 
liefde voor de armen - onvergetelijk 
heeft gemaakt. 
Op 22 September van het vorige jaar, 
toen zij haar gouden kloosterfeest vier
de, is nog eens heel treffend gebleken 
hoe bemind ze wel was bij de parochia
nen van Brukelen. 
En nu - nadat haar gezondheid reeds 
jaren lang sterk achteruitgaande is ge
weest ·- is Zuster Dora overleden. 
Overleden om het hemelse loon voor 
het aardse werk te gaan ontvangen! 

K. V.P., Vergadering 
Nieuw bestuur �kozen. 

Maandag j.l. werd in het Verenigings
gebouw op de Burgakker door de 
K.V.P., afd. Boxtel, een algemene
ledenvergadering gehouden, welke bij
eenkomst culmineerde in de bestuurs
verkiezin2, die ingevolge het reglement
in de meest volledige zin van het woord
aan de orde moest worden gesteld. 
Van de reglementair aftredende be
stuursleden hadden de heren Geertman
(Voorzitt_er) en Hagemans (secretaris) 
zich niet herkiesbaar gesteld. In de
plaats van de heer Geertman, die reeds 

vanaf de oprichting van de K.V.P., afd. 
Boxtel, in het bestuur zitting heeft ge
had en zich thans wegens drukke werk
zaamheden ge_dwongen zag zijn functie 
als voorzitter neer te leggen, werd ge
kozen de heer W. J. M. van Gent. Voor 
de bezetting van de overige acht vacatu
res waren negen candidaten gesteld. 
Hiervan werden - na twee stemmingen 
- gekozen: de heren C. van Oers, C.
Oliemeulen, A. Valks, J. van Hal, H.
v. d. Laar, Th. Punt en Mr. Th. Vos
ters, alsmede Mevr. Hörmann. (Tijdens
de bestuursvergaderi� die na afloop
van de ledenvergadering werd gehou
den, zijn onder de nieuw gekozenen de 
bestuursfuncties als volgt verdeeld: W.
van Gent (voorz.), Mr. Th. Vosters
(vice-voorz.), Th. Punt (1e secr.), Mevr.
Hörmann (2e secr.), C. van Oers (pen
ningm,), C. Oliemeulen, A. Valks, J.
van Hal en H. v. d. Laar (leden).
Na de bestuursverkiezLllJit sprak de nieu
we voorzitter, de heer W. J. M. van
Gent, een hartelijk afscheidswoord tot
de aftredende bestuursleden. Zeer in 
het bijzonder dankte hij daarbij de
scheidende voorzitter, de heer Geert
man, voor het vele onbaatzuchtige werk 
dat deze voor de K.V.P., afd. Boxtel,
gedaan had en waarbij hij er zelfs niet
voor was teruggeschrokken om als voor
zitter ook geruime tijd de functie van 
secretaris waar te nemen.
Vervolgens gaf de heer v. Gent een be
langwekkende beschouwing over de
positie van de Katholieke Volks Partij
ná de 2e Kamer-verkiezingen, waarbij 
hij er met nadruk op wees, dat het zaak
is de K.V.P. weer vav-onder-af-aan op,
te bouwen, teneinde zodoende een zo
groot mogelijke katholieke, politieke
eenheid te bewerkstelligen. Hieruit con
cluderende, dat een goede functionne
ring van de plaatselijke K.V.P.-afdelin
gen een factor van onschatbaar belang
is, wendde hij zich met een opwekkend,
propagandistisch woord tot het adres·
van de Boxtelse K.V.P.-ers. Van het 
nieuw g�kozen bestuur meende hij in
dit opzicht alles te mogen verwachten
wat er straks van geëist zal wordeQ,
vooral omdat dit college de Boxtelse ge
meenschap tot in alle geledingen verte
genwoordigt. Nadat aldus voor de
K.V.P., afd. Boxtel, de te varen nieuwe
koers was aangegeven, werd deze ver
gadering gesloten.
(Belanghebbenden zij er nog op gewe
zen, dat het adres van het secretariaat 
van de K.V.P., afd. Boxtel, luidt: Grote 
Beemd 7). 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 19 OCTOIIER 

Do!<t�r G. C. Wentholt 
Statlonatnl�I 85 Telefoon 37• 

MISSIE==ZONDAG 
"In alle H. Missen zal de eerste 
s�haalc?,Ilecte zijn voor het Mis
siewerk . 

Laten we bij het lezen hiervan niet 
zeggen, of zelfs niet in gedachte krijgen, 
.,het is iedere Zondag wat anders". 
Wie zo spreken of denken ten opzichte 
van deze collecte doen maar het best 
geen cent, maar dan ook geen enkele 
cent in de schaal te geven, want zij heb
b_en geen begrip van hun kerkelijke ver
plichting. 
De missie heeft recht op edelmoedige 
hulp van iedere katholiek. Hulp door 
gebed en geldelijke bijdragen. 
God bedient zich van menselijke hulp 
voor uitbreiding van de door Christus 
gestichte Kerk. 
Hij roept edelmoedige mannen en vrou
wen om hun leven lang zich te wijden 
aan de verbreiding van Zijn leer, het 
Evangelie. En Hij verlangt dat alle ge
lovigen op een hen passende manier 
daaraan medewerken. 
Wie uit diepe geloofsovertuiging mede
werkt door gebed beantwoordt zeker 
aan Gods verlangen. Zulke gelovigen 
bezitten de liefde voor de gemeenschap 
der Kerk. Hun liefde zal zich echter 
niet bepalen tot het gebed, want uit de 
overtuiging leeft ook het besef, dat 
materieel moet geofferd worden voor 
het welslagen van het mensenwerk in 
dienst van God. 
De Kerkelijke Overheid nu, heeft een 
Zondag bepaald om de gelovigen ieder 
jaar te doen opwekken zich toch bewust 
te blijven van hun pJicht tot voortdu
rende medewerking. 
Het offer voor de missie mag niet be
paald blijven tot de Missie-Zondag. Zo
wel als de vele missionarissen zich hun 
leven lang inspannen- voor de verkon
diging van het Evangelie, zo moeten ook 
de gelovigen ononderbroken voor het 
missiewerk offeren, zowel materieel als 
door gebed. 
Zij mogen hierbij bedenken, dat God 
zich in edelmoedîgheid niet laat over
tre(fen. Begrijpen we dit eens goed in 
verband met de vreselijke onrust, die in 
<k wereld heerst on<ler d� volkeren. 
Achter het ijzeren gordijn smachten 
millioenen naar bevrijding van de 

tvrannie der communistische heersers. 
In de zogenaamde vrije wereld heerst 
een beangstigende spanning of het ge
vaar van een allesvernietigende oorlog 
op de duur wel zal te voorkomen zijn. 
Er is reden voor. Immers, hoe duister is
de politieke activiteit van de heersers 
over volken en landen. Welke geheim
zinnige bedoelingen schuilen achter hun 
diplomatieke onderhandelingen, waar
uit steeds meer wederkerig wantrouwen 
2roeit. 
Bij overdenking hiervan de chaos zien
de in zovele landen, dan moeten we tot 
de overtuiging komen, dat de redding 
niet ligt in handen van de machtigen 
der wereld. 
Laten we daarom trachten met heilig 
geweld de vrede te verkrijgen, en rich
ten we ons op de uitbreiding van Chris
tus' Kerk. De ondersteuning van het 
Missiew erk is daartoe bijzonder ge
eigend. 

* * *
Een prachtig instituut om het missie-
werk financieel te steunen is o.a. het 
S.P.L., het St. Petrus Liefdewerk, dat 
tot doel heeft de opleiding van inlandse 
priesters en de bouw van Seminaries te 
bevorderen. 
Lid te worden van het S. P. L. zou een 
edelmoedie besluit kunnen zijn op Mis
siezondag. 
Vooral voor jonge mensen. 
Dat zij in dit opzicht de toekomst voor 
de missie eens mee helpen veilig te 
stellen. 
Dat zij bedenken hoe de Katholieke 
Kerk overal bestrijders heeft tot in de 
!)olitieke wereldinstanties toe. 
Ook hoe de macht van het geld benut 
wordt om aanhangers te krijgen van 
diverse levensbeschouwingen. 
Daartegen moet de jeugd zich te weer 
Stellen met het doel de Kerk van Chris
tus te helpen overwinnen. 
De jeugd heeft de toekomst in handen. 
Dat zij met jeugdig enthousiasme haar 

· taak opneme, in dit geval dus voor de
missie.
Ieder voor zich beginne met aanmelding
voor het S.P.J,.., opdat als gevolg van
deze missiezondag in Boxtel een afdeling
ervan kan worden opgericht.

• 



Cirque GÉANT ■ 

1n Boxtel 

Onder de naam "Cir
que Géant" zal het 
ook in Boxtel en om
geving welbekende 
circus van de heer 
Jos. Mullens - tij
dens het bliksemtour
nee, dat men nog 
heeft weten te orga
niseren vóór het ver
trek naar Brazilië -
Zaterdag 18 en Zon
dag 19 October zijn 
tenten opslaan op de 
Houtwerf om de in
woners van ,onze 
plaats en die van de 
omliggende gemeen.
ten te vergasten op 
een circusprogramma 
van klasse. ,,Klasse
werk", zo mag het 
inderdaad genoemd 
worden wat het reu
ze-circus "Géant" 
het publiek voorscho
telt. Want zelfs al 
laten we de faam, 
die dit circus na zijn 
voorstellingen in an
dere plaatsen reeds 
vooruit gesneld is, 
buiten beschouwing, 
-dan nog is een enkele 
blik in het program
ma voldoende om ons 
ervan te overtuigen, dat "Géant" ·het 
hooggeëerde publiek niet in de ver
wachtingen teleur zal stellen. Een keur
corps van internationale circusartisten, 
alsmede een enorm dierenpark, zullen 
voor een uniek evenement zorgen. Zo 
zal men kennis kunnen maken met het 

• meest sensationele nummer op circus
gebied, waarbij Mis Atomia als een 
menselijk projectiel uit een kanon ge
schoten wordt, terwijl men versteld zal 
komen staan van de prestaties, te leve
ren door "The Burketts", 5 mensen die 
door de nok van het circus vliegen, in
levensgevaarlijke evoluties aan de vlie
gende trapèze. Voorts zult U vergeten 
adem te halen bij het zien van het 
jongleur-fenomeen ltalo Medini, van de 
kunst-wielrijders en van de artisten aan 
het hangende koord. Voor de clowns 
geldt: goede wijn behoeft geen krans. 
Niet vergeten mogen verder worden de 
befaamde paardennummers van Circus 
Mullens, waarbij vrijheidsdressures en 
acrobatiek om de voorrang strijden. Een 
c ircus op zich vormen de attractieve 

* Nu acht jaren geleden gingen wij 
een van de angstigste, zo niet de ang
stigste week van ons leven in. Wij wa
ren toen in die van verderf en vernie
tiging dreigende Octobermaand nog 
maar één-keer-zeven-dagen van de be
vrijding verwijderd. De weg naar • de 
nieuwe toekomst was kort maar moeilijk
en we herinneren ons n_g_g, dat hij, door 
de heersende nood en door het verlan
gen naar de vrijheid geplaveid werd met 
de schoonste beloften voor het nieuwe 
leven, dat zo nabij was...... Het is in 
deze dagen misschien wel eens goed ons 
nog eens. te bezinnen op al die goede 
voornemens en na te gaan hoevele ervan 
do.or ons ten uitvoer werden gebracht! 
* Heel wat meer jaren geleden 
zelfs heel wat meer decennia dan jaren 
- 1noet een aantal sierlijke vaz�n in het 
Boxtelse Binnendommeltje vetlloàwenen'
zijn, en wel ter hoogt<'! van -:de. hoeks 
Kruisstraat-Rechterstraat. Bij de fun
deringswerkzaamheden die er thans op 
deze plek plaats vinden, werden althans 
enkele mooie oude vazen aan de schoot 
der aarde ontrukt. Een meevallertje voor 
aannem�r en werklieden bij hun moei
lijke werk in de zompige diepten van dit 
oude stroompje uit het oude Boxtel. 
* Ziezo, de coulissen zijn weer van de 
stoffige zolders gehaald, de pruiken zijn 
weer in ordentelijke doen gebracht en 
de schminkstiften worden weer gereed 
gehouden ...... voor het grote moment, 
dat in de schouwburgen het doek wordt 
gehaald en Jan zich in de figuur steekt 
van Klaas en Klaas zich verbergt achter 
het mom van Jan. Het toneeJwereldie is 
weer draaiende geraakt, tot vreugde van 
degenen die in de lange winteravonden 
vlassen op passend vermaak, tot vreug
de ook van hen die dat vermaak mogen 
verzorgen, doch ·die jammer genoeg in 
die vreugde enigszins gedrukt worden 
door de angst voor het spook, dat ach
ter de coulissen dreigt met de financiële 
strop. Zal men er dit jaar het hoofd 
buiten kunnen houden? * Temidden 
van slecht weer en dagelijkse beslom
meringen krijgt de Boxtelse huisvrouw 
volgende week plotseling weer de 
"Moppenmarkt" als een onvervangbaar 
vrouwelijk verzetje voor de neus. En 
daar· zal van geprofiteerd worden, onge
acht het weer, ongeach_t de beurs, on-
geacht de zorgen ...... , reken maar! 
* Soms gebeurt het, dat men in dit 
leven zijn talrijke zorgen plotseling nog 
met één vermeerderd ziet worden door 
het verlies van een waardevol iets. Dat 
is een zeer grote zorg, want er schijnen 
hoe langer hoe meer mensen te zijn, die 
het verschil niet meer kennen tussen 
het miill �n het dijn. Al te zelden wordt 
van een vondst aangifte gedaan op de 
daarvoor aangewezen plaats: het politie
bureau. De naastenliefde moet het op 
dit punt nogal eens vaak tegen het ego
ïsme afleggen. Toch moet dat beteren! 
* A.s. Zondag is het weer een grote 

dag voor vele kleintjes. Een grote dag 
ook voor de vele ouders, die hun kinde
ren voor het eerst ter H. Tafel zien 
gaan. Vanzelf wordt dit mooie gebeuren 
op enigszins feestelijke wijze omlijst. 
Misschien ...... zou bij al deze feestelijk-
heid jes nog eens extra gedacht kunnen 
worden aan de Missie-Zondag, die we 
eveneens op Zondag 19 October vieren. 
Laten we onze vreugde door middel van 

nummers met de wilde dieren. We som
men de brengers van uren circusgenot 
in enkele regels voor U op: De 9 ijs
beren van het Cirque d'Hiver uit Parijs; 
de groep Atlasleèuwen en de 6 Ben
gaalse Koningstijgers; • de olifanten uit 
Pakistan met een gezamenlijk gewicht 
van 14.000 kg; de gedresseerde chim
pansees uit de bekende film "Die dritte 
von rechts"; tenslotte de honden uit 
Bellevuecircus Manchester. Dit alles zal 
gepresenteerd worden door dresseurs 
van wereldnaam. 
Zó zal dit circusprogramma (waarbij de 
prachtige costuums gedragen zullen 
worden uit de bekende bruidsstoet in 
Maastricht bij gelegenheid van het cir
cushuwelijk Straszburger-Mullens) een 
ongekend vermaak betekenen voor al 
degenen, die tijdens de komende dagen 
zich van een plaatsje verzekeren in de 
prachtig geoutilleerde tent (één piste, 
twee podiums, plaats voor 5000 men
sen, enz. enz.) van Cirque Géant! (Zie 
ook ·advertentie elders in dit blad). 

een rovale gift delen met de werkers op 
het nog braak liggende terrein Gods: 
de missionarissen! De beloning daar
voor zal U niet onthouden worden. 
* Bij de herinnering aan de bevrijding, 
waarvoor acht jaar geleden zo zeer gele
den en gestreden is, luidt de wijsheid 
van de week: ,,Als de oorlog een _ge
neesmiddel is, is dat geneesmiddel even 
gevaarlijk als de kwaal" (Henri IV). 

Toets der Critiek 

,,DRIE IS TE VEEL". 

Dat Leeringhe ende Vermaeck de 
toneelgroep van de K.A.B., afd. Boxtel 
- een fijne neus voor repertoire heeft 
is weer 'ns gebleken uit de keuze va� 
,,Drie is te veel", de klucht van J. Blaa
ser, die deze week in De Ark voor het 
voetlicht werd gebracht. Immers: al 
vindt men in dit spel heus niet álle 
eigenschappen terug; die men in een 
toneelwerk-van-zijn-keuze nu eenmaal 
graag verenigd ziet, in zijn genre mais 
"Drie is te veel" beslist toch als zeer 
verdienstelijk worden aangemerkt, ter
wiil het in bepaalde omstandigheden 
ook �el eens goed is 'n stuk te brengen, 
waarm alles de kant van de klucht is 
opgedreven, met als evige pretentie: 
uitbundig vermaak voor de toeschou
wers. Het heeft dan ook weinig zin in 
deze beschouwing de zwakke zijden van 
het stuk breed uit te meten. Beter doen 
we er aan na te gaan of Leeringhe ende 
Vermaeck met "Drie is te veel" voor 
voldoende vermaak gezorgd heeft. Als 
we meteen hierop onze lezers vertellen, 
dat vóór elke uitvoering met reden ver
zocht werd om zich in de lachbuien zo
veel mogelijk te beperken, dan zal men 
be_grijpen, dat men in di t opzicht volle
dig "geslaagd" is. 
Of er nu ook van goed spel te genie
ten viel? Vanzelfsprekend hebben en
kele spelers zich nu en dan eens laten 
verleiden de geestige tekening van hun 
figuur wat al te sterk aan te zetten, ter
wijl er ook waren, die niet altijd even 
goed "mee" kwamen als hun tegenspe
ler zich op 'n hoog humoristisch niveau 
bevond, maar over het algemeen kan de 
vertolking geprezen worden. Vooral als 
we bedenken hoe moeilijk het moet zijn 
geweest om bij de grote bezetting van 
dit stuk voor het onmisbare tempo te 
zorgen. J{egisseur Joh. van Erp heeft 
wat dit betreft eer van zijn werk, even
als hij er eer van heeft als invaller bin
nen twee dagen nog voor een puike 
humoristische creatie als Lou de Bokser 
te zorgen. Wat zijn discipelen betreft: 
Driekus, de Stoker, had een groot aan
deel in het succes van de uitvoering, 
niet alleen omdat het zo'n dankbare rol 
was maar ook omdat de vertolking goèd 
was. 
Ook Enny, Emiel, Oma, Link en Jansje 
sp_uiden de humor dikwijls op de juiste 
wijze, dus om te gieren. Gravesande en 
zijn ega, Oldenbach en zijn wederhelft, 
Fred, Dokter Droppie, de Burgemees
ter en Bella waren door de auteur van 
het stuk ni�t met zoveel kluchtige "mo
gelijkheden" gezegend, maar zij zorg
den niettemin voor een zeer bevredigen
de completering van het vrolijke stel. 
Al met al was het geen wonder, dat drie 
uitvoeringen van "Drie is te veel" niet 
te veel bleek. Het publiek stuurde sterk 
op prolongatie aan ..... . 

Plaatselijk Nieuws 
PROFESSIEFEEST. 
Op Zondag 26 October Feestdag 
van "Christus Koning" - zal in de 
nieuwe kapel van "Sancta Monica" te 
Esch, waar het noviciaat gevestigd is 
van de Neder!. Provincie van de Witte 
Zusters van Afrika, een belan_2'rijke 
plechtigheid plaats vinden, welke plech
tigheid geleid zal worden door Mgr. 
Bronsveld, Bisschop van Tabora. 
Alsdan zullen nl. een tiental novicen ge
profest worden. En onder deze novi
cen nu, zal zich ook onze plaatsgenote 
Zuster Jacques francis - in de wereld 
Lies van Boxtel - bevinden. 
Äangezien het de bedoeling is, dat zij 
na de kleine gelofte gedaan te hebben 
naar Algiers in Afrika vertrekt (waar
schijnlijk reeds op 9 November) voor 
't practische vormingsjaar zal in de week 
na "Christus Koning" aan vrienden en 
bekenden gelegenheid worden gegeven 
haar op Huize Lavigerie in de Rechter
straat te feliciteren en afscheid van haar 
te nemen. Datum en uu·r � nog nader 

te bepalen ·_ hopen wij vokende week 
in ons blad te kunnen vermelden. 

BELANGRIJK NIEUWE FUNCTIE 
VOOR BOXTEL'S BURGEMEESTER. 

Dezer dagen is Drs. M. A. M. van Hel
voort, burgemeester van Boxtel, inge
volge ministeriële beschikking benoemd 
tot lid van de commissie, als bedoeld in 
art. 22 van de W ederopbouwwet, ter 
vervanging van de tegenwoordige Minis
ter van Volkshuisvesting en Wederop
bouw, ir. H. B. J. Witte. Naar verwacht 
wordt zal Boxtel's burgemeester in deze 
landelijke staatscommissie, die recht
streeks adviseert aan de Minister, een 
belangrijke taak krijgen te vervullen, en 
wel t.a.v. de bestuurlijke aangelegen
heden, die voortvloeien uit de uitvaar
diging van bouwverordeningen e.d. 

VOLGENDE WEEK 
,,MOPPEN MARKT". 

Donderdag 23 October a.s. zal in Box
tel weer de traditionele Najaarsmarkt 
(,,Moppenmarkt") gehouden worden. 
Deze markt, die bekend staat om de ge
zelligheid én de goede waar zal bij het 
kopende publiek ook volgende week 
wel weer in het centrum van de be
langstelling staan. 

WEGAFSLUITING. 

Tijdens de volgende week Donderdag te 
houden "Moppenmarkt" zal de Kruis
straat gesloten zijn voor het verkeer in 
beide richtingen. 

INENTING TEGEN POKKEN. 
Voor kosteloze inenting tegen pokken 
is er Woensdag 22 October gelegen
heid van 3.30-4.00 uur in het Zieken
huis op Duinendaal. 
Voor bijzonderheden omtrent de con
trole leze men de in dit blad voorko
mende advertentie. 

BENOEMINGEN. 
Zijne Hoogw. Excellentie Mgr. W. 
Mutsaerts heeft · benoemd tot Geestelijk 
Adviseur van de R.K. Hockeyclub 
,,Me.-,", Pater Leonardus in 't Zandt, 
assistent in de St. Petrus-parochie en 
tot Geestelijk Adviseur van de R.K. 
Sportvereniging "Boxtel" de Weleerw. 
Heer Th. Pirenne, kapclaan in de St. 
Petrusparochie. 

NIEUWE ONTSPANNINGS
VERENIGING OPGERICHT. 

Onlangs vond in Boxtel de oprichting 
plaats van een model zweefvliegtuigclub 
die zich ten doel stelt, jongens, die in
tresse hebben voor de modelzweefvlieg
tuigsport, de gelegenheid te bieden zich 
hierin te bekwamen. Nadere inlichtingen 
worden gaarne verstrekt door de secre
taris, de Heer J. van Bragt, Mijlstraat 7, 
alhier, terwijl men zich ook iedere 
Dinsdagavond tussen 7.30 en 10.00 uur 
in het "St. Paulus-Jeugdhuis" kan ver
voegen. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 

De volgende bijeenkomst van de Heem
kundige studiekring zal gehouden wor
den aanstaande Donderdag 23 October 
's avonds om 8 uur in Hotel Riche. 
De Heer Ant. v. d. Braak zal die avond 
een lezing houden over "Noord-Bra
bant in de status-quo-tijd". In deze 
lezing zal bizondere aandacht gewijd 
worden aan de jaren rond 1830, toen in
verband met de Belgische opstand het 
Nederlandse leger vrijwel geheel in N.
Brabant gekantonneerd was. Ook over 
Boxtel, Esch en Gemonde zal de inlei
der interessante bizonderheden uit die 
tijd vertellen. Introductie is toegestaan. 

TENTOONSTELLING 
,,DE VOLIEREVRIEND". 

Onze lezers worden eraan herinnerd, 
dat Zaterdag 18 en Zondag 19 October 
a.s. door de Vogelvereniging "De Vo
lièrevriend" een tentoonstelling van ka
naries en tropische vogels wordt gehou
den. Deze vogel-expositie, die gehou
den wordt in café Huyberts (Fellenoord 
3), is voor eenieder gratis toegankelijk. 

R.K.J.B. 

De leden van de athletiekclub worden 
Zaterdag 18 October a.s. 's avonds om 
8 uur in het eierlokaal verwacht. Ook 
eveQtuele nieuwe leden zijn welkom! 

COLLECTE OOST-PRIESTERHULP. 

Met grote dankbaarheid kunnen wij mel
den, dat de collecte, welke laatste Zon
dag voor Oost-priestei:hulp werd gehou
den in de kerk van St. Petrus te Boxtel, 
meer dan f 1200,- heeft opgebracht, 
terwijl ook zeer vele _giften in .11atura 
werden ontvangen. 

GESLAAGD. 

Bij het op 14 October gehouden examen 
in "V;,ikbekwaamheid Post" slaagde de 
heer P. Th. Doleweerd, alhier. De ge
slaagde een welgemeend proficiat! 

EERSTE PRIJS VOOR 
ST. PETRUS EN ST. CAECILIA. 
Op het j.l. Zaterdag en Zondag in Best 
gehouden nationale ,;angconcours werd 
door het Boxtelse s;:�JJ)engd koor "St. 
Petrus en St. Caecilia" - onder leiding 
van de heer Jac. Driessen - met 335 
punten de �erste prijs behaald in de 
superieureafdeling. Dit prachtige resul
taat vormde voor St. Petrus en St. Cae
cilia ong�twijfeld het hoogtepunt van 
het jaarfeest, dat toevalligerwijze even
eens i.l. Zaterdag gevierd werd. 

OPBRENST COLLECTE SANTOS 

De collecte, die j.1. Zondag gehouden 
is voor SANTOS, bracht f 130,16 op. 
Hartelijk dank aan de milde gevers! 

GOUDEN HUWELIJKSFEEST. 

Aan de gevel van "Prins Hendrikstraat 
12" prijkte j.l. Dinsdag boven het met 
fleurige bloemen 0111liistè, levensgrote 
portret van het echtpaar Baayens-v. d. 
Biggelaar een gouden kroon, ten teken 
dat voor deze echtelieden de grote dag 
van het gouden huwelijksfeest was aan
g�broken. Het feestcomité, dat reeds 
wekenlang geijverd had yoor een pas
sende v1enng van dit feest, leidde 
's morgens het gouden paar - omge
ven door een grot� groep bruidjes -
naar de St. Petruskerk, waar een plech
tige H. Mis uit dankbaarheid werd op
gedragen_. 
Ondervond men hierbij reeds grote be
langstelling van çle zijde van Boxtels 
bevolking, tijdens de receptie mocht 
waarlijk van een overweldigende be
langstelli� gesproken worden. Naast 
Burgemeester v. Helvoort, Pastoor J. 
van Besouw en de verdere parochie
geestelijkheid waren daar ook de fir
manten van Sigarenfabriek H. Jos van 
Susante & Co., waarvan de heer 
Baayens zo'n lange reeks van jaren een 
toegewijd medewerker is geweest. Van
zelfsprekend was ook de belangstelling 
uit organisatiehingen groot bii dit feest 
van hèm, die behalve mede-oprichter 
reeds meer dan 50 jaren lid van de R.K. 
Tabaksbewerkersbond is geweest. Naast 
d� geest�l.ijke adviseur Rector Dr. J. 
Janssen, waren <:!r tientallen organisatie
vrienden van Thijs naar deze receptie 
gekomen om de grote K.A_,B. familie te 
vertegenwoordi_gen. En yoorts waren op 
dit drukke uur natuurlijk ook talrijke 
famiJieleden, vrienden, bekenden en 
buurtgenoten op "Prins Hendrikstraat 
12" om het ·gouden paar te fêteren. 
Vele, zeer vele bloemstukken en ge
schenken stroomden intussen binnen, 
waarbij we toch even een aparte ver
melding willen maken van het cadeau, 
dat door de buurtbewoners werd aan
geboden: éen _prachtig stilleven van wij
len Pierre Janssen, kunstschilder alhier. 
Voorzover het feest .niet i n intieme 
familiale kring gevierd werd, is het 
's avonds besloten met de gebruikelijke 
serenades �an koren en harmonieën. 
Hierbij dient nog te worden opgemerkt, 
dat de serenade van de R.K. Gilden
bondsharmonie bijzondere betekenis 
kreeg door het feit, dat de heer Thijs 
Baayens mede-oprichter is van dit mu
zi ekgezelschap. 

Liempde 

,,AFRIKA ONTWAAKT". 

Een in brillante kleuren opgenomen ge
luidsfilm over Afrika, het werelddeel, 
dat iuist nu in het brandpunt der be
langstelling staat, dat is de film "Afrika 
ontwaakt", die Dinsdag 21 October a.s. 
om 2.30 ·en 8 • u-ur in het parochiehuis 
alhier vertoond zal worden. Deze film 
wërd onlangs opgenomen door Mr. Drs. 
Regout in opdracht van de Paters van 
Cadier en Keer. Voor zover het missie-

, werk in deze film een plaats heeft, ver
vult het iedere toeschouwer met •,rots en 
vofdoening over deze vrucht van Ne
derlandse missie-liefde. Helder en zake
lijk. houdt dit filmwerk de aandacht van 
eenieder van begin tot eind gevangen. 

Gemeente Boxtel 
nogmaals veroordeeld I 
OPENBAAR MINISTERIE 
ONVERBIDDELIJK 1 

De eertijds bij de Justitie aanhangig ge
maakte kwestie "zwart bouwen" van de 
gemeente Boxtel heeft al diverse be
handelingsfazen achter de rug: Aller
eerst vooronderzoek, daarna nietig ver
klaring van het vonnis, vervolgens on
geldig verklaring van deze nietig ver
klaring, en nu j.l. Woensdag voor de 
Economische Kamer van de Rechtbank 
weer een prolongatie van de eerste dag
vaarding en eis. Alle getuigen werden 
weer gehoord, alle eisen werden ge
h,!ndhaafd (gemeente f 5000,-; burge
meester, wethouders en dir. gemeente
werken resp. /300,-, f200,-, flOO,-· 
en f 150,-), terwijl· de verdediger het
zelfde pleidooi hield. Hoe de uitspraak 
nu zal luiden, moet eèhter worden afge
wacht (Dinsdag 28 October) ! 

Geef bij verhuizing 

uw nieuwe adres op 
aan onze administratie 

Molenstraat 19. 

Weekend 

120 KNOTTEN 

HAAKGAREN 
fijn gemerceriseerd 

glansgaren 
voor spreien en kleedjes 

100 gram nu 
Normale prijs 1,95 1.45

60 ONTBIJTLAKENS 
frisse ruitdessins 

in moderne pasteltinten 
125 x 160 cm nu 
Normale prijs 5,90 4. 90

alléén VRUDAGenZATERDAG 

Kunst:: Tentoonstelling in. Boxtel 
Toon Carpay en Frans van Amelsvoort 
exposeren. 

Vrijdagavond om 8· uur zal 
Mei. Dra A. van Lierop in Boxtel een 
tentoonstelling openen van beeldhouw
werken en schilderwerken van de Box
telse kunstenaars Frans van Amelsvoort 
en Toon Carpay. Met de welwillende 
medewerking van de Heer Ad. Witte
veen kon deze tentoonstelling in de 
zalen van zijn woninginrichting worden 
ingericht. Reeds enige malen heeft de 
Heer Witteveen zijn zaak voor een ten
toonstelling open willen stellen. Zodoen
de is het mogelijk om in een passende 
entourage van meubels een rustige en 
gemoedelijke sfeer te bereiken. 
De tentoonstelling blijft geopend tot en 
met Zondag 26 October, op werkdagen 
van 2 tot 6 en op de beide Zondagen 
van 2 tot 5 uur. Evenals bij de vorige in 
Boxtel gehouden tentoonstelling - zijn 
ook nu weer de leerlingen van de Mid
delbare-, Vak- en Muloscholen uitge
nodigd. Aan het bezoek van deze scho
lieren is voor hen een aardige en leer
zame vragenwedstrijd verbonden, waar
voor enige prijsjes beschikbaar zijn ge
steld. Een bezoek is voor hen dus wel 
dubbel aantrekkeliik. 
De thans 39-jarige Toon Carpay ge
noot zijn opleiding aan de K.T.A. in 
Den Bosch en de Academies in Tilburg 
en Den Haag. Omdat hij na het beha
len van de Middelbare acten aan Mid
delbare scholen tekenlessen ging geven, 
kon hij er van afzien om qua professie 
te schilderen. Het is niet ondenkbaar 
dat hierdoor mede zijn uitdrukkings
wijze wordt bepaald. Een uitdrukkings
wijze die nergens een zeer sterk emotio
nele bewogenheid verraadt, doch eer
der het resultaat is van een verstande
lijk geleide emotie. Typerend voor hem 
is ook de precieuse afwerking van het 
détail. Zijn voorliefde gaat uit. naar 
kinderportretten. Nauwkeurig geobser-

veerd, in een zuivere stofuitdrukking, 
bij voorkeµr geaquarelleerçl geeft hij 
het kind weer, zoals het zich verdiept 
in een spel of dromerig voor zich uit
staart. Op deze tentoonstelling wordt 
dan ook gaarne Uw bijzondere aan
dacht op deze kinderportretten geves
tigd. 
Frans van Amelsvoort, 33 jaar, genoot 
zijn opleiding aan de K.T.A. in Den 
Bosch en aan de Academie en Natió
naal Hoger Instituut te Antwerpen. In 
zijn werk is onmiskenbaar de academi
sche invloed nog merkbaar. Niettegen
staande deze invloed weet hij in zijn 
sculpturen een persoonlijk accent te leg
gen. Het is juist dit persoonlijk accent 
dat ons met vertrouwen aandacht voor 
zijn werk vraagt en dat met belangstel
ling de volledige uitgroei tegemoet doet 
zien. Reeds nu ontwaart men in de 
latere werken het streven oin de geijkte 
vormen los te laten en gedurfder lijnen 
en styleringen toe te passen. De voor
liefde van deze jonge beeldhouwer gaat 
vooral uit naar het portret. Opmerke
lijke prestaties levert hij echter ook in 
het kleinere werk. 

Kinderpostzegels 1952 
Van 17 Nov. 1952 tot en met 16 Jan. 
1953 zullen aan de postkantoren weer 
de bekende postzegels met toeslag "Voor 
het kind" verkrijgbaar ·zijn. Ditmaal 
werden ze ontworpen door Mevrouw 
J. Janzen-Dalenoord te 's-Gravenhage 
die ook de tekst en de waardecijfers 
verzorgde. De postzegels zijn uitgevoerd 
in 2 kleuren en wel voor alle zegels. de 
voorstelling in zwart, gedrukt op een 
effen fond in kleur, waarin in wit uit-. 
gespaard de landsaanduiding "Neder
land". en de waarden en bijslagen. •. 
De _zegels zullen v�r de frankering. tot 
en met 31 December 1953 geldig zijn
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SPORT ::NIEUWS 
STAND 3e KLASSE AFD. A. 

ODC 4 3 0 1 
SCB 4 2 2 0 
Tongelre 4 1 3 0 
Reusel Sp. 4 2 1 1 
Deurne 4 1 2 1 
Boxtel 4 2 0 2 
vsv 4 1 2 1 
Geldrop. 3 1 1 1 
Bladella 3 1 1 1 
wvvz 4 1 1 2 
Mulo 5 1 1 3 
Taxandria 5 1 0 4 
R. K. SPORTV. O.D.C. 
O.D.C. klopte Deurne in een
spannende match.

6 5-3 
6 14-12 
5 10-6 
5 14-12 
4 9-7
4 6-5
4 10-11 
3 9.-8 
3 3-6
3 4-8
3 13-17 
2 8--10 

Het geluk schijnt de O.D.C.-ers deze
compe_titie niet mee te zitten, want ook 
Zondag j.l. stonden paal en lat zeker 
schijnende doelpunten in de_ weg. 
Een penalty ketste van de onderkant
der deklat het veld in en twee schi tte
rende kopstoten van Voets en Scheepers 
vonden ook geen genade bij Vrouwe 
Fortuna. 
Begunstigd door het goede weer om
zoomden vele sportenthousiasten het 
O.D.C.-terrein en zij hebben waarlijk
kunnen genieten van een der beste 
thuiswedstrijden van de tricolores. In 
e_en geheel gewijzigde_ voorhoede, welke 
uitstekend voldeed, begonnen de ODC
ers al direct irf een _hoog tempo. Aan
val op aanval golfde naar het Deurne
doel en aan het uitstekende werk van 
de Deurne-doelman was het te danken, 
dat er reeds ·niet in de eerste minuten 
werd gescoord. 
Toen v. d. Bogaard weer eens langs zijn
bewaker glipte, was zijn voorzet zo af
gemeten, dat de achterspeler van Deur
ne niets anders wist te doen dan de bal 
met zijn handen te bewerken. De toe
gestane penalty werd door Voets kei
hard tegen de deklat geknald, waarna 
v. Dijk de terugstuitende bal net naast
het doel schoof. 
Deurne liet zich intussen ook niet onbe
tuigd, maar vond de O.D.C.-verdedi
ging, de halflinie ïncluis, in topvorm. 
Bij verre schoten van de zeer goed spe
lende Deurne-rechtshalf moest Snijders 
al zijn kunnen tonen en slechts door 

· een zeer snelle reactie wist hij een doel
punt te voorkomen. Geen moment ver
slapte het tempo, en aangemoedigd door 
het talrijke publiek verschenen de ODC
ers telk(l11s opnieuw voor de veste van 
de Deurne-lui. Tot doelpunten kwam 
het echter niet, dus ging men met dub
belblanke stand rusten. 
Hèt offensief, dat de ODC-ers direct na
de thee ontketenden, was zo geweldig, 
dat doelpunten niet konden uitblijven. 
Toen dan ook dÏ! zoveelste corner op 
het Deurne-doel werd genomen, stond 
v. d. Bogaard in schietpositie en tegen
het schot was geen kruid gewassen 1-0. 
Lang hadden de ODC-ers hiervan geen 

plezier, want ngg geen vijf minuten na
dien werd een ver schot door Snijders 
verkeerd beoordeeld en de stand was 
wederom gelijk. 
Nu ontspon zich een strijd wie uiteinde
lijk als overwinnaar uit deze match te 
voorschijn zou komen. Beurtelings ver
keerden beide doelen in gevaar. Nadat 
eerst Voets uit een schitterende combi
na tie tegen de staandèr kogelde, kon 
ook v. Dijk er niet in slagen om in een
zelfde aanval met een kopstoot de 
Deurne-doelman te passeren. Even daar
na was het Scheepers die met een ver 
schot in de bovenste hoek va·n het doel 
onder donderend gejuich er 2-1 van 
maakte. Deurne trachtte nu door alles 
op de aanval te zetten nog een gelijk 
spel uit het vuur te slepen, m;i,ar de 
ODC-ers zorgden er wel voor dat in 
deze laatste minuten geen verandering 
meer in de stand kwam. 
Het tweede elftal verloor in Waalwijk 
met 5-4 van W.S.C. 2. 
Programma voor a.s. Zondag : 
O.0.C. 1-T.O.P. 1 om 12 uur.
O.0.C. 1 speelt Zondag a.s. een goede
oefenwedstrijd tegen de sterke tweede 
klasser T.O.P. uit Oss. Momenteel staat 
deze ploeg in de competitie· op de twee
de plaats zodat een spannende wedstrijd 
voor Zondag a.s. in het verschiet ligt. 
In verband met de internationale wed
strijd België-Nederland, begirit deze 
wedstrijd om 12 uur. 
O.D.C.-Junnioren.
Zate�:

3 uur: O.D.C. t t-Schijndel 8 
4 uur: O.0.C. 10-Boxtel 7 
3 uur: O.b.C. 9-St. M. G. 6 
3 uur: Boxtel 6-O.D.C. 8 
4 uur: O.D.C. 7-B.V.V. 9 
4 uur: B.V,V. 8-O.D.C._ 6 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Bladella !-Boxtel 1 1-0 
Boxtel 2-Eindhoven 5 2-0 
Boxtel 4-Blauw Geel 3 2-4 

Het eerste elftal van Boxtel heeft j.l. 
Zondag verzuimd de goede beloften na 
te komen, die 't zijn aanhangers bij de 
aanvang van de competitiè gedaan heeft. 
Men bezorgde de grote schare Boxtel
supporters, die in een viertal autobus
sen de reis naar Bladel had gemaakt, 
zelfs een zware teleurstelling. En dit 
niet zo zeer door de op zich zelf wei
nig zeggende uitslag, dan wel door de 
wijze waarop men met deze cijfers ver
loor. De roodwitters bleven, behoudens 
enkele goede uitzonderingen, de gehele 
wedstrijd nl. vér beneden hun kunnen 
en ontpopten zich bij lange niet als de 

• serieuze gegadigden ·voor de • beide
winstpunten. Bladella daarentegen - al
te vroeg door de publieke mening ge; 
doodverfd als een van de zwaksten uit 

• :füe 3e. klasse, afd. A � speelde een pit-
- tig partijtje voetbal met het zwaartepunt

voortdurend in de aanval, tengevolge 

waarvan Boxtel gedwongen werd in 
deze wedstrijd de tweede viool te spe
len. Met een enthousiasme-om-jaloers
op-te-zijn zwoegden de Bladella-lui on
ophoudelijk aan de opbouw van hun 
aanvallen, die in series op de Boxtel
veste bleven aanrollen. Zou hun pro
ductiviteit daarbij evenredig zijn ge
weest aan hun activiteit, dan zouden de 
gastheren aan het einde van de zeer 
sportief gespeelde ontmoeting op een 
grotere zege hebben kunnen bogen. 
Nu liet men Boxtel tot liefst vijf minu
ten voor het einde nog de kans om mid
dels een van de uitvallen 'n overwin
ning te forceren. Toch zulk een erger
lijke speling van het noodlot lieten de 
voetbalgoden niet toe: nadat het doel 
van de tegenstander 85 minuten lang 
zoek was geweest voor de thuisclub, tril
den enkele minuten voor het einde de 
11etten achter keeper v. d. Heyde11, ten 
teken dat de overwinQing terecht was 
gekomen bij de ploeg, die er het meest 
aanspraak op maakte t-0. 
Boxtel reageerde nog wel gevaarlijk, 
maar verder dan de doellat bracht men 
het niet. Zo moest Boxtel op deze "off
day" met lege handen huiswaarts keren. 
De enige geboekte (negatieve) winst 
was de gevoelige les voor de toekomst, 
die Koning Voetbal de roodwitters gele
zen had. Moge er _goede leer uit ge
trokken worden! 
Boxtel 2 deed het intussen beter en 
zegevierde op eigen terrein over Eind
hoven 5 met 2-0. Met de rust was . het 
1-0, dank zij een doelpunt van links
buiten Heerkens. Dezelfde speler 
maakte er na de rust 2-0 van. 
Boxtel 4 moest in een niet al te best
gespeelde wedstrijd zijn meerdere er
kennen in het bezoekende Blauw Geel 3. 
Nadat de rust nog met een 2-2 gelijke 
stand Wfl.S ingegaa!l, kwam het einde 

met een 4-2 overwinning voor de 
gasten. 
Programma voor a.s. Zondag: 
Boxtel 3 - D.V.G. 2 
In verband met de interlandwedstrijd 
België-Nederland is voor a.s. Zondag 
slechts een b�erkt competitieprogram
ma opgesteld. Zo komt bij de R.K.S.V. 
Boxtel alleen het derde elftal aan bod, 
en wel tegen D.V.G. 2 uit Liempde. 
Aanvang 12 uur. 
D.V.G.-NIEUWS.
In een uitermate spannende wedstrijd 
heeft D.V.G. j.l. Zondag geHjk ge
speeld tegen het bezoekende WEC. In 
deze ontmoeting met wisselende kansen 
hadden de Liempdenaren . reeds vrij 
spoedig na de aanvang een 1--0 voor
sprong w ·ëten te nemen, doch deze werd 
vijf minuten voor het einde door de be
zoekers ongedaan gemaakt. Zo kwam 
met de 1 -1 stand het einde van een 
aantrekkelijke wedstrijd, die na de rust 
jámmer genoeg ontsierd werd door een 
incident, dat tengevolge had, dat van 
beide ploegen een speler van het veld 
moest worden gezonden. 
Voor a.s. Zondag staat alleen de wed
strijd Boxtel 3-DVG 2 op het pro
gramma. 
HOCKEY-NIEUWS. 
Uitslagen van Zondag 12 October j.l. 
Heren: Push-Mep 1 2-2

Mep 2-Mop 3 2-1
Mep 3-Geel Zwart 2 0-4

Dames: Geldrop 1-Mep 1 0-1
Mep 2-Geel Zwart 1 0-1

De wedstrijden van Zondag hebben ons 
weer wat betere resultaten opgeleverd 
dan vorige week. Weliswaar heeft het 
eerste heren-elftal het niet tot een 

overwinning kunnen brengen, maar het 
scheelde niet _v�el of Push had op eigen 
veld zijn eerste nederlaag thuis moeten 
iQcasseren. Nu werden de punten ge
deeld, waarmede Push wel heel erg 
tevreden mag zijn. 
De heren van Mep 2 deden het tegen 
Mop 3 beter en wisten de puntjes in 
Boxtel te houden. Reeds met de rust 
was een veilige 2-0 voorsprong bereikt 
en Mop kon siechts één doelpunt in de 
tweede helft hier tegenover plaatsen, 
zodat de volle buit in Boxtel bleef. 
1:fet deréle heren-elftal moest in Geel 
Zwart zijn meecfe-re erkennen. Het on
derling verband bij Mep ontbrak geheel 
en maar een enkele keer kon de voor
hoede van M� tot het doel van Geel 
Zwart doordringen maar wist dan toch 
noi.-_niet te doelpunten. 
Het eerste dames-elftal wist zijn wed
strijd tegen Geldrop, _dat een klas hoger 
speelt, te winnen mede dank zij het 
goede spel van de invallers. Het samen
spel bij onze c:!fl.mes was nu beter dan 
vorige week en we zullen hopen, dat 
zij op d_e goede weg blijven voortgaan. 
Het tweede g_ames-elftal kon het tegen 
Geel Zwart niet bolwerken en moest 
met de kleinst mogelijke nederlaag ge
n9_egen 11.emen. 
Voor aanstaande Zondag staan enkele 
b_elangrijke wedstrijden op het program
ma. We zullen hopen, dat menig puntje 
in Boxtel blijft of mede naar Boxtel 
gebracht wordt. Alle elftallen kunnen 
hun_ puntjes best gebruiken, dus men 
onderschatte ûjn tegenstanders niet. 
Heren: Mep 1--Zwart-wit 2 15.00 uur 

Were Di-Mep 2 
Oirschot 2-Mep 3 12.00 uur 

Dames: Liberty-Mep. 
Keep Fit-Mep 2 
Mep 3-0irschot 2 13.15 uur 

DENKSPORT 
HORIZONTAAL: 1. deel v. e. vis, 5. loot, 9. deel v. h. hoofd, 10. ge
wicht, 11. bloedverwant, 12. kleur, 14. faam, 15. Romeinse legerafde
ling, 19. bloedverwante, 20, voorzetsel, 22. tijdrekening, 24. vis, 25. 
verbindingsstuk, 27. naaigerei, 28. vertegenwoordiger, 29. plaatsje in 
Overijse!, 30. bloeiwijze, 31. over, 32. za�noot, 33. voorzetsel, 36. 
citroenkruid, 40. watervlakte, 42. soort bier, 44. grondsoort, 45. zang
stem, 46. opstootje, 47. deel v. d. voet, 48. muziekteken. 
VERTICAAL: 1. kleurling, 2: eveneens, 3. stad in Rusland, 4. tegen, 
6. klank, 7. plaats in Gelderland, 8. legerplaats, 13. belemmering, 14. 
opstootje, 16. schaaldiertje, 17. specialist, 18. wijze, 21. ziekelijke 
zucht tot iets, 22. echtgenote, 23. vlaktemaat, 25. Bulgaarse zilvereen
heid, 26. halt, 32. onderricht, 34. boom, 35. hekel, 36. tijding, 37. deel 
v. Perzië, 38. andere naam voor Ierland, 39. deel v. e. kachel, 41. 
riviertje in Engeland, 43. velletje. 

Oplossing vorige puzzle. 
HORIZONTAAL: 1 potlood, 6. net, 8. eens, 9. pij, 10. negus, 12. 
reden, 14. les, 15. Koran, 16. pal, 17. ark, 18. sik, 20. en, 21. pro, 
23. ge, 24. vaandel, 26. el, 28. kar, 29. re, 30. lak, 32. vel, 33. ben,
34. model, 36. bad, 37. wagon, 38. vezel, 40. Em., 41. glee, 42. tol,
43. Haarlem.
VERTICAAL: 1. pan, 2. tegel, 3. leus, 4. ons, 5. os, 6. nijdas, 7. tin,
9. per, 11. elan, 12. rok, 13. enig, 15. kronkel, 16; pekel, 17. ara,
19. keten, 21. pad, 22. ver, 25. dal, 27. lama, 29. rede, 31. kogel,
32. ven, 33. Bazel, 35. dom, 36. beer, 37. wat, 38. vla, 39. lam, 41. ga. 

Het is ons een ··grote 
vreugde te kunnen mede
delen dat onze geliefde 

·Dochter Lies,

Te koop z.g.a.n. wintermantel 
maat 44, tegen spotprijs, kleur 
petrol. Kasteellaan 28. Communie-Foto's. 

Voor zelfbewoning gezocht in Boxtel 

T w E E DPrin1a vrijstaand huis - • -

_ ZUSTER 
JACQUES FRANCIS 

van de Witte Zusters, 
Missîonarissen van 0. L. . 
Vrouw van Afrika, op het 
feest van Christus - Koning, 
26 October, hare tijdelijke 
Geloften _zal doen. 

·J. van .Boxtel . \F. van Boxtel-v. d. Ven l Stationsplein 6. � 

Te koop een partij Mais. A. 
v. d. ,Yen, Besselaar F 34, Ge
monde. 
Te koop roodbonte kalfvaars, 
8 maanden drachtig, t.b.c.
vrij. J. v. d. Sande, Loeëind 
D 23, Liempde. 
Te koop bii Fr. v. d. Mey
den, Nergena 12, een toom 
zware biggen. 
T� koop: een stamboekvar
ken, 14 weken drachtig, bij 
L. v. Houtum, Ridder van 
Cuijkstraat 29. 

Gevraagd: nette me1s1es voor Te koop een toom beste bigmangel- en strijkkamer. Was- gen bij A. de Rooy, Vorst serij Crols & Co., Boxtel. B 21. 
In omgeving Boxtel gevraagd 
alleenstaande juffrouw of 
weduwe z.k., middelbare leef
tijd, voor huishoudelijk werk, 
in ruil voor vrije kamers bij 
bejaard echtpaar. Brieven on
der nr. 472 bureau van dit 
blad. 
Wordt gevra;i.gd: enig naai
en of stopwerk als geregelde 
bijverdiensten, tegen , billiîke 
.29eding. Adres opgeven: 
Molçnstraat 19. 

Te !rnop een toom zware big
gen. G. van Esch, Luissel 4. 
Te koop: twee tomen aller
b.este biggen N.L., waaronder 
gemerkte. H. v. d. Meeren
donk, kasteren B 14, Liempde 
Gevraagd: Net R.K Meisje, 
pl.m. 15 jaar, als hulp in huis
houding, in gezin met kleine 
kinderen. Bevragen Molen
straat 19. 
Meisje biedt :Blauwplastic pantoffel verlo- werkster. L. ren. Terug te bézorgen Eind-

zich 
van 

aan als 
Zeeland, 

hovenseweg 26. P_a_rk_w_e_g _t_o_. ______ _
Eenpersoons stalen ledikant 
met bed en distributie luid
spreker te koop. Van Cooth-
straat 31. 
H.H. Landbouwers nog in 
voorraad Pethus en Winter
rogge, origineel en te na
bouw. Wintergerst en Tarwe. 
Zaadhandel P. P,. v. Zo�chel._ 
Ter overname: Bruidsjurk 
maat 42 en tweepersoons spi
raalmatras. Bevragen Molen
straat 19. 
Te koop in prima staat zijnde 
vulkachel "Pelgrim". Bos
eind 9. 

Nette Werkster gevraagd 
voor Vrijdag. Rechtetstraat 42. 
Te koop: toom zware biggen. 
W.- v. d. Pas ,Onrooisehoef. 
Te koop: alle soorten var
kens, dragende zeugen, zeu
gen met biggen, lopers en 
biggen. H. Vugs, A 107, 
Esch. 
Wat zijn de voorwaarden van 
de reeds bestaande Bedrijfs
pensioenfondsen ? Verdient 
particuliere verzorging geen 
voorkeµr? Inlichtingen hier
omtrent worden verstrekt door 
A. Schellekens, Mijlstraat 36,
Boxtel. 

op Zondag 19 Oct. is 
ons atelier uitsluitend 
voor communie-foto's 
g e opend van 9 u�r 
tot 5 uur PRECIES. 

Foto-Atelier en Fotohandel 
JANSSE N 

Pr. Hendrikstraat 10 

Markt 28 • Telef. 572 

KEVELAER. 
Met Allerheiligen, 1 Nov,, 

verlrekken au t o c ars 
naar Kevelaer voor de 
Plechtige Sluiting van 
de bedevaartstijd. 
Pelgrims gelieven tijdig het 
Bewijs van Nederl.schap in te 
leveren bij : 
Garage DE MOL 

BOXTEL, Tel. 336. 

Warme 
Kr aag pantoffels 

Solex-rijwiel z.g.a.n. ter over
'name. Te bevr.: de Visser, 
Fellenoord 1. 

met rubberzool 4, 6 0

Huisslachtingen 1952-'53 
HE IJ MANS 

Bek endmaking 
Bloemenliefhebbers. Nu Uwe 
mooie perkjes met zomer
bloemen bevroren zijn, kun
nen ze opnieuw beplant wor
den met Bloembollen zoals: 
Tulpen, Crocus, Hyàcinthen, 
Narcissen; enz. èn U hebt in 
't voorjaar weder een pracht
tuin. Alles in 1 e kwaliteit in 
voorraad. Zaadhandel P. P. 
van Zogchel. 

Nogmaals worde men er aan 
herinnerd dat. aanvragen voor 
huisslachtingen voor de ge
meente Boxtel en Gemonde 
alleen kan · geschieden - des 
Maandags voormiddaas van 
9-12 uur. 

Breukelse■traat 63 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT 15 

De · Directeur van • de lle-lsc� Gedlpl. Veetverzargster 
• Vleeskeuringsdienst, ·Boxtel Ook aan huls te entbledsn 
· ] .. J. M., QE .. BRUIN, �.,;, ·,Jel.efoon No.· 620, 

;- ,. f'T'' ,_._., .,. ·-, ·, ;;);:_·::·:·';_,, •. 

Brieven onder nr. 62, Molenstraat 19. 

Inenting tegen pokken. 
Op WOENSDAG 22 OCTOBER a.s. des namiddag:s van 
3.30 tot 4.00 uur bestaat er gelegenheid tot kosteloze 
inenting tegen pokken in het Ziekenhuis "Duinendaal" 14, 
alhier. 
De controle op deze inenting zal plaats hebben op Woens
dag 29 October daaraanvolgende op hetzelfde uur en de
zelfde- plaats 
Dringend wordt verzocht beide keren de inenti�skaart, 
of bij gebreke daarvan, het trouwboekje mede te brengen. 
Boxtel, 13 October 1952. 

De Burgemeester van Boxtel, 
Drs. M. A. M. v. HELVOORT. 

Gevraagd nette Jongens, 
leeftijd 16 tot 18 jaar, voor machinewerk. Alsmede 

enige Leerjongens, 
leeftijd 14 tot 15 jaar. 

Cartonnage-lndustrie "B O X T E L"

Burgakker 15 (ingang poort) 

BOVENDEERT's 
Schoenhandel naast Gemeentehuis 

vraagt voor direct 

LEERJONGEN 
voor hun Schoenreparatie afdeling, 

Nog een Communie 
cadeautje? 

Dan even naar Boekhandel Tielen 
Stationstraat 

Wij hebben hierin grote keuze op allerlei gebied. 

Zoekt U een 

GOEDE HAARD of KACHEL 
kijk dan eerst bij 

DE Kachelsmid 
die heeft ze in alle prijzen 
en modellen 

Pieter v. d. Bra"dt 
Baroniestraat 48 

• 

Heren Jassen 
de ideale dracht voor het 
wisselvallige najaarsweer 
brengen wij dit seisoen in  
een schitterende collectie 
Tweed Jassen 
geheel gevoerd 
Tweed Jassen 
zuiver wol 
Tweed Jassen 
ruim raglan model 
Tweed Jassen 
moderne 
rui tdessins· 

39.75

49.75

69.-

98.-

Ook in Loden Heren• en 
en Jongensjassen kunt U 
bij ons zeker slagen. 

* 

Falcon Dames, en H"ren, 
Regenjassen in prijzen 
vanar'f 49. 75

)j.. 
Indien Uw garçlcrobè aan
vulling behoeft komt dan 
eerst even vrijblijvend 

__ .,..,_ kijken en U koopt 

In den Ooievaar. 

Paviljoen Molen wijk, Boxtel 
Geeft Zaterdags, beginnende 8 Nov., 

Danscursussen 
voor beginners van 7-9 uur, nadien voor 

gevorderden, onder leiding van 

John Vermeeren, Breda 

Zoekt U een goede Slager? 
Probeer dan onze kwaliteit! 

100 gram Procureurspek 54 et, 200 gram f 1, -

100 rram f'gne Leverworst 20 et. 
100 gram Tongworst 35 et. 
500 gram fijne Varkenszult 65 et. 
500 gram Poulet f 1,30 

Slagerij Baayens-Frunt 
Baroniestraat 99 

e Nederlands 
aille wasmachi 

oedgek. door de N 
ereniglng v. Huisvrouw 

naam Is oud, 
goed als go 

"* 



BRILLEN 
's morgens besteld 
's avonds klaar 

Alle glazen worden door ons op EIGEN slijperij geslepen. 
Daarom m&t uw BRILRECEPT 

naar DE VAKMAN 

F. P. VAN LANGEN 

Cirque GEANT
REUZE CIRCUS 

JOS MULLENS 
Stationstraat 62, Tel. 584. 

Ziekenfondsled■n ontvangen nog steeds korting. 
4-Masten
5000

Zitplaatsen 

De grootste sensatie dezer tijden! 
Miss ATOMIA 

250 

Artisten en 
medewerkers 

200 
Dieren 

de dame die uit het kanon wordt geschoten 
Regelrecht van Ringling-Barnum U.S.A. 

�de VóóR VERTREK NAAR BRAZILIË 

z� m liuist slechts 2 dagen 

Onder dit MOTTO starten wij 
ZATERDAG 18 OCTOBER 

te BOXTEL 
t/m 24 DECEMBER a.s. 

met onze 
TERREIN DE HOUTWERF 

ZATERDAG 18 OCTOBER 8 UUR 
ZONDAG 19 OCTOBER - 3 EN 8 UUR 

1 !J-WU Huumden adie 
1 

Bij aankoop voor elke gulden ontvangt U 
een zegel ter waarde van 1 PUNT. Deze 
zegels hebben grote waarde voor U, dus 
niet verliezen, anders mist U onze 

Kinderen betalen voor de matinée half geld 

VOORVERKOOP: vanaf Zaterdagmorgen 11 uur aan de Circus

kassa's - STALLEN BEZICHTIGEN: dagelijks à 25 cent. 
Leeuwen, IJsberen, Tijgers, Olifanten, Chimpansées, Raspaa,den, 

Apen, Ponnies, Panters en TijgerJongen 

HET ECHTE OUDERWETSE CIRCUS 

ZILVERVLOOT 
U heeft ruimschoots de tijd, h.i. 2 voÏl.e 
maanden Cltri te spareri; dus ieder wötdf 
dan ook in de gelegenheid gestéld zoveél 
mogelijk van dezë r· 

Boxtelse 
Óctober ZtL VERVLOOT 

in de wacht te slepen. 
XXIII (23) 

F. ·1. WITTEVEEN'8 f extiel
Ellegoederen 
Lappén 
Stoffén 
;etwaren 

M.ANUF ACtURËN 6. CONFEèTIEBEDRIJF 
RECHTERSTRAAT 18 BOXTÈL 

Alle géweristë irtlichtirtgèn worden U gaáfüë 
in onze zaak verstrekt. 

Turen is lastig 

11\ r-� 
ff"l.JI 

maar oök slecht i1öor Uw 
ogen. Naar de oogarl3 ! Een 
bril is beteri �n de beste bril 
is' t beste I Eén bril van Van

BRILLEN Vlerken! Dat kan niet beter! 
En goedkoop! 

pa 

A. v. VLERKEN 

Moppenmarkt 
Öntbijtgoed 
Potteh 

Pànrièn 

Eetget-�1 
Natuurlijk 
Moppen 

Aitijd 
Raadzaam 
Kopêrs OPTICIEN 

Zieken/ondsleden extra grote korting. T�vrëêlën 
���������������'.'.:'.'.:'.'.:'.'.:'.'.:'.'.:'.'.:'.'.:'.'.:'.'.:'.'.:'.'.:�= 

3leclst !

Onze Zeer bijzondere 
Donderdag 23 October 

tijdens de Moppenmarkt 

Gratis najaarsco llectie t hans gereed. 
Zie onze ATTRACTIEVE etalage's Rijwielstalling 

BOVENDEERT's 
Schoenhandel - naast Gemeentehuis 

terzijde van het Gemeentehuis en in de Rechterstraat tegen, over Slagerij Clerckx. 
M.B. Rijwielen worden niet 
op de Markt toegelaten 1 

• b\\ Oe Spar
\edete huis�toU� :r hebben\
100/ voorde Ic.eer l o \ eens een 

Probeer he l kkcre specula.as.
Neem vooral erg "c 

S ecu\aaS Ó 2 c\Il c.o O'J, o�erheet\\l�6 � 5 et voordeelL-' & • d•• ruun et 100/0 korting, IJl • voor nu, c. Il "\De fijne tractabe
enaget\6 a L " 

\00 ar Choco\ade-m . S t voordeel& ' . dus ra11J1 c t 1 ()0/o korting, de kinderenme . en lekker voor \ Licht, voordelig. chu\m 26 C 
\ 00 gt, S\, M�co\aa�-il/2 et voordeel. 
met 100/0 korting, du \\o:ze Spar,voordeleu,
Dit :r.ijn enige van 1�:st:odig nee\\ \OO/o i,.ortinQ,
0� alles, wat U dage Il 

DEN DRIES :��R��N E� ÓVERHEMDEN 
OP MAANDAG GEBRACHT. • ZATERDAG TERUG. 

*.JL-v-,-'l,--v-...Jlrv--,..Jv-v--.*Jtrv-a-'lrv->-'lrv->....,q,..* 

i Heden Vrijdag 17 Oclóber l 
l openen wij ons . 

* • Bloemenm�gazijn l 
STA TIONSTRAA T 80 

GEBR. v. D. SANDE l 
( Moderne Bloemwerkén � 
*J\rv-aJtrv-.Jtrv-.Jtrv-a*Jtrv-a.Jt.-,-....Jt,.v-.�* 

Het half po11dje väh de w•ëk: Lunchworst 250 Jrám 80 cënt Prêskop 250 gràm 60 cent 
Als extra reclamè: 

Zult .... één kilo I gld.
önze Lèverwörst is een dëlicatessë ! ! 
Fa. J�n van Llêvenooget1 

Fetlanèörd 2 � Telef. 372 - Boxtel. 

Dë dubbeltjes hebb·en waarde ! 
Nylonkousen vanaf 1,98 en düurder Dameshemden vanaf 1,49 Directoirs 1,29 Hrrenhemden vanaf 2,75 Lange Onderbroeken 2,75 
Overalls, dè kwaliteit 
alle maten 11, 75 

Voor de jongens van de Ambachtsschool Khaki en blauwe overalls 9,94 
In breiwol ruim gesorteerd en billijke prijzen. 

Nog honderden koopjes meer. Natuurlijk weer bij 
Klein maar Dapper 

Rechterstraat 67 

Het voorname Juwelierspleet 

Wij tonen U gaarne de volledige collectie. Gratis prijscouranten op aanvrage. 
Alleenverkoop voor Boxtel: 
Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
J uwé'1tr • Horloger Kruisstraat 10 

Donderdag_ 23 October a.s._ _ __ 

u ,. .. . . ,1 

• IJ.. .1, ..1,wppuunacm 

Bakker ij 't Hoeks k e 
Komt met een lekker koekske 
En de bekende Honingmoppen 
Extra op de proppen. 

Ontbijt- en Candijkoek 
van ouds de specialité van 

BAKKERIJ 'T HOEKSKE 
CHOCOLADE- EN APPEL BOLLEN 
en verder alle gebak. 

Grote sortering in luxe dozen 
Bonbons van bekende merken, 

J3e!roei Off-!U SnacA&a (Verlof B)
Iedere dag, ook 's avonds geopend. 

Steeds voorradig Frytes, Slaatjes, gevulde Pasteitjes, enz. 
Vraag speciaal onze overheerlijke 
VLEESCROQUETTEN. 

W. v.d. Laar

Stap over op A.H. 
Tot en met Zaterdag 25 October: bij unkoop ván 250 gram BOFFIE-KOFFIE à 173-18:3-188-204 et. 

250 GRAM 

AMANDEL SPECULAAS 
VAN 65 CENT 

VOOR 4 9 CENT

HAVERMOUT gezonde voeding. . per kito 
BRUINE BONEN oogst 1951. . 500 gram 
\/El SPËk gerookt. . . . 100 gram 
PINDAKAAS extra kwaliteit. .. . per pot

HARING in tomatensaus. 110 gràm blik 
HUISHOUDZEEI> dubbel stuk 

59 

33 

29 

85 

38 

18 
LUCIFERS 2· _ PAKKEN •3- 9-. 
A.H. kwaliteit. VOOR 
LOSSE THEE voordelig . . . . 200 gram 
DROPTOFFEE's heerlijk van smaak. 100 gràm 
HAVERSTROPITTEN lekker snoepje . . 150 gram 
GEMENGDE CHOCOLA 100 gram 

69 

19 

25 

49 
Tijdelijk tof en met 25 Ocfober 

VERMICELLI voor een heerlijke soep.250 gràm 
MACARONI elleboogjes . . . 250 gram 

21 

21 
BIJ EEN DOOS WRIJFWAS 

geel of bruin à 29 cent 
DE TWEEDE DOOS GRATIS 

ALBERT HEIJN 

1 

MAAKT U HET LEVEN GOEDKOPER! 

Áls h_et gaat over Zaden of Sh,emen Stèiils hooi-t ge dan v. Zogchel nolimèn 

.. 

Döndetda· 2 3 October - ... -- ... g ..... - . ..... ·-

4 

, 
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Herlevend Boxtel 
NIEUWE CYCLUS CULTURELE 
AVONDEN. 
Boxtelse toneelverenigingen 
eveneens aan bod. 
Vorige week konden wij met een enkel 
woord het programma culturele avonden 
inleiden, dat dezer dagen door de 
Kunstkring "Herlevend Boxtel" is sa
mengesteld. Thans - nu het volledige 
programma bekend geworden is - zijn 
wij in staat een en ander enigszins uit

voeriger te bespreken: 
Het progq1_mma zal op 27 October wor
den l(eopend met het optre!ien van de 
Nederlandse Comedie, die onder regie 
\'.an Johan de Meester "De bruiloft van 
Figaro" zal komen vertolken. Dit "klas
sieke" blijspel zal ongetwijfeld een waar
dige ouverture vormen in deze reeks 
culturele avonden. 
Op 25 Nove�_b_er volgt dan een voor
stelling van Don en Ly Vermeire's Ma
rionetten, hetgeen een avond belooft te 
worden, waarin humor en poëzie tot een 
geheel verweven zullen zijn in een voor
stelling, die· dank zij de kunstzinnigheid 
van de Venneire's en de medewerking 
van chansonnière Koosje Guilleron en 
ggitarist Tiggers,- veel bewondering zal 
wekken. 
In Januari wordt voorts het Vrije To
neel verwacht me( het iubileumstuk 
.,Het witte schaap van· de familie" waar
in het gezelschap Ruys - een der meest 
vooraanstaande Nederlandse beroepsto
neelgezelschap-pe� - de wereld op haar 
kop probeert te zetten. Natuurlijk ook 
hier weer toneelspel van de eerste rang! 
In Februari komt het Brabants Orkest 
- dat zonder twijfél geen nadere intro
ductie behoeft - in Boxtel een concert 
geven. Men verwacht, dat het Brabants 
Orkest bit die gelegenheid een exclu
sief programma zal brengen. 
Kort na Pasen zal tenslotte een opvoe
ring plaats hebben van Goldoni's char
mante blijspel "De Waaier", en wel in 
samenwerking met de gezamenlijke 
Boxtelse toneelverenigingen, onder regie 
van de heer Eugène van der Heyden, • 
alhier. 
Ongetwijfeld zal dit culturele program
ma evenals dat van vorig jaar door het 
Boxtelse kunstlievende publiek enthou
siast ontvangen worden, temeer waar 
er ernstig naar i;:estreefd is _met de via 
een onder de leden gehouden enquête 
naar voren gebrachte wensen. 

Bij de bestuursleden van Herleveoo 
'Boxtel zijn voor degenen, die lid 
wensen te worden van Herlevend 
Boxtel, nQS? fold<;rs beschikbaar via 
welke de inschrijving kan plaats 
hebben. 

Missie Thuisfront 
A.s. Zondag, Missie-Zondag, zullen w·e
derom de Missiespeldjes verkocht wor
den voor de Boxtelse Missie-Naaikring. 

-o-

Onze bekende rik- en bridge-avonden 
zullen weer spoedig gehouden worden. 
Rikliefhebbers houdt allen Zaterdag 8 
November vrii. 
De bridge-liefhebbers verwachtten wij
op Zaterdag 22 November. 
Nadere i11lichtingen volgen spoedig. 

-o-

Op de bruiloft van de fam. Van der 
Schoot-van Zundert is door de kleine 
Helma f 4, 15 opgehaald voor de missie 
van pater Meulendiik. 

Nieuwe uitgaven 
KALENDER "PRO JUVENTUTE". 

Ons werd toegezonden de Prinsessen
kalender 1953 van "Pro Juventute". Een 
mooie kalender ten bate van een sym
pathiek werk, want, verlucht met der
tien exclusieve, nieuwe foto's van onze 
prinsesjes, vormt deze uitgave een aan
trekkelijk middel om steun te verlenen 
aan "Pro Juventute", de instelling die 
zich het lot van bedreigde kinderen zo 
zeer aantrekt. U ook? Bestel dan deze 
kunstdrukkalender! Na ontvangst van 
f 2,75 op postgiro 51.74.ÖO (of per post-· 
wissel) van de kalenderactie "Pro Ju
ventute", Watteaustraat 61, Amster
dam Z., volgt franco toezending per 
post. 

PRISMA-UITGAVEN. 

In de nieuwe Prisma-uitgave van de 
werken van Charles Dickens zijn bij 
Uitgeverij "Het Spectrum" te Utrecht 
nu ook verschenen de twee delen van 
"Leven· en lotgevallen van Martin 
Chuzzlewit". (Vertaling: W. G. van 
Maanen. Oorspr. prenten: Phiz.) 
Deze roman betekent in vele opzichten 
eèn keerpunt in het oeuvre van Dickens. 
Het hoofdmotief, .,zelfzucht en eigen
baat" zijn door hem uitgewerkt in een 
boek, daf qua compositie en karakter
tekeninz zelfs boven zijn overige wer
ken uitsteekt. 

Rozenkranskruistocbt 
DAGELIJKSE INTENTIES. 

19 October: Wereldverbetering 
20 October: Vruchten der aarde 
21 October: Onze kinderen 
22 Öctober: Tegen gemengde verke-

ringen 
23 October: Zalig sterfuur 
24 October. Stervenden 
25 October: Mijn biechtvader. 

Panrehie-Agenda 
• 20e Zondag na Pinksteren. 

19 October 1952. 
.,Missie-Zondag". 

• PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL.

De HH. Missen zijn om half 7, kwart 
v. 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
Om half 7 gel. H. Mis voor Marinus 
v. Griensven; om kwart voor 8 gel. H. 
Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn vat) onze parochie; z.a. gel. H. Mis 
voor Jacobus de Pijper; H. Hart-altaar 
gel. mndst. voor Cornelis v. Rumund; 
om 9 uur gel. H. Mis voor Petrus van 
Haaren te Tilburg overleden; z.a. gel. 
H. Mis voor de Handboogschutterij 
"Diana"; H. Hart-altaar gel. H. Mis 
tot bizondere intentie uit dankbaarheid; 
om half 11 de Hoogmis voor de leden 
van de Voortplanting van het Geloof. 
N.B. Onder de H. Mis van kwart voor 
8 zullen de kinderen hun eerste H. 
Communie doen. Daarom worden de ge
lovigen verzocht om onder die H. Mis 
de plaatsen in het priesterkoor vrij te 

laten. Ditzelfde verzoek geldt ook voor 
het Lof, wat vandaag om 3 uur is en 
waaronder de plechtige Kinderzegen zal 
worden gegeven. 
Schaal: Vandaag, Missie-Zondag, gaat 
de 1 e schaal voor de Missie; de 2e 
schaal voor de Bizondere Noden . 
Lof: Zondag om 3 -uur. Geheel deze 
week om 7 uur, behalve Donderdag en 
Vrijdag, dan zal het Lof reeds om 6 uur 
zijn v.w. het Triduum. 
Triduum: Tot voorbereiding van het 
Christus-Koningfeest worden alle jon
gens en meisjes vanaf de 16 jaar uitge
nodigd om het triduurri mee te maken·. 
Voor de jongens Donderdag en Vrijdag 
om 8 uur. 
Voor de meisjes Donderdag en Vrijdag 
om 7 uur. 
Eind October zullen de zelatricen van 
de Retraite-penning hun gewone rond
gang doen. 
Zondag a.s. is het weer bijeenkomst 
van de Korfbal-afdeliQg van de Maria
garde. 
MAANDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Johannes v� d. Akker; z.a. gel. 
mndst. voor Petronella Voets-Karssema
kers; H. Hart-altaar gel. H. Mis voor 

Johannes v. d. Loo en Hendrini!, van 
Oorschot; half 8 i;:el. H. Mis voor de 
afgestorven Familie van Gaal; half 9 
gel. mndst. voor Johannà Cornelia San
nen-ten Hacken. 
Hedenavond om 7 uur Lof. 
DINSDAG: kwart voor 7 i;:el. mndst. 
voor Dorothea Siemerink-Den Doop; 
half 8 gel. H. Mis voor Johanna v. d. 
Berselaar; z.a. i;:el. H. Mis voor Cor
nelis van Rumund ( half 9 i;:el. H. Mis 
voor Martinus Hubertus Giesbers. 
Hedenavond om 7 uur Lof. 
WOENSDAG: kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Johanna Maria v. d. Loo
Witlox; z.a. i;:el. mndst. voor Johanna 
Maria van Dooremalen-Hulsen; half 8 
gel. H. Mis tot een bijzondere intentie; 
z.a. i;:el. irgt. voor Marinus van Griens
ven; half 9 i;:el. H. Mis voor Henriëtte 
Witteveen-Schöne. 
Hedenavond om 7 uur Lof. 
DONDERDAG: kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Frans Veroude en Cornelia 
Verhoeven; half 8 i;:el. H. Mis voor 
Johannes van Helvoirt te Oirschot over
leden; half 9 gef. gez. jrgt. voor Hu
bertus Gerardus van Leeuwen. 
Hedenilvond om 6 uur Lof. 

=========================================== 

-A vonture11 van BIM 

VERSTEKELINGEN. 

Bim en . Bam zouden oh zo graag een 
bootreisje maken. Maar de kapitein van 
het schip, dat in de haven ligt, wil er 
niet van horen. .,Neen, neen", zegt hij 
beslist, .,jullie kunnen niet mee!" Maar 
Bim en• Bam laten zich niet zo gauw 
afschepen. -Als het donker is · gewor.den, 

sluipen .ze stiekem toch aaq boord. Ze 
dragen een grote pijp ...... De volgende 
morgen vaart het schip de haven uit. 
Maar waar zijn Bim en Bam gebleven? 
Ze zijn nergens te zi�n. Pas als het 
schip terug is in de haven, komt Bim's 
olijke snuit...... uit de schoorsteen kij
ken.· De kapitein is zo beduusd, dat hij 
de sigaar uit zijn mond laat vallen. De 

en BAM 

slimmerds hadden de grote pijp zo neer<', 
gezet, dat het precies een tweede 
schoorsteen leek en daarin hebben ze 
al die tijd verborgen i;:ezeten ! Nu ren
nen ze de wal op, zo vlug z·e kunnen, 
want ze willen na dit prettige· boot
reisje liever geen kennis maken met de 
harde knuisten van de kapitein! 



VRIJDAG: kwart voor 7 get. gez. jrgt. 
voor Maria van Liempt; half 8 gel. H. 
Mis voor Anna van Erp v.w. de kegel
club; half 9 gef. gez. irgt. voor Lam
berta van Liempt; z.a. gel. H .Mis voor 
Henricä v. d. Ven-v. d. Ven; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Petrus Smits. 
Hedenavond om 6 uur Lof. 
ZATERDAG: kwart voor 7 gel. mndst. 
voor Johannes HobbeÏen; half 8 gel. 
irgt. voor Henricus v. Hal, Anna Maria 
van Houtem de hsvr. en Petronella de 
dochter; z.a. g_el. H. Mis voor Joh. v. 
d. Loo v.w. de Retraite-penning; half 9
gef. gez. jrgt. voor Wilhelmina v. Rulo;
z.a. gel. H. Mis voor Francina v. d.
Laar-v. Liempd.
Hedenavond om 6 uur Lof.
Het H. Sacrament van het huwelijk 
wensen te ontvangen: Wilhelmus Anto
nius Maria Nas uit deze parochie en 
Catharina Maria van den Bogaard uit 
Haarlem; Wilhelmus Johannes van 
Liempd geb. te Schijndel (St. Servatius) 
en won. in deze parochie en Theresia 
Anna van Kasteren, geb. te Liempde 
en won. te Schijndel (St. Servatius), 
waarvan heden de 2de afkondiging ge
schiedt. 
Johannes Wilhelmus van den Anker uit 
dez:e parochie en Petronella Adriana 
Slenders uit de parochie van St. Petrus 
te Vught; Theodorus van Schijndel uit 
deze parochie en Catharina Josephina 
Cornelia Thomassen uit Liempde, waar
van 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 "open schaal" gaat voor de 
Missie; de tweede gaat voor de Bijzon
dere Noden. 
Uw gebed en H. Communie worden op 
deze dag gevraagd voor het welzijn der 
Missie en de uitbreiding der H. Kerk. 
Geeft ook met milde hand aan de col
lecte. 
Onder de HH. Missen van zeven en 
acht uur is het algemene H. Commu
nie voor de Moeders en Gehuwde Vrou
wen van onze parochie. 
Onder de H. Mis van acht uur doen de 
kinderen, die daartoe zijn voorbereid, 
hun eerste H. Communie. Stoelen en 
\:>anken zijn dan vrij van pacht. 
De Hoogmis is met Volkszang en wordt 
opgedragen voor de leden van de Voort
planting der Geloofs. 
Hedenmiddag is het om drie uur 
PLECHTIG LOF met kinderzegen, voor 
de kinderen die hun Eerste H. Commu
nie doen. 
Vanavond is het om zeven 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 ACHT Lof met rozenhoedje 
vanwege de Octobermaand. 
Het jaarlijkse CHRISTUS KONING 
TRIDUUM voor de jeugd van 13 tot 

18 jaar wordt a.s. Woensdag, Donder
dag en Vrijdag in onze parochie gehou
den. De oefeningen worden gehouden 
allen in de BURCHT-KAPEL. Voor de 
meisjes om half acht en voor de jongens 
om half negen. Wii vertrouwen dat geen 
enkele jongen of meisie van genoemde 
leeftijd achterwege zal blijven. Zater
dag is er gele�enheid om te biechten 
des morgens onder de HH. Missen en 
na de middag van 3-4 en van 6-8 
uur. Van 6-8 uur ook in de Burcht
kapel. 
In verband met dit Jeugd-Triduum ver
vallen deze keer de bijeenkomsten van 
de H. Familie voor Mannen en voor 
Meisjes. 
In de loop v;in deze week zal de St. 
Pieters-penning worden opgehaald. 
A.s. Zondag is het Feest van Christus
Koning. Onder de HH. Missen van 7
en 8 uur-in de kerk is het algemene H.
Communie voor de deelnemers aan het
Jeugd-Triduum, terwijf- des avonds om
7 uur in het Lof de gehele parochie en
in het bijzonder de Jeugd aan Cbristus
Koning zal worden toegewijd.
ZONDAG: In de kerk:
om 6 uur l.d. voor overleden Vader; om 
7 uur l.d. voor Joh. Corn. Huiiberts
v.w. directie v. d. Leerlooierij; om 8 uur
Ld. voor het geesteliik en tijdelijk wel
zijn der parochianen; om kwart over 9
Ld. voor levende en overleden leden v.
d. Textielarbeidersbond; half 11 Hoog
mis voor de voortplanting des geloofs
en de levende leden van het Genoot
schap.
ZONDAG: In de Burcht:
om kwart over 7 l.d. tot bijzondere in
tentie; om half 9 Ld. ter ere van 0. L.
Vrouw uit dankbaarheid; om kwart voor
10 I.d. voor Z. H. d_e Paus.
MAANDAG: om 7 uur Ld. voor Anto
nius v. Rooii-Peters; zijaltaar I.d. voor
Petrus Jansen, par. St. Petrus overleden;
kw. voor 8 l.i. voor Cornelis Pijnenburg;
zijaltaar I.d. voor Petrus Smits; half 9
Ld. voor Adriana v. d. Berg-Jonkers.
DINSDAG·, om 7 uur l mndst. voor
Adrianus v. d. Nostrum; zijaltaar Ld. v. 
Lamberdina Smits-v. d. Velden te Best 
overleden; kw. voor 8 Ld. voor Alber
tus Knoops; zijaltaar Ld. voor Maria
Sars-v. Eiindhoven; half 9 I.d. v. Adria
nus v. d. Nostrum.
WOENSDAG: om 7 uur Ld. voor Jo
hanna Maria v. d. Loo-Witlox, par.
St. Theresia overleden; zijaltaar l.d. v.
Constant en Adrianus v. Kleef; kw. v.
8 l.i. voor Lambertus v. Tricht; half 9
pl. gez. jrgt. voor Jan Verhoeven.
IN DE BURCHT om half 8: l.d. voor
Adrianus Schepens.
DONDERDAG: om 7 uur l.i. v. Fran
ciscus Piinenburg-Dieden; zijaltaar l.i.
voor Johanna Maria v. Zeeland-Boeren;
kw. voor 8 l.i. voor Wilhelmus Rosen
boom; half 9 1.d. voor Elisabeth v. Pink
steren-v. NieuY{_burg; OITt 10 uur pl. gez.
Huwelijksmis.
VRIJDAG: om 7 uur Ld. voor Anto
nius v. Rooij-Peters; zijaltaar I. j. voor
Laurens Nouwens; kw. voor 8 l.i. voor
Antonius v. d. Sande en Antonia Bek-

kers z.e.; zijaltaar l.i. voor Wilhelmina 
v. d. Sande-Op 't Hoog en Cómelis de
zoQn; half 9 gez. dienst uit dankbaar
heid (X).
ZATERDAG: om 7 uur 1. mndst. voor
Johannes Cornelis Huiiberts; zijaltaar
l.d. voor Henricus Sannen, par. St. Pe
trus overleden; kw. voor 8 l.i. voor Wil
helmus v. d. L;i.11genberg en Adriana
de dochter; zijaltaar l.i. voor Johanna
Nouwens-v. Houtum; half 9 l.d. voor
Wim v. d. Laak.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
de heer Henricus v. Son. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Lam
bert v. Oorschot. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Gertruda 
hsvr. van Lambert v. Oorschot. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Johan
na v. Oorschot; 10 uur gez. huwelijks
mis. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen
ricus v. d. Oetelaar. 
VRIJDAÇ: half 8 irgt. voor Anna Ma
ria v. d. Oetelaar. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mina v. d. Oetelaar. 

Deze week zullen 2eschieden: 
Maandag mndst. voor Adrianus Schel
lekens. Dinsdag tot en met Zaterdag H. 
Mis voor Anna Maria v. d. Langen
berg v.w. de buurt. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
WERELD-MISSIE-ZONDAG, waarop 
dit jaar speciaal herdacht wordt het 4e 
eeuwfeest van het heili2' afsterven van 
de grote missionaris St. Franciscus 
Xaverius. 
Om 7 uur het jrgt. voor Johannes Leij
ten en Huberdina Schellekens de hsvr.; 
om half 9 de H. Mis ter ere van de H. 
Gs:rardus voor een zieke; om 10 uur 
de Hoogmis voor de leden van het Ge
nootschap tot Voortplanting van het 
Geloof. 
De OPEN SCHAAL is voor de MISSIE 
en de tweede se.haal voor de Bijzondere 
Noden. 
Om half 3 het Lof, waarna gezongen 
wordt lied Nr. 33. 
MAANDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn • 
van de parochie. 
DINSDAG: om kwart voor 8 het 
mndst. voor Berta van der Schoot
Spiikerboer. 
WOENSDAG: om kwart voor 8 gez. 
H. Mis voor Johanna v. d. Loo-Witlox.
DONDERDAG: om kwart voor 8 het
mndst. voor Maria Nooten.
VRIJDAG: om kwart voor 8 H. Mis
voor Franciscus van Riel en Adriana v.
Elderen de hsvr.
ZATERDAG: om kwart voor 8 H. Mis
voor de leden van de godvruchfoie ver
eniging ter ere van de H. Theresia.

Gelegenheid tot biechten: 
Dagelijks voor de HH. Missen en Za
terdagmiddag van 6 tot 7 uur. 

Huwelijksaankondi�: 
Lconardus Wilhelmus van de Laak ge
boren te Boxtel en wonende in deze pa
rochie en Martina Allegonda van Grins
ven geboren en won. te St. Miçhiels
Gestel. 

• 
IIle Roep. 

Katechismuslessen deze week op school: 
7 e klas: de vragen 105 en 106, 119 en 

120. 
6e en 5e klas: les 12, 13.en 14. 
4e en 3e klas: tweede helft van les 9 

• • en les 10. 
De Godsdienstcursus: Woensdagavond 
van 8 tot 9 uur in de_ school. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG, Missie-Zondag: half 7 I.m. 
tot welz. der par.; 8 uur l.i. voor Cor
nelia H. v. Dijk; 10 uur de Hoogmis 
voor de levende leden van het Genoot
schap tot Voortplanting van het Geloof 
en de bloei van het Genootschap; 1 uur 
Meisjes-Congregatie; 3 uur Lof. 
In alle HH. Missen de 1e schaal voor 
de Missiën. 
MAANDAG: 7 uur z.j. voor Catharina 
Jan v. d. Langen berg; half 8 z.j. voor 
Marinus Traa; 8 uur 1. mndst. v. Mar
tha H. v. Houtum. 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Maria H. 
v. d. Langenberg; half 8 z.i. voor Ca
tharina Willem Welvaarts; 8 uur I.m.
voor Maria H. v. d .Loo te Boxtel over
h:den.
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Adriaan
v. d. Langenberg; half 8 z.i. voor Cor
nelis v. de Laar; 8 uur 1. mndst. voor
Arnolda G. Kuypers te Best overleden.
DONDERDAG: 7 uur z.j. voor Hen
drica A. v. d. Langenberg; 8 uur l.i. v.
Cornelis v. d. Velden_; 9 uur gez. Hu
welijksmis.
VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Adriana v.
d. Laar; half 8 z. i. voor Petrus v. Hou
turn en Ida de hsvr.; 8 uur l.i. voor Jo
hannes C. v. d. Velden.
ZÄTERDAG: 7 uur z.i. voor Johannes
v. d. Laar en Maria de hsvr.; half 8 z. j.
voor Frans v. d. Boer; 8 uur l.j. voor
Willem v. Diik.
ZONDAG, Feest van Christus' Koning
schap: daarom Zaterdagavond om· 7 uur
plechtig Lof: om half 7 l.i. voor Marti
nus Quinten; 8 uur I.m. tot welz. der
par.; 10 uur z.j. voor Maria A. v. d.
Laar.
30e Amolda G. Kuypers te Best over
leden.
GEDOOPT: Anton ia Oda dochter van
Marinus Verhoeven-Raaimakers.

MISSIEBUS. 
Bii het huwelijk van Josephus Kollen
burg-Raaimakers f 8,73. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Vandaag is 't Missie-Zondag. H.H. Mis
sen om 7 uur; half 9 en 10 uur Hoog
mis voor de Voortplanting des Geloofs 
en de levende leden. Onder de H.H.

Missen zullen de Dames-Zelatricen een 
open-schaal-collecte houden voor de 
Missie, welke c;ollecte wij zeer aanbe
velen. Tweede schaalcollecte voor Bijz. 
Noden Episcopaat en voor onderhoud 

eigen kerk. Na de middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
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. 
Deze week iedere avond om half 8 Lof 
met Rozenhoedje en gebed tot de 1-1. 
Joseph v.w. de Octobermaand. 
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 al onze parochia
nen, bijzonder de opgroeiende jeug_d
deze oefeningen zullen meemaken.
Zondag a.s. toewijding van geheel onze
parochie aan Christus-Koning.
Zondag a.s. zal er nog een collecte ge
houden worden voor het Seminarie.
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Cornelis
Verhoef; half 9 H. Mis voor Petrus Ar
noldus van Doorn; 10 uur Hoogmis
voor de Voortplanting des Geloofs en
de levende leden.
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Maria
van der Loo-Witlox te Boxtel over!.;
8 uur H. Mis voor Adriana van de Ven
v. d. Struvk.
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Mevr.
Martina van Esch-v. Munster; 8 uur
H. Mis voor de parochie.
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Mar
tinus van • der - Pas; 8 uur mndst. voor
Maria Spooren.
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Willi
brordus van den Braak; 8 uur mndst.
voor Elisabeth Batens.
VRIJDAG: 7 uur Îfl:(t. voor Adrianus
Verhoeven; 8 uur jrgt. voor Cornelis
van den Broek.
ZATERDAG: 7 uur mndst. voor Mar
tinus van der Pas; 8 uur mndst. voor
Martina van Esch-v. Munster.
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus
van Oers.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 19 October. Twintigste Zondag 
na Pinksteren. Vanwege de opening der 
retraite van onze studenten zijn er geen 
Vespers, maar om 10 minuten voor 
half 8: Lof met Rozenhoedje. Heden 
Missiezondag. De gelovigen worden ver
zocht bijzonder het missiewerk in ge
bed en offer te gedenken. 
De eerste schaalcollecte is bestemd voor 
de missies, de tweede voor de bijzon
dere noden van het Bisdom. 
De i?ehele week om 10 minuten voor 
half 8 Lof met Rozenhoedje. 
ZONDAG:·om 7 uur H. Mis voor Cor
nelis van den Broek; om half 9 voor 
Adrianus van der Sande; om �wart voor 
10 voor Petrus Antonius Visser, zijn 
echtgenote en zoon. 
MAANDAG: om 7 uur uit dankbaar
heid. 
WOENSDAG: om 7 uur uit dankbaar
heid voor de bevrijding; om half 8 voor 
Doctor Theodorus Strengers. 
DONDERDAG: om 7 uur voor Wilhel
mus Jonkers en Johanna Giezen. 
VRIJDAG: om 7 uur voor Cornelis van 
c\en Broek. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

BELASTINGSCHROEF 
Van verschillende kanten, niet in het 

· minst van katholieke zijde, wordt heel
wat kritiek uitgebracht op de begroting
van het Rijk voor het jaar 1953. Vooral
de vak- en bondsbladen roeren de trom
en niet minder de KV.P. in haar pro
pagandablad. Wat is er aan de hand?
Ja, iedereen zal bij zichzelf denken:
dat voelen wij wel aan den lijve wat er
aan dé hand is, wij betalen belasting
dat · het groen en geel voor de ogen
wordt, en met schrik en beven wacht
iedereen telkens het volgende biljet af.
Zelfs de arbeiders zien een aanmerke
lijk deel van hun verdiensten afgetrok
ken worden voor belasting en sociale
lasten. De druk wordt zwaar, voor velen
te zwaar, en er zijn al aardig wat
mensen - vooral uit de middengroe
pen - finantieel aan ten onder ge
gaan.
Iedereen moet zich wel afvragen: kan
dat nu niet anders? Kan het niet wat
minder? Het is voor velen op den duur
niet vol te houden!
Hierop zal ieder verstandig mens onmid
delijk moeten antwoorden, dat het mo
gelijk is dat het land, om zich blijvend
op te heffen µit de slagen en de schade
van de oorlog. zulke hoge lasten moet
blijven eisen. Dit is inderdaad, in het
algemeen gesproken, mogelijk. Maar
is het in feite ook zo? Is de geldelijke
situatie van het Rijk inderdaad nog zo
moeilijk, dat de -.fiscus geen mildere
houding kan aannemen, zelfs met de
kennis van het feit dat er nog meer aan
ten onder zullen gaan?
Op verschillende punten heeft de over
heid al verlagingen moeten toestaan om
rampen te voorkomen. Zo o.a. door
accijnsverlaging in de sigarenindustrie
omdat door de duurte van dit artikel en
de daarop volgende slapte in de ver
koop, de werkeloosheid in deze industrie
angstwekkend snel steeg. ·- Zo heeft
de overheid ook op verschillende pun
ten de omzetbelastingen milder moeten
maken om rampen in verschillende
branches te voorkomen. Verdere wijzi
gingen inzake de omzetbelasting zijn op
komst en ook noodzakelijk, omdat door
-de hoge prijzen de verkopers meer kapi
taal nodig hebben voor de .aanschaffing
van voorraden, wat hun dikwijls onmo
gelijk wordt gemaakt door de hoge, en
in korte tijd af te betalen belastingen.
Op dit punt - dit even tussen haakjes
- is ook nog het een en ander te doen
omdat het aanhangig gemaakte wetsont
werp tot wijziging van de omzetbelas
ting maar een klein deel der handelaars
verlicht, velen onverlicht laat en zelfs
velen nog verzwaart o.a. de horeca
bedrijven ( = hotel, restaurant en café
bedrijven).
Met dit alles willen wij zeggen: om
rampen bij arbeiders .en middenstanders
en dus ook zwaardere lasten voor het
Rijk, te voorkomen, moet de Overheid
dikwijls al milder zijn in zijn belasting
eisen. Maar er is nog meer, en
daar gaat het nu om in de kritiek op
's Rijks begroting 1953.
Het lopende· jaar 1952 heeft ons reeds 
een flink overschot doen zien in de be
lastingopbrengst, wat betekent dat er 
meer belasting is gevr;iagd dan volgens 
de raming verwacht werd; m.a.w. dat er 
te veel belasting gevraagd is. 

De begroting nu voor 1953 vertoont 
weer een belastingoverschot! 
Vèrschillende finantiële experts zijn dan 
ook van mening dat het inderdaad min
der kan, dat er niet zo veel nodig is en 
er dus werkelijk minder belasting kan 
gevraagd worden. 
Als we het bedrag van de belastingop
brengst dat de begroting voor 1953 
noemt, verminderen met de voor 1953 
geraamde kosten die door het Rijk met 
de belastingopbrengst bestreden wor
den, blijft er een overschot staan van 
131 millioen gulden. Een aardig spaar
potje, niet? 
Wat gaat de minister van finantiën hier
mee doen? Ja, hij heeft er inderdaad al 
een plannetje mee. Hij wil met dit geld 
andere soorten rijksuitgaven dekken n.l. 
die uitgaven, welke nooit met belasting
geld zijn betaald maar met leningen. De 
gevoerde politiek door het ministerie 
van finantiën is duidelijk: belastingen 
verhogen het vermogen van de staat, 
leningen niet, dus, denkt de minister 
van finantiën, minder leningen en meer 
belasting! 
Maar de belastingen zijn reeds zo hoog, 
dat er onvermijdelijk nieuwe slachtoffers 
zullen vallen onder de belastingbetalers: 
faillissementen, uitblijven van nodige 
vernieuwingen, verbeteringen en uitbrei
dingen van ondernemingen, dus ook 
minder werk, enz. De staat verhoogt 
hier zijn vermoPen ten koste van de 
burgers en ten koste van de welvaart in 
de samenleving. Dit is een onjuiste...Qoli
tiek n.l. versterking van de staat ten 
koste van een verval in de maat
schappij. 
Lenen daarentegen, zou de weg zijn 
van: vragen van de kant van de over
heid en vrijwillig beschikbaar stellen 
van de kant der burgers; dan zou het 
geld komen van zijden waar het min
stens een tijdje gemist kan worden, en 
hoeft er niemand ten onrechte voor te 
bloeden. 
Üp dit punt komt de regering dus wel 
met een zeer pijnlijk iets voor den dag, 
n.l. liever te nemen dan te vragen, of
m.a.w. liever de dwang der belasting dan
het vrijwil!ii:( lenen. Dit is minder mooie
politiek: al is het ten voordele van de
staat, het is ten nadeJe van de burger en
daarom fout.
Minister van der Kieft, de socialistische 
opvolger van. de socialistische minister 
Lieftinck. zegt: het lenen over te laten 
aan de ondernemingen. Dit rechtvaar
digt zijn handelwijze niet, want dit ver
zwakt de positie van de ondernemingen 
die immers beter kunnen werken met 
eigen geld dan met geleend geld, wat 
iedereen wel uit eigen ondervinding 
weet. Door deze benadeling van de on
dernemers, benadeelt de minister de 
economie en dus ook de welvaart. Het is 
weer het staatssocialistische streven dat 
zo dikwijls naar voren komt in de wets
ontwerpen der socialistische ministers. 
De fractie van de KV.P. in de Tweede 
Kamer zal op dit punt zich moeten laten 
horen, in het besef dat het, wat de be
lasting betreft, met minder kan, gezien 
het begrotingsoverschot op dit punt. 
Hoe breder publiek dit weet, hoe beter, 
vandaar ons artikel hierover. 

Th. V. H.

"Sociaal Charitatief Centrum" Boxtel 
VOORDRACHT AVONDEN. 
Onder auspiciën van het Sociaal Chari
tatief Centrwn zullen deze winter en
kele voordrachtavonden worden ge
organiseerd, waarop door terzake des
kundi.11-e sprekers een aantal onderwer
pen zullen worden belicht, die in deze 
markante tijd aJs bijzonder actueel kun
nen worden a�erkt. 
Zo zal op a.s. Dinsdagavond 28 Octo
� om 8 uur in het Verenigingsgebouw 
op de Burgakker een eerste inleiding 
plaats hebben over het werk der R.K. 
Kinderbeschermin� en Gezinsvoogdij. 
Spreker zal zijn de Secretaris van de 
kring Brabant van de Verenigingen voor 
Gezinsvoogdij en Patronage. 
Tot deze vergadering worden middels 
dit persbericht uitgenodigd alle dames 
en heren die interesse hebben voor het 
sociaal-maatschappelijk. werk in het al
gemeen en voor het werk der Kinder
bescherming en Gezinsvoogdij in het 
bijzonder met name; 
a. alle leden van bij het Centrum aan

gesloten verenigingen en instellingen,
de standsorganisaties hierbij inbe
grepen;

b. onderwijzend personeel bij het lager
en U.L.O.-onderwijs, leraren bij het
Middelbaar en Nijverheidsonderwijs,
Vrouwengilde, Stµdiegroepen van de
V.K.A.J. en KAJ., Credo-Pugnq
dub, kader van de K.A.B., benevens
imbtenaren van de Sociale diensten
en Politie en ande�e belangstellenden.

·-o-

Het onderwerp "kinderbescherming" zal 
in de a.s. Dinsdag te houden vergade
ring, naar het volgende .schema behan
delif worden : 
t. Wat verstaat men onder Kinderbe

scherming?

Het minderjarige kind moet be
schermd kunnen worden tegen zich
zelf en/of tegen zijn milieu. 
Dat dit in het kader van de kinder
besherming kan geschieden door: 
a. een ondertoezichtstelli�, door het
benoemen van een gezinsvoogd,
b. ontheffüng of ontzetti� uit de
ouderlijke macht van de ouders,
waarna de voogdij wordt aanvaard
door een voogdijvereniging, die de
kinderen plaatst in:
c. internaten of i:ezinnen.

2. Uiteenzetting van de procedure, in
dien ondertoezichtstelling, ontheffing
of ontzetting moet worden bewerkt.
1. Wat kan of moet een vrijwilliger
doen wanneer hem een wantoestand
ter ore komt (civielrechterlijk).
2. Wat gebeurt er, wanneer er door
een minderjari_ge een vergrijp wordt
gepleegd? (strafrechterlijk).

3. Wat doet het particulier initiatief in
de Kinderbeschermin�?
a. Taak van de gezinsvoogd, vereni
ging voor gezinsvoogdij, vorming
van gezinsvoogden,
b. Taak van een voogdijvereniging,
c. Taak van de internaten en ge
zinnen.

4. Wat kan een Sociaal-charitatief Cen
trum doen voor het werk van de
Kinderbescherming?
a. Werven van gezinsvoogden,
b. Het reclasseren van de gezinnen
waaruit de kinderen worden wegge
haald,
c. Het in overleg met de Kinderbe
scherming verstrekken van finan
ciële hulp door mid�el van charita
tieve verenigingen,
d. Het aanwerven van pleeggezinnen.

Plaatselijk Nieuws 
PROFESSIEFEEST 
BIJ DE WITTE ZUSTERS. 
Afscheid van onze plaatsgenote 
Zuster Jacques Francis. 
Voor de Zusters Missionarissen van 
0. L. Vrouw van Afrika (Witte Zusters
van Kardinaal Lavigerie) belooft het
feest van Christus Koning een grootse
dag te worden. Niet minder dan 40
novicen zullen op die dag nl. haar kloos
tergelofte afleggen. Tien hunner zijn af
komstig uit Nederland en zullen dit
doen in de nieuwe noviciaatskapel van
Huize "Sancta Monica" te Esch, waar
Mgr, Bronsveld, Bisschop van Tabora,
de ceremonies zal leiden. Na haar pro
fessie zullen de nieuwe Witte Zusters op
4 November a.s. naar Afrika vertrek
ken met de bestemming Algiers, waar
ook alle anderen tezamen komen voor
het practische vormingsjaar.
Vorige week reeds hebben wij bericht,
dat ook onze p]aatsgenote Zuster
J;icques Francis (Mej. Lies van Boxtel)
op Zondag 26 October a.s. haar z.g.
,.tijdelijke gelofte" hoopt af te leggen.
Thans kunnen wij mededelen, dat er -
vóór haar vertrek naar Afrika - ge
legenheid zal gegeven worden om haar
te feliciteren en afscheid van haar te
nemen, en wel op Zondag 2 November
a.s. te Huize Lavigerie, Rechterstraat,
alhier, 's morgens van 10 tot 11.30 uur
en 's middags van 4 tot 6 aur.

ZILVEREN JUBILEUM. 
Üp Donderdag 30 October zal de ge
meentebode A. W. van Roosmalen de 
dag herdenken, waarop hij 25 jaar ge
leden in dienst van de gémeente Boxtel 
trad. 
De officiële viering van dit zilveren ju
bileum zal plaats vinden op Vrijdag 31 
October a.s. Belangstellenden zullen op 
die dag in de gelegenheid worden ge
steld de jubilaris tussen half twaalf en 
halt een ten gemeentehuize geluk te 
wensen. 
He·t zal de sympathieke gemeentebode 
bij die gelegenheid ongetwijfeld niet aan 
belangstelling ontbreken. Zowel van de 
zijde van het gemeentepersoneel, dat in 
ge loop van de afgelopen .25 jaar., in de 
persoon van de heer Van Roosmalen 
een uitstekend collega heeft leren ken
nen, als van de zijde van de Boxtelse 
bevolking, waarvan het merendeel al
wel eens kennis gemaakt zal hebben 
met de altijd behulpzame gemeentebode, 
zal de jubilaris bij het afsluiten van 
deze zo v�rdienstelijke zilveren dienst
periode wel de nodige eerbewijzen in 
ontvangst te nemen krijgen. Zij zijn bij 
dit jubileum zeer zeker op hun plaats! 

MUZIKALE WANDELINGEN. 
Ter viering van Boxtels bevrijding zal 
zowel de R.K. Gildenbondsharmonie als 
de Boxtelse Harmonie a.s. Zaterdag .een 
muzikale wandeling maken. De harmo
nieën, die 's avonds om 8 uur vanaf hun 
clublokalen vert�èkken, zullen ieder een 
afzonderlijk g:_edeelte van Boxtel voor 
hun rekening nemen, zodat nagenoeg 
geen enkele wijk bij deze gelegenheid 
van feestmuziek verstoken zal blijven. 

HERLEVEND BOXTEL. 
Zoals reeds is aangekondigd zal de eer
ste uitvoering van Herlevend Boxtel 
plaats hebben <;>P Maandag 27 October 
a.s. des avonds om 8 uur. De Neder
landse Comedie speelt dan, onder regie
van Johan de Meester "De Bruiloft van
Figaro", een blijspel in 5 bedrijven van
de Beaumarchais. In dit stuk spelen mèe
o.a. Ton Lutz, Ellen Vogel, Fons Rade
makers, Louis Hensen, Mimi Boesnach,
Hans Kaart, Bert van der Linden, enz.
De leden worden er op attent gemaakt
dat het plaatsbespreken geschiedt Zon
dag a.s. van 12 tot 1 uur. Per telefoon
kan uitsluitend plaats worden besproken
van 1 tot 2 uur.
De lidmaatschapskaarten, die dezer da
gen aan huis worden bezorgd, behoren
bij het plaatsbespreken, ter afstempe
ling, worden mgdegebracht.

R.K. VROUWENGILDE. 
Het bestuur van het R.K. Vrouwengilde 
is voor het jaar 1952-1953 als volgt 
samengesteld: 
Mevr. v. d. Ligt-v. d. Hout, voorzitster; 
Mevr. van Gent-Bauwens, vice-voorzit
ster; Mevr. van Groeningen-v. Nijnat
ten, 1 e secretaresse; Mevr. Hörmann
v. Veldhoven, 2e secretaresse; Mevr. v. 
Hoogerwou-Franke, 1 e penningmeeste
resse; Mej. M. v. Oerle, 2e penning
meesteresse; Mevr. Witteveen-Hen
drikt, advieslid. 

UITSLAG VERLOTING 
VOGELVER. ,,DE VOLIEREVRIEND". 
Ie prijs 828; 2e prijs 105; 3e prijs 894; 
4e prijs 1128; 5e prijs 1779; 6e prijs 221; 
7e prijs 745; Be prijs 628; 9e prijs 1230; 
toe prijs 755. 

MISSIE THUISFRONT. 
Op de bruiloft van v. Kasteren-Berg
man werd voor de missienaaikring 
,,Miad" op_gehaald f 2,26. 

Jantje Pijnenbufl:( haalde op de dag van 
zijn Eerste H. Communie voor de mis
sienaaikring ,,Miad" f 3,ÓO op. 

R.K.J.M.V. afd. BOXTEL. 

Jaarvergadering. 

Vorige week Zaterdag werd door de 
R.K. Middenstands-Vereniging, afd. 
Boxtel, in de vergaderzaal van Hotel 
Riche de iaanleirgadering gehouden. 
Het belangrijkste agel)dapunt van deze 
vergadering was ongetwijfeld de be
stuursverkiezing. Het oude bestuur, be
staande uit voorzitter A. v. d. Wete
ring, secretaris J. Mandos en penning
meester A. v. d. Laar, trad af; hiervan 
stelden de twee laatstgenoemde be
stuursleden zich niet meer herkiesbaar. 
Na twee stemmingen kwam het nieuwe 
bestuur in de volgende formatie uit de 
bus: J. van Zoest (voorzitter), A. v. d. 
Wetering (vice-voorzitter), J. Thijs (se
cretaris), P. van Breugel (penningmees
ter) en W. v. d. Laar (commissaris). 
Na deze bestuursverkiezing dankte de 
voorzitter de vergadering voor het ver
trouwen in het bestuur, en meer in het 
bijzonder in hemzelf gesteld. Hij sprak 
de hoop uit, dat men er in eendrachtige 
samenwerking in zou slagen de R.K. 
J.M.V., afd. Boxtel, in het nieuwe ver
enigingsjaar een hogere vlucht te doen
nemen.
Verder werd op deze bijeenkomst het 
winterprogramma 1952-1953 in grote 
lijnen vastgesteld, terwijl ook overwo
gen werd om de onlangs opgevoerde 
revue "Het is om ie zot te lachen" na 
een meningspeiling nog maals voor het 
voetlicht te brengen. 

Liempde 
AANBESTEDING. 

De uitslag van de gehouden aanbeste
ding van 4 woningwetwoningen voor 
rekening van de gemeente Liempde, on
der architectuur van de Heer F. M. B. 
Maas te Boxtel, is als volgt: 

C. v. d. Boer, Liempde f 59885,
Gebrs. v. Hout, St. M. Gestel "56000,-
Adr. de Wit, Schijndel " 55900,-
M. Peijnenburg, Vught " 55555,-
W. v. d. Laar, Boxtel ;, 55000,-
H. J. v, d. Bomen, Liempde " 52777,
C. J. v. d. Velden, Liempde "52386,
Gebrs. v. d. Laar, Boxtel " 51100,
Gebrs. Lamers, DenDungen " 49462,-

LANDELIJKE RIJVERENIGING 
,,PRINSES IRENE" 

Evenals het vorig jaar zal ook dit jaar 
de Landelijke Rijvereniging "Prinses 
Irene" te Liempde een oriënteringsrit 
organiseren. Deze zal gehouden worden 
Zondag 2 November a.s. 

E.H.B.O. 
De afdeling Liempde van de E.H.B.O. 
:zal deelnemen aan de E.H.B.O.-wedstrij
den die op 31 Qctober en 1 en 2 No
vember 1952 te Breda zullen worden 
gehouden. 

COLLECTE. 

De opbrengst van de gehouden collecte 
ten bate van de Nationale Reclassering 
heeft in deze �meente opgebracht een 
som van f 34,40. 

Gemeenteraadsvergadering 
GEMEENTERAADSVERGADERING. 

Hedenavond (Vrijdag 24 October) zal 
de Raad van de gemeente Boxtel in 
openbare vergadering bijeenkomen ter 
behandeling van een 24 punten tellende 
agenda. Van deze agenda vermelden we: 
Eerstens 'n reeks voorstellen tot aankoop 
van grondstroken, begrepen in de ont
eigeningsplannen Rechterstraat en Selis
senwal. Voorts een voorstel tot inleiding 
van 'n procedure ter verkrijging van de 
eigendom der gronden nabij de Van 
Salmstraat, volgens het uitbreidingsplan 
bestemd tot industrieterrein en daarmee 
verband houdende doeleinden. Dan een 
voorstel tot het nemen. van een besluit 
betreffende de gronden met de bestem
ming landelijk gebied, zulks om te voor
komen, dat bouwplannen moeten wor
den ingewilli2d, die de bedoeling van 
het uitbreidingsplan doorkruisen. Ver
volgens een voorstel tot wijziging van de 
huurovereenkomst i.z. verhuring der 
sportterreinen aan de R.K.S.V. O.D.C. 
Het voorstel van B. en W. - dat strekt 
tot verlaging van de huursom - houdt 
in, dat de huur met ingang van 1 Oct. 
1950 gebracht wordt op een vast bedrag 
van f 500,- per jaar, vermeerderd met 
10 % van alle inkomsten, welke bedoel
de vereniging geniet en waarover belas
ting wordt geheven. De vroegere. rege
ling bepaalde de huursom op f 2000,
per jaar. Het overige gedeelte van de 
agenda vermeldt naast voorstellen tot 
onderwijsvoorzieningen en begrotings
wijzigingen, o.m. nog een voorstel tot 
het aangaan van een tweetal geldlenin
gen, groot resp. f 40.000,- en 
f 100.000,-, en een voorstel, tot een 
principe-besluit inzake een door ir. 
Margry ontworpen (voorlopig) uitbrei
dingsplan voor het kerkdorp Gemonde. 
De vergadering vangt aan om 7 uur. 

Gemonde 
NIEUW BEDRIJF. 
De Fa. Viguus uit 's-Hertogenbosch 
heeft zich sedert enkele weken te Ge
monde gevestig_s{ in de voormalige zui
velfabriek. Dit grondig vernieuwde be
drijfspand werd door de Fa. Viguurs•dn• 
gericht als vleesverwerkingsbedrijf. 

Esch 

,,DE WILDE JACHT". 
Door de Toneelvereniging "Vriend
schap Onder Ons", is het toneelstuk 
,,Qe Wilde Jacht" in studie l:(enomen. 
Het is een ton!!�lspel in 3-- bedrijven van 
Leo Verhagen. De 012.voeringen zullen 
vermoedelijk half November plaats 
hebben. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 28 OCTOBER 

Dokter F. F. M. Kluijtmans 
Markt Telefoon 864 

Feest van Christus' Koningschap 
KONING DER WAARHEID. 

Voor de rechterstoel van Pilatus, verte
genwoordiger van het hoogste wereld
lijke gezag, op een ogenblik, waarop 'n 
mens, staande voor een oordeel, dat zal 
beslissen over leven en dood, niet denkt 
te grijpen naar leegheid van titels of 
ijdelheden. van eerbewijzen, heeft Chris
tus in het volle bewustzijn van Zijn zen
ding Zijn Koningschap plechtig beves
tigd: .,Gij zegt het: Koning ben Ik". 
Doch tegelijkertijd h!!eft Hij klaar en 
duidelijk het geestelijk karakter van Zijn 
Rijk geformuleerd: .. Mijn Koninkrijk is 
niet van deze wereld. Juist daartoe ben 
Ik geboren en g_aartoe op de wereld ge
komen om te getuigen voor de waar
heid" (Evang.) 
Scherp trekt Christus hier de scheidings
lijn. Alle zelfbedrog, hetwelk ons door 
de zonde geluk belooft, alle streven 
naar een gelukkiger wereld, niet geba
seerd op de waarach.ti_gheid van Gods 
wet, kunnen geen gemeenschap hebben 
met het Rijk Gods. Omdat de wereld 
zich afgeeft aan de verafgoding van het 
tijdelijke en de in de Bergrede gepre
dikte leer van liefde en van onthechting 
aan het nimmer bevredigende der aard
se· dingen niet wil aanvaarden, omdat 
de wereld zichzelve zoekt, kan Chris
tus' Rijk niet vän d�ze wereld zijn. 
Maar hoewel niet van deze wereld is 
het toch in deze wereld, om de wereld, 
ondanks zichzelve, te brengen tot de 
Waarheid, die waarlijk vrij maakt. 
Het getuigenis afleggen voor de Waar
heid is van fundamentele betekenis van 
het Koningschap van Christus. 
Waar Christus kwam om getuigenis af 
te leggen voor de waarheid, daar zullen 
ook de leden van Zijn Rijk "waarheids-
11:et1,1igen" moeten zijn, zelfs al moeten 
zij dan soms ook tot "bloedgetuigen" 
wor4en. 
Dat ons intussen in deze tijden om een 

getuigenis wordt gevraa__gd, zal niemand 
ontgaan. De Paus ro.ept op tot een her
vorming van de wereld, die op haar 
beurt weer meer dan ooit te voren naar 
de Katholieke Kerk opziet. 
En nu: Paus Pius XII, Onze Heilige 
Vader, gaat ons voor. Onafgebrokel) 
houdt Hij redevoeringen, over allerlei 
vraagstukken, waarmede wij te maken 
hebben: het Verenigd Europa, de medio 
sche wetenschap, de geboortebeperking, 
hulp aan achter11:ebleven gebieden, d� 
koude oorlog, het communisme. 
Van onze leidende figuren in het inter
n<!_tionale leven wordt getuigenis ge
vraagd omtrent: de rechten van de 
mens, het rassenvraagstuk, hulp aal) 
hongergebieden, bestrijding van de on
wetendheid, bestrijding van melaats
heid, framboesia, typhus. 
Rechtvaardigheid en liefde in de wetge
ving van onze l<!nden, rechtvaardig loon, 
sociale zekerheid zijn evenzovele getui
genissen omtrent ons Katholicisme en 
ons deelgenootschap in het Koninkrijk 
van Christus. 
Daarnaast komen velen voor het hoog
ste getuigenis te staan: de bloedgetuige
nis. Dat zijn onze vervolgde broeders 
en zusters in China, Rusland, Tsjecho
Slowakije, Hongarije, Roemenië en 
Joego-Slavië. Dat zijn niet alleen Mgr. 
Stepinac en Kardinaal Mindszenty, 
maar het gehele leger van vervolgden: 
onderwijzers, oud-politici, soldaten, boe
ren, hapdarbeiders, vakverenigingslei
ders enz. 
Dit jaar vieren wij het feest van Chris
tus' Koningschap als een wit en een 
rood feest. 
Wit om de blijde beli_jdenis, de moedige 
getuigen in de vrije wereld, roo� oip de 
moedige getuigen, _di!! 11:enieperig of in 
het openbaar vervolging lijden omwille 
van het Koninkrijk, waarvoor wij allen 
bidden: ,,Uw Rijk kom,e". 



Zeven jaren UNO
Op 24 October 1945 trad de Organisatie der Verenigde Naties (United 
Nations Organisation) in werking. Idealisten hebben toen wellicht gedacht, 
dat deze naties elkaar nu in een sfeer van vrede en recht hadden gevon
den. Cynische toeschouwers hebben de. schouders opgehaald en gedacht 
aan het échec van de Volkenbond, 
Nu, zeven jaren later, trilt de wereld nog steeds van spanning, zijn nieuwe 
scheuren en kloven ontstaan, is d�_tegenstelling tussen Oost en West eer 
versterkt dan verminderd. Nochtans is er alle reden dankbaar te zijn, dat 
de wereld beschikt over een forum, waar de belangen der natiën worden 
bepleit en haar geschillen kunnen worden beslecht. 

Werk voor de vrede 
Het is helaas zo, dat de tegenstellingen, 
die zich binnen de Verenigde Naties 
hebben geopenbaard, veel meer de aan
dacht hebben getrokken dan het door 
de UNO verrichte positieve werk. 
Ofschoon Rusland tot de Verenigde Na
ties behoort, realiseren slechts weinigen 
-zich zulks, doordat er een duidelijke 
tegenstelling is tussen de doeleinden van 
de UNO-organisatie en die van de 
Sovjet-Unie en haar satellietei:i. Mis
schien zou de zaak minder gecompli
ceerd worden wanneer Rusland er maar 
tussen uit trok en niet meer door zijn 
obstructies en zijn veto's het werk der 
organisatie belemmerde. • Dit practisch 
nut weegt echter niet op tegen de bete
kenis van het feit, dat Rusland nog 
steeds deel uitmaakt van de UNO, dat 
er nog àÎtijd een mogeliikheid van over
leg is, dat er nog een ontmoetingspunt 
bestaat. 

HET VETORECHT. 

Inmiddels is toch wel een eind gekomen 
aan het gebruik van het vetorecht als 
obstructiemiddel en is de Sovjet-Unie 
hiermede een machtig wapen ontnomen. 
En dat is haàr eigen schuld. 
Want juist toen de Sovjet-Unie boos uit 
de Veiligheidsraad was weggelopen, viel 
het besluit (nu door geen veto vernie
tigd), dat de Verenigde Naties zouden 
ingrijpen ter bescherming van Korea, 
dat vanachter een scherm van Noord
koreaanse invallers door het rode China 
werd bedreigd. Tegelijk werd de bepa
ling gelTl�akt, dat, wanneer mogelijker
wijze de Veiligheidsraad door een veto 
de handen werden gebonden, de Alge
mene Vergadering alsnog een beslissing 
kon nemen, die door geen veto kon 
worden doorkruist. 
De oorlog in Korea is verre van popu
lair. Maar de betekenis er van ontgaat 
velen. Het gaat er om of een kleine 
staat zonder vorm van proces onder de 
voet kan worden gelopen, dan wel op 
de Verenigde Naties, die in haar Hand
vest de rechten van de kleine naties 
hebben vastgelegd, te hulp moeten 
komen. De UNO heeft dit gedaan en 
-zo ziet men thans detachementen uit 17 
landen een gezamenlijk leger vormen, 
dat de striid voert tegen de agressie. 

PRACTISCHE HULP. 
Niet alleen met de wapenen beschermt 
de.

9
UNO de rechten van haar . leden. 

be organisatie dèr Verenigde 'Natiés is. 
als scheidsrechter opgetreden daar, waar 
bloedige conflicten waren uitgebroken, 
met name in Palestina en in Kasjmir. 
Zii l1eeft regelingen ·getroffen voor ge
bieden waarover zo licht ernstige ge
schillen zouden kunnen ontstaan, als 
Lybië, Sornaliland en Erithrea, de vroe
gere Italiaanse koloniën. De van deze 
·internationale Órganisatie uitgaande
Wereldbank heeft reeds aan 28 landen

ADVERTENTIE 

WITTE ZAKDOEKEN 

fijne Zephir, grote maat 

Normale prijs 
per stuk 45 et. 

Nu per 6 stuks 1.95

KATOEN AAN STUK 

Speciaal voor lakens en slopen 
90 cm breed 

• Normale prijs 

per meter 1.50 

Nu 1.38 

alléén VRUDAGenZATERDAG 

herstelleningen verstrekt tot een totaal
bedrag van 1500 millioen dollar. Het 
internationale vluchtelingenvraagstuk 
heeft haar aandacht en de UNO be
noemde daarvoor een Hoge Commissa
ris in de persoon van Mr. Van Heuven 
Goedhart. Technische en medische steun 
aan achterlijke gebieden wordt op grote 
schaal verleend. Een Internationaal Ge
rechtshof beslecht geschillen. Het zijn 
deze practische resultaten, die zo licht 
uit het oog verloren worden, wanneer 
men in de kranten leest van onvrucht
bare en verhitte debatten in de vergader
zaal der Verenigde Naties. 

NIEUWE TAKEN. 

De UNO is thans weer bijeengekomen 
in het grote nieuwe gebouw, dat aan de 
East River in New York is verrezen, die 
geweldige schepping van staal en glas 
van de beroemde architect Le· Corbusier, 
van waar des avonds de reuzenletters 
U.N. over de wereldstad lichten. 
Nieuwe taken wachten, want nog steeds 
is de wereld niet tot rust gekomen. 
In Zuid-Afrika heerst de rassenstrijd en 
ondanks het verzet van de regering
Malan gaat de UNO zich bemoeien met 
de rechten der gekleurde inwoners van 
de Unie 
Het vrijheidsstreven der bevolking van 
Tunis en Marokko, die in conflict komt 
met de Franse bezetter, vraagt even
eens de aandacht der afgevaardigden. 
En ook de brandende kwestie Korea is 
weer op de l!NO-agende geplaatst. 
Er zullen harde noten worden gekraakt. 
Men zal weer· kunnen constateren, dat 
allerlei landen !/;raag willen meewerken 
aan een internationale organisatie . . .  zo
lang die zich niet bemoeit met wat zij 
hun zaken achten. 
Maar dat al deze kwesties in openbare 
vergadering, voor het oog en oor der 
wereld, worden behandeld, is wat het 
bestaan van de UNO reeds grotendeels 
rechtvaardigt. Niet door middel van ge
heime diplomatie, door onderlinge af
spraken en verdragen, wordt het lot der 
volkeren bezeg_!;ld. De kleinen kunnen 
zich laten horen, zo goed als de gro
ten. De stem van de verdrukte wordt 
niet gesmoord maar over heel de we
reld gehoord. 

GELOOF EN VERTROUWEN. 

Het is wel eens moeilijk met geloof en 
vertrouwen het werk der Verenigde 
Naties tegemoet te treden. Maar wan
neer die beide ontbreken, is het bij 
v_oor_b_aat tot mislukking gedoemd. De 
vaste-wil der volkeren om vrede te ver
krijgen, niet door geweld maar door 
recht, moet het fundament zijn waarop 
het _ gebouw der Verenigde Naties wordt 
opgetrokken. Ook de "kleine man", die 
wellicht nooit een blik zal slaan op de 
wolkenkr;ibber aan Eeast River, kan 
in eigen kring medewerken aan het wel
slagen van de arbeid der Verenigde 
Naties! 
(Nadruk verboden). 

SPORT-NIEUWS 
STAND DERDE KLASSE AFD. A. 

Tongelre 5 2 3 0 7 16-9 
ODC 4 3 0 1 6 5-3
SCB 4 2 2 0 6 14-12
Reusel Sp. 4 2 1 1 5 14-12
Bladella 4 2 1 1 5 7-6
Deurne 4 1 2 1 4 9-7
Boxtel 4 2 0 2 4 6-5
vsv 4 1 2 1 4 10-11
Geldrop 4 1 1 2 3 9-12
wvvz 5 1 1 3 3 7-14
MULO 5 1 1 3 3 13-17
Taxandria 5 1 0 4 2 8-10

SPORTVERENIGING 0.D.C. 

O.D.C. -T.O.P. 3 -3. 

Het eerste elftal van ODC benutte de 
vrije competitie-Zondag voor een oefen
wedstrijd tegen de sterke tweede klas
ser Top uit Oss. 
Voor de rust konden de ODC-ers hun 
vorm maar niet te pakken krijgen en 
was het QJ1derling verband ver zoek. 
Top nam die inzinking van de ODC-ers 
waar om een schijnbaar veilige 3-1 
voorsprong te nemen. 
Dat deze voorsprong helemaal niet vei
lig was bleek na de eerste helft, toen 
de ODC-ers weer hun oude vorm te 
pakken kregen. Twee goede doelpunten 
bracht de stand op 3-3 en daar Top 
er niet meer in kon slagen het ODC
doel te doorboren, eindigde deze wed
strijd in een gelijkspel, waarmede beide 
ploegen tevreden mochten zijn. 
Programma voor a.s. Zondag. 

Reusel-Sport - ODC 
ODC 3 -VOW, half drie. 

Het eerste elftal van ODC zal een 
zware dobber krijgen aan Reusel-Sport. 
Deze ploeg kwam vorig iaar ook als 
tegl!nstander V<!!I ODC uit en de kennis
making hiervan zal de ODC-ers nog 
wel in 't _geheugen li2f:en. 
Voor een overwinning op deze rivaal 
zal dus hard moeten worden gevochten 
en dat de ODC-ers hiertoe in staat zijn, 
dat hebben zij de laatste wedstrijden 
wel bewezen. 
Veel succes! 
O.D.C.-JUNIOREN.
Zaterdag: 3 uur: ODC 11-DVG 5

Schijndel 9- ODC 10 
4 uur: Zwaluw 10-ODC 9 

Concordia 7 - ODC 7

ODC 6 - Nieuwkuik 4 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Boxtel 3 -D.V.G. 2 11 -3. 

Bij de R.K.S.V. ,,Boxtel" werden j.l. 
Zondag de voetbalhonneurs alleen waar
genomen door het derde elftal. Maar 
dit team verdedigde de clubkleuren dan 
ook op voorbeeldige wijze. Men toonde 
zich tegenover het bezoekende DVG 2 
ongenaakbaar, getuige de -zeer royale 
11-3 zege. De aanhangers van '--de
R.KS.V. ,,Boxtel" sterkte men hiermede
in de overtuiging, dat het derde elftal
dit seizoen hoge ogen zal gooien.
Bravo!

Nieuwe Engelse Melange 
wordt alom geprefereerd 
Prijs is voor iedereen betaalbaar l 
De wereld mag op ons aanstormen met telkens weer schokkende 
gebeurtenissen, ons leven wordt bepaald door de kleine dagelijkse 

dingen, die ons omringen. Daaronder behoort de verkwikking 

Programma voor a.s. Zondag: 
van een goed kopje thee. 

Boxtel 1 - S.C.B. 1, 2.30 uur. 
S.C.B. 2- Boxtel 2
Boxtel 3 - Essche Boys. 12 uur. 
Heeswijk 2 -Boxtel 4 

Boxtel 1 bindt a.s. Zondag de strijd aan 
met een goede oude bekende, n.l. 
S.C.B. 1 (Bata, Best). Terwijl Boxtel on
getwijfeld alles in het werk zal stellen
om zich te rehabiliteren na de tegen
Bladella geleden nederlaag, staat het
buiten kijf, dat S.C.B. niet met inspan
ning van alle krachten zal proberen haar
goede positie op de ranglijst te handha
ven of te verstevigen. Voor sportlievend
Boxtel betekent dit treffen in het St.
Paulus Sportpark in ieder geval een
boeiende Zondagmiddag.
De lagere elftallen wacht a.s. Zondag
de uitstekende gelegenheid om voor drie
overwinningen te ZQr_2en. • Naar we
hopen wordt het zodoende een glorie
dag voor de R.KS.V. ,,Boxtel"!

D.V.G.-NIEUWS.

Het tweede elftal van DVG werd Zon
dag j.l. in Boxtel gekraakt met 11-3. 
De junioren A konden het tegen Con
cordia A evenmin bolwerken en verlo
ren met 2-0. De iunioren B wonnen 
verdiend met 4--0 van de dito's van 
Schijndel. 
A.s. Zondag speelt DVG 1 in Erp tegen
de club van die naam. Het tweede elftal
zal het thuis moeten opnemen tegen het
eerste elftal van Boschkant.

HOCKEY-NIEUWS. 

Uitslagen van Zondag 19 October 1952. 
Heren: 

Dames: 

Mep 1 - Zwart Wit 2 2 -2 
Were Di-Mep 2 4-3
Oirschot 2 -Mep 3 2 -1 

Liberty - Mep 2 -3 
Mep 3 - Oirschot 2 2 -1 

Het eerste ·dameselftal heeft het met 
een verzwaktè ploeg toch nog tot een 
overwinning kunnen bren.i;:en. Reeds 
spoedig na het begin werd aan beide 
zijden een doelpunt gescoord, maar Mep 
wist daarna toch een overwicht te ver
krijgen en kon zodoende na de rust de 
stand opvoeren -tot 3-1. 
In de laatste minuten wist Liberty nog 
een doelpunt te scoren maar de over
winning bleef aan de Mep-dames, die 
deze dan ook wel verdiend hadden. 
In een vriendschapp-:liik_e wedstrijd tus
sen de reserve-elftallen van Mep en 
Oirschot . wisten de junioren va11 Mep 
de eer voor zich op te vorderen en 
wonnen hun wedstrijd met 2-1. 
De heren van Mep konden het geen 

En wie op het ogenblik spreekt 
over een goed kopje thee, die denkt 
aan de nieuwe Engelse melange van 
Do uwe Egberts: de Pick wiek Thee. 

Wij geloven niet, dat ooit een 
theesoort zo snel populair werd. 

van allen tot een overwinning brengen. 
Het eerste herenelftal moest met een 
gelijkspel genoegen nemen, ofschoon 
in de eerste helft een overwinning voor 
het grijpen heeft gelegen. In de tweede 
helft kwam Zwart Wit echter gevaarlijk 
op-zetten en na die periode koncle_n de 
heren van Mep met het gelijke spel -zeer 
tevreden zijn. 
Ook Mep 2 heeft h�t niet tot een over
winning kunnen brengen. Reeds met de 
rust had W ere Di een voorsprong van 
3-0 weten te behalen, maar na de her
vatting wist Mep in een_geweldig offen
sief de stand op 3-3 te brelli"en. Juist
in de laatste minuten kon Were Di de
overwinning echter nog veilig stelle_n.
Mep 3 heeft het ook nu weer niet tot
een overwinnio-2.. kunnen brengen, of
schoon het spel al beter was dan de 
vorige week. Als het onderlinge ver
band tussen de verschillende linies nog
wat verbeterd wordt, zullen overwinnin
gen zeker niet uitblijven.
Het programma voor a.s. Zondag ziet 
er als volgt uit: 

Heren: 
's-Bosch - Mep 1 
M9> 2 - Geldrop, 14.00 uur. 
Mep 3 - 's-Bosch 5, 12.00 uur. 

Dames: 
's-Bosch 2 -Mep 1 
Mep 2- Mep 3, 15.30 uur. 

We zijn benieuwd, welke elftallen er 
deze Zondag met een overwinning uit 
de strijd zullen komen. Het eerste da
mes-elftal moet in elk geval zijn wed
strijd kunnen winnen, terwijl we o.i. 
voor enkele heren-elftallen toch ook wel 
op een overwinning mogen rekenen. 

BILJARTEN. 

De Boxtelse Biljart bond is wederom 
gestart met de competitie,. waarin zal 
worden uitgewezen aan welke hiliart
vereniging dit seizoen de kampioens
titel ten deel valt. De uitslagen van de 

Een wonder is dat niet.. Engelse 
thee is nu voor het ee.rst verkrijg, 
baar voor een prijs, die voor alle

lagen van onze bevolking betaal, 
baar is. Ieder kan nu eens kennis 
maken met de pittige smaak van 
deze bijzonder krachtige melange 
en met de zo rijke, diepkleurige 
afschenk, die kenmerkend is voor. 
Engelse thee. Wij kunnen U niet 
beter raden dan vandaag een pakje 
te halen en Uw huisgenoten eens 
te verwennen l 

eerste wedstrijdeo in klasse A en B. lui
den als volgt: 

Uitslagen Klasse A: 

11 Oct.: Amateur 1-Amateur 2 
625 153 26 4.08 367 153 12 2.40 
H.s.: H. Rooijendijk 26 car.
11 Oct.: D.M.C. 1 (Liempde)-

Gr. Pommerans 
500 183 15 2.73 625 183 33 3.41 
H.s.: H. Bekers (Gr. Pomm.) 33 car.
18 Oct.: Gr. Pommerans-Amateur 1 
(Uitslag nog niet ontvangen). 
19 Oct.: Amateur 2-D.M.C. 1. 

(Liempde) 
615 227 15 2.70 449 227 14 1,97 
H.s.: M. Karsemakers (Amateur 2)
15 car.

Uitslagen Klasse B: • 
11 Oct.: K.O.T.-Witte Muis 
338 182 13 1,85 ·302 182 9 1.65
H.s.: J. v. Boxtel (KO.T.) 13 car.
11 Oct.: Nooit Gedacht-D.M.C. 2 

Liempde 
351 213 13 1,64 290 213 12 1,36 
H.s.: A. Nas (Nooit Gedacht) 13 car.
18 Oct.: Amateur 3-Krijt op Tijd 
316 178 14 1,78 354 178 14 1,96 
H.s.: J. Karsemakers (Amateur) en P.
Heerkens (KO.T.) 14 car.
18 Oct.: D.M.C. 2-Nooit Gedacht 
363 185 14 1,96 224 185 to 1,21 
H.s.: W. Hastenberg (D.M.C. 2) • 14
car.
N.B. De getallen, die fl)en bij deze· 
uits.fagen vermeld vindt, staan in de volg.
orde: caramboles, beurten, hoogste 
serie en gemiddelde. 

Programma voor 15 October: 

Klasse A. Amateur 1-Gr. Pom. 1 
D.M.C. 1-Ar'nàtëtit'2'' ,.-

Klasse B: Witte Muis 1-D.M.C. 2 
Nooit Gedacht-Amateur 3 

Smokkelepidemie teistert de wereld -
Geen romantiek maar harde strijd 

DE AVONDEN ZIJN WEER LANGER GEWORDEN, 
AAN DE GRENS BEDEKT HET NACHTELIJK DUIS
TER DE ACTIVITEIT DER ILLEGALE INTER
NATIONALE HANDELAARS .... 

"Heus meneer, we zijn soepel", zei de douane-man tegen een automobilist 
aan de grens, die een boek zat te lezen in zijn wagen en het nu even moest
afgeven aan de ambtenaar, omdat er smokkelwaar in kon zitten. Boeken 
lijken onschuldig, maar wij zagen er een aantal, die van binnen waren 
uitgesneden, om ruimte te maken voor diamanten en bankpapier. Ze lagen 
naast een hoed, waarin duizenden dollars waren geplakt, voor dat de 
drager er de grens mee over wilde gaan. 
"Die damesjurk is zeker ook smokkelwaar", waagt een persman op te 
merken. De begeleidende smokkelexpert schudde het hoofd. ,.Niet de 
jurk, maar de knopen ervan waren stuk voor stuk gevuld met diamanten." 
Toen we het probeerden, konden we de knopen open draaien als waren 
het kokertjes voor boordeknopen. Er was ruimte aan de binnenkant voor 
een flinke diamant. 

Aan de grens zijn er maar twee gezwo
ren vijanden: de smokkelaar en de 
douane. Beide partijen zijn goed uitge
rust. Men beschikt over vele deskundi
gen en goede denkers, die aan de ene 
zijde de handigheidjes ontwerpen, ter
wijl aan de andere zijde van het smok
kelfront de aandacht is gericht op de 
ontmaskering. 
De slappe tijd aan het smokkelfront is 
voorbij. Het wordt weer vroeg donker 
en daarmee wordt er een prachtig gor
dijn gelegd over de grensstreken, zodat 
illegale grensoverschrijding voor de 
,,vakman" maar een peuleschil be
tekent. 
De smokkelhandel beleeft nog steeds 
gouden dagen. Men smokkelt koffie, 
opium, ijzer, vee, auto's zowel als geld, 
goud of diamanten en deze lijst kan men 
aanvallen tot in het oneindige. Veel 
wordt er gebruik gemaakt van auto's, 
die speciaal voor deze doeleinden wor
den om�bouwd. De echte gepantserde 
wagen, die in razende vaart de grens 
passeert, word_t een enkele keer nog wel 
eens gebruikt, maar meestal brengt men 
scherfvrije ruiten aan in gewone onop
vallende auto's en voorziet men de rug
leuningen van pantserplaten, zodat men 
niet van achteren met kogels kan wor
den doorboord. Alle delen van de auto 
kunnen bijna voor het aanbrengen van 
bergruimte voor smokkelwaar gebruikt 
worden. Men treft aan een dubbel dak, 
ruimte achter de koplampen, bergruimte 
in de portieren, dubbele benzinetanks. 
Ook zittingen en leuningen worden wel 
g�b_ruikt, maar in deze gedeelten van de 
auto is een ervaren opsporingsambt!!naar 
zo goed thuis, dat de beroeps.mensen er 
geen gebruik van maken. En juist d_ie 
worden _gezocht. 

VAKWERK ! 
Vanzelfsprekend neemt de smokkelhan
del steeds toe in tijden, waarin er op 
normale wijze moeilijk een stuk brootl 
te verdienen valt. Maar de aankomende 
smokkelaars vallen gauw door de mand 
omdat ze niet geraffineerd genoeg zijn. 
De echt\! _beroepsmense!n smokkelen bij 
weer of geen weer, in goede en slechte 
ti.lçl_en en zii beschouwen het als een 
sport. Met de doualJe staat men op 
goede voet in alle grensplaatsen. maar 
terwijl men om zeven uur 's avonds nog 
samen achter een glas bier zit, kan het 
om elf uur oppassen geblazen zijn. Dan 
jaagt men elkaar na in auto's en vliegen 
je de kogels om de oren. Waarom zou 
men niet gemoedelijk zijn en vriendelijk 
met elkaar omgaan? Er wordt toch niet 
over "zaken" gesproken en wie een 
losse tong heeft in de grensplaatsen 
kan ziin matten beter oprollen. 
Toch is het gemoedelijke uit de smok
kel verdwenen. Het is een strijd op 
leven en dood geworden, waar jaren
lange gevangenisstraf aan vast kan zit
ten of ongekende rijkdom in korte tijd. 
Hele dorpen zijn er soms in betrokken. 
Van het kleine Duitse dorpje Mützenich 
werden vorig jaar liefst 34 burgers gear
resteerd uit alle rangen en standen 
wegens een ontdekte koffiesmokkel. De 
burgemeester was woedend op zijn 
dorpsgenoten, maar hij koelde spoedig 
af toen hij vernam dat er ook twee van 
zijn zonen in de zaak betrokken 
waren ..... . 

HARD TEGEN HARD. 
De vrolijke noot ontbreekt dikwijls niet 
in de smokkelzaken, maar meestal is het 
bittere ernst. Men vecht met alle mid
delen en geen list word_t ·uit ·morele 

overwegingen verworpen. 
Vorig jaar ontdekten douane-beambten 
een smokkelauto met koffie geladen. 
Een wilde achtervolging werd • ingezet 
waarbij de wa_gens elkaar op 200 meter 
volgden. Noch de gezaaide kopspijkers 
van de smokkelwagen noch de vuurwa
pens van de douane bracht een der wa
gens tot stilstand. Tenslotte trachtten de 
smokkelaars de douane-auto te rammen. 
De ambtenaren wisten hun leven te red
den, maar werd!;.n gedwoniten de ach
tervolging te staken. Zo weinig mogelijk 
maken de douarie-mensen gebruik van 
vuurwapenen. Dan wordt er van de 
andere ziidè ook meestal niet geschoten. • 
Maar zodra de ordebewaarders van de 
grens hun revolver trekken, ondervin
den zii direct dat zich onder de smok- , 
kelaars ook geoefend!;. schutters bevin
den. Het �at list ·tegen list, maar ook: 
hard tegen hard!!! • 
Bij de internationaal georganiseerde 
smokkelbenden bereikt het raffinement 
het hoogtepunt. Men koopt diplom.aten 
om terwille van hun onschendbaarheid 
en acht�nswaardige professoren om als 
vlag voor hun lading te fungeren. En ze 
laten zich omkopen! Dat bleek enkele 
jaren gekden nog in Amerika, toen men 
een plantkundig professor eens aan de 
tand voelde, die al jaren lang met een 
verzameling kostbare en zeldzame 
planten de hele wereld afreisde, Tussen 
zijn verzameling vond men vele zeer 
kostbare juwelen, die tussen de planten 
land in land uit reisden en dáár achter 
bleven, waar zij de i/;rootste winst op
leverden. 

DE LIJKENKOPER.

Het frappantste geval is wel dat van de 
man, die lijken opkocht uit de onderwe
reld en deze als gestorven familieleden 
naar Amerika liet vervoeren. In de 
doodkist borg hii telkens een flinke 
hoeveelheid diamanten. Ook deze truc 
werd ontdekt, ;,aaruit blijkt hoezeer de ' 

• douane de kunst van vroeg opstaan h_eeft
geleerd!!!
Het moet erns� worden betreurd dat
er nog onvoldoende inzicht bestaat in de
ernst van de schade, welke men aan zijn
land en de ecoqomie toebrengt door •het 
smokkelen van hoogwaardig materiaal.
Slechts betere voorlichti�, voorbeeldige

• straffen en de grootst mogèlijke steun
aan de overheid kunnen de smokkel
epidemie, weike over de wereld waart, 
doen afnemen. De strijd wordt dagelijks 
voortgezet, op alle fronten. Volhard� 
zal hier ook een der nadelige jfevolgen 
van een aedeelte uit de oorlogstoestand 
gegroeide moraal tot ,oonnale proporties
terugbrengen, •• ·- •• • ' • •-· _., • .,· 



Expositie· 
Boxtelse kunstenaars 

Geopend tot en met 
Zond.ia 26 October a.s. 

Arbeidsbureau Boxtel 

ARBEIDSMOGELIJKHEDEN. 
Van de Directeur van het Arbeidsbu
reau alhier, vernemen we, dat goedge
schoolde bouwvakarbeiders momenteel 
uitstekende arbeidsmogelijkheden (met 
woongelegenheid!) kunnen vinden te 
Rotterdam. Voor nadere inlichtingen 
hieromtrent wende men zich tot de heer 
v. Puyenbroek, Directeur van het Ar
beidsbureau te Boxtel. 
Op dit adres kan men ook nadere bij
zonderheden te weten komen over de. 
werkgelegenheid, die dezer dagen is vrij 
gekomen bij de Nederlandse Mijnen te 
Limburg, en wel voor gehuwde en on� 
gehuwde arbeiders tot 36 jaar. Het be
treft hier werkgelegenheid onder zeer 
gunstige voorwaarden, zodat het voor 
belanghebbenden alleszins aanbevelens
waard is v�rdere informaties in te 
winnen. 

Iedere dag 100/o voordeel in Sparzegels
PROBEER HET EENS EEN KEER? 

EXTRA: Bij aankoop van 
1 STUK DRIESPANZEEP 

voor 29 et.
met 100/o korting 
Een grote bus PRONTO, 
schuurpoeder van 35 cent 

voor 17 et.
Dus in totaal 21 et voordeel 

250 gram kleutertaai met 
100/o korting 45 et. 
dus 41/2 et. voordeel 
100 gram suikerbeestjes met 
100/o korting 23 et. 
dus bijna 21/2 et. voordeel 

* Dit zijn enige van de talloze Spar,voordelen.
* Op wat U dagelijks nodig heeft 10010 korting.

In· de zalen van, de Woninginrichting 
A. Witteveen, in de Rechterstraat alhier,
exposeren momenteel de Boxtelse kun
stenaars Toon· Carpay (schilder) en 
Frans vàn Amelsvoort (beeldhouwer). 
Deze tentoonstelling, die • vorige week 
Vrijdag onder grote belangstelling werd 
geopend door de heer F. v. Puyenbroek 
uit Boxtel en werd ingeleid door Mej. 
Dr. A. van Lierop uit Vught, geeft de 
bezoekers een bijzondere interessante 
kijk op het beeldend vermogen van deze 
Boxtelse kunstenaars. Velen hebben 
dan ook reeds de gelegenheid aange
grepen om op deze expositie kennis te 
maken met het oeuvre van een schilder 
en een beeldhouwer, waarvan zowel de 
een -als de ander in zijn werken een 
�root technisch meesterschap heeft we
ten te paren aan een verrassend ar
tistieke allure. 

AANMELDING VOOR EMIGRATIE. 
Aspirant-emigranten, die prijs stellen 
op vertrek naar Canada in het jaar 1953 
en die zich hiervoor nog niet hebben 
aangemeld, worden er op gewezen, dat 
opgave nog kan geschieden tot en met 
November 1952. Het verdient echter 
aanbeveling met aanmelding niet lan
ge_r te W<!chte_n dan strikt noodzakelijk 
is, aangezien de aanvragen om emigra
tie behandeld worden in volgorde van 
binnenkomst en het beperkt aantal toe 
te wijzen -plaatsingen wor�en gegund 
aan hen, die zich daarvoor het eerst 
hebben opgegeveo. 

Weekreclame-aanbieding: Attentie, H. H. Landbouwers, 

Ook de �ugd - met name de leerlin
gen van de Middelbare-, Vak- en Mulo
Scholen - waren op deze tentoonstel
lin.î goed vertegenwoordigd. Voor hen 
was aan het bezoek van de expositie 
een attractieve en leerzame vragenwed
strijd verbonden, zodat het bezichtigen 
van de tentddn�esi:�lde werken 'voor 
deze bezoekers dus een dubbele aan
trekkelijkheid betekende. 
Zij, die nog niet in de gelegenheid zijn 
geweest. de tentoonstelling te bezoeken, 
krijgen daartoe in het komende week
end nog de kans, want de expositie 
blijft geopend tot en met Zondag 26 
October a.s. Uren van op_enstelling: 
Vrijdag 24 en Zaterdag 25 October 
's middags van 2 tot 6 uur, Zondag 26 
October van 11.30 tot 1 uur en van 
2 tot 6 uür. 

Burgerlijke Stand 

van 14 tot en met 20 October 1952. 
GEBOREN: Maria Th. G. dochter van 
A. A. Arts en G. D. van Helvoort, van 
Sahnstraat 46 - Franciscus M. C. W. 
M. zoon van M. J. Laureijs en J. Fr. 
M. Verspaandonk Rechterstraat 7 -
Comelius J. P. G. zoon van J. A. van 
Esch en M. M. Pijnenburg, Mijlstraat 
26 - Johanne_s Th. C. M. zoon van A.

M. de Rooij en Fr. C. Vissers, Vorst
2tb - Joanna N. M. J. dochter van C. 
J. L. van Cuijk en A. A. van de Ven, 
Oirschotseweg 6. 
ONDERTROUWD: Antonius J. van 
den Broek en Adriana W. van Son -
Petrus W. Bakx en Henrica Keurentjes 
- Antonius P. van Dun en Johanna
Chr. M. Moonen. 
GEHUWD: Franciscus M. van der 
Eerden en Wilhelmina Bijsterbosch -'
Franciscus J. C. Mutsaerts en Gerarda 
J. Schalkx.
OVERLEDEN: Johannes P. A. Wille
brands, oud 62 jaren, Broeder-missiona
ris, Maarh_eeze • - Johann1t E. Verde
gaal, oud 87 jaren, religieuse, Baronie
straat 22 - Wilhelmina v. d. Aa, oud 
48 jaren, echtgen9te van P. v. d. Bosch, 
Baroniestraat 56. 

Waarschuwing 
GEBRUIK EEN BROMFIETSER NIET 

ALS GANGMAKER. 

A.N.W.B. waarschuwt de wielrijders. 
Op vele fietspaden, speciaal wanneer 
deze interlocale verbindingen vormen, 
kan men bij herhaling waarnemen, dat 
fietsers een bromfietser, die hetzelfde 

' traject moet rijden, als gangmaker kie
ken , aldus de Toeristenbond A.N.W.B. 
Zo ziet men onder meer op de rijwiel
paden langs de drukke rijksweg Eindho
ven-Den Bosch, vooral op tijdstippen 
wanneer velen naar hun werk gaan of 
daarvan terugkeren, vaak bromfietsers 
als het ware aan de kop van een heel 
peloton rijden, een situatie, die voor 
de "gangmaker tegen wil en. dank" wei
nig benijdenswaardig is. Indien hij na
melijk plotseling moet stoppen is de kans 
niet gering, dat hij de hele groep "kle
vers" of een deel daarvan over zich 
heen krijgt, hetgeen dan ook reeds in
vele gevallen tot min of meer ernstige 
ongevallen en schade heeft geleid. 
Verschillende bromfietsers hebben zich 
hierover bij de A.N.W.B. beklaagd en 
er op gewezen, dat zij daardoor wel
haast gedwongen worden, zich op de 
grote weg te wagen, met alle gevaren 
van dien. 
Zowel in het belang van de veiligheid 
van het verkeer als van henzélf, raadt 
de A.N.W.B. de wielrijden met· klem 
aan, zich niet aan dit euvel schuldig te 
maken, daar hierdoor de gevaren op de 
rijwielpaden ten zeerste worden ver-
groot. / 

••••••••••••••••••••••••••• 

: Maandag 27 October a.s. : 
: hopen onze ·geliefde ouders: 

Gevraagd: Net R.K. Meisje, 5000 kg voederbieten te koop 
z. k. w., van 14.00 uur tot bij de Wed. A. v. d. Sande,

: Antonius van Esch :
• •
• en • 
• • 
: Catharina Peijnenburg : 
: hun zilveren h1.1welijksfeest : 
. . . • te vieren. • 
• •

: Hunne dankbare· kinderen : 
: en kleinkind : 
• •
: Boxtel, v. Oschstraat 8. :
••••••••••••••••••••••••••• 

H iermede betuig ik mijn 
volle tevredenheid aan 

de Kleinveeverzekering voor_ 
de vlugge. en. 80 % uitbetaling 
voor mijn door pestziekte af
�emaakte varkens. 

. W. ·H. MIECHIELS 
Kapelweg 17. 

Agent: H. G. Mestrom -
Jan v. Brabantstraat 23., Boxtel 

19.00 uur. Julianastraat 19. Onrooi 9. 

Gediplomeerd costumière 
vraagt naaiwerk aan huis. 
Vlug klaar en voordelig. 
Sjaan v. d. Heijden, Spoor
straat 5. 

R.K. Echtpaar zonder kinde
ren, zoekt per 15 Nov. of eer
der ongemeubileerde zit-slaap
kamer met gebruik van keu
ken. Brieven ond,er no. 16, 
Mo)e.nstraat 19. 

Woningruil. Heb woning v. 
Hornstraat 22, wil deze rui
len tegen woning in andere 
straat of wijk. 

Te koop: 20.000 kg voeder
bieten (Groenkraag) bij P. J. 
v. d. Meijden, Luissel 1.

Prima winterfruit: Appels, 
Stoof- en Handperen, vanaf 
10. cent per kilo. - Gevraagd
flinke partij goede stalmest. 
J. van Dijk, Koppel 15.

Te koop: canadabomen, leren 
jas, broek, muts en laarzen en 
lange lieslaarzen. Bevragen 
Molenstraat 19. 

Te koop wegens plaatsgebrek 
12 jonge hennen W.L.. W. 
v. d. Loo, Vorst 9.

Leverworst 70 et. p. 500 gram 
Gelderse gekookte Worst f 1,50 p. 500 gr. 
Als extra reclame: 

Rundvlees vanaf f 2,00 p. 500 gram 

Fa. Jan van Lievenoogen 
Fellenoord 2 - Telef. 372 - Boxtel, 

****************** 

* 

* 

* 

Zil/a11ut 
* Het voorname Juwelierspleet
* 

* 

* 

Wij tonen U gaarne de v1ll1diga collectie. 
Gratis prqscouanten op aanvrage. 

* Alleenverkoop voor Boxtel:

: Fa A. v. Vlerken,· Boxtel 
* Juwelier• Horloger

,
* 

Te koop bij L. Eijkemans, 
Vorst 19, een best merrieveu
len, met_papieren. 
Te koop: een toom zware 
biggen bij Th. Timmermans, 
Bosscheweg 91. 
------------

Te koop: een toom biggen 
N.L. bij J. v. Esch, Mijlstr. 26.
Te koop: toom beste G.Y.
biggen, ingespoten tegen var
kenspest.· P. v. d.· Boer, Eind'' 
hovenseweg 32. 
Te koop bij C. Verhoeven, 
A 120 te Esch een toom 
biggen. 
Wij hebben linnenkasten, 
waskasten, tafels, stoelen voor 
zachte prijzen. Meubelhuis 
,,De Beurs", Markt 22. 
Te k,oo_p: i.g.s.z. pic-up in 
prachtige eikenhouten kast, 
zonder motor f 25,-. Te be
vragen Molenstraat 19. 
R.K. Dagmeisje gevraagd. 
Mevr. Schobben, Mgr. Wil
merstraat 14. 
Te koop gevraagd in Boxtel 

NET HUIS 
met grote schuur of ruim erf. 
Woningruil mogelijk. 
Brieven onder no. 80, Molen, 
straat 19. 

Kruisstraat 10 

YOGELLIEFHEBBERS. 
WIJ hebben voorradig : 
Prachtige sier- en zang• 
vogels, parkieten, witte en 
grijze zebravinken, diamant. 
duifjes, prachtige siereend
jes voor tuin en vijver, vele 
soorten fazanten, ganzen, 
pauwen, enz., enz. 

VAN LAARHOVEN 
°'ILEUT B 33 - BEST. 

De Nederlandse 
emaille wasmachine 

(Goedgok. door d• Ned. 
Vereniging v. Hul1vrouwen 

naam Is oud, 
goed als gou 

Demonstratie 

met "President Petroleumtractor" 
op Dinsdag 28 October a.s. te 1 0 uur v.m. 
op het terrein van de Heer L. v. d. Meijden, 
achter "De_ Meexenhof". 

G. W. v. Driel & v. Dorsten N.V., Hoofddorp 
Dlstr.-Dealer M. Klijn & Zn., Elshout, 

Voor goede reparatie 

SCHOUWENAARS 
SCHOENMAKERIJ [ Kapelweg 45 

VOOR ALLERZIELENDAG 
Potchrysanten, grafkransen en -kruisen, 
graftakken en -bouquetten 
In diverse prijzen. 

Op verlangen gratis bezorging 
op de begraafplaatsen. 

Bloemenmagazijn 
Kwekerij 

Stationstraat 80 
Kapelweg 59 

ll-VULRENHOUDERS 

* VULPOTLODEN

* BALLPENNEN
vindt U in zeer grote sortering bij 

BOEKHANDEL TIELEN 
STAT 10 N STRAAT 

Zie onze etalage en laat U in onze winkel 

eens de diverse merken en modellen tonen. 

U slaagt bij ons in alle opzichten naar wens. 

* Denk om de dubbele garantie en wel 

* Fabrieksgarantie en TIELEN's garantie, 

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

Biedt zich aan: R.K. Meisje, 
voor halve of hele dagen. Be
vragen Molenstraat 19. 

Wil ruilen nieuw huis, (bene
den 2 kamers, keuken, tuin, 
schuur; boven: 3 kamers, 
douchecel) tegen huis met 
werkruimte. Oud huis geen 
bezwaar, mits in behoorlijke 
staat. Brieven no. 7, Molen
straat 19. 

Te koop: 80 weckflessen, 
liters en anderhalve liters. 
A. v. d. Aa, van Leeuwen
straat 27. 

Extra aanbieding 
Deze week: 

6 daagse-
Te koçip .een witte fomuis
kachel. Molenstraat 21. Notaris P. MERTENS 

TE BOXTEL 

200 gr. Fondant 39 et. 
200 gr Vruchtenhagel 27 "
200 gr. Vict. Wafels 49 "
200 gr. Rumbonen 55 " 
Adm. Koffie. rood In zo'n klein Shag-pijpje 

smaakt Ascot American Shag 
van Niemeijer bijzonder lek
ker. Een manlijk en goedkoop 

Te koop: oud damesrijwiel en zal aldaar op DINSDAG 28gasstel. Te bevragen. Molen- OCTOBER 1952 des voor,

250 gr. van 2.04 voor 1 .84 
Adm. Koffie, paars 

250 gr. van 1.84 voor 1.87 
Adm. Thee, rood rookgenot ! 

Te k�op tegen elk aanneme: 
lijk bod: Bruinzeel aanrecht, 
183 cm, gootsteen in het mid
-den, gemakkelijk te verplaat-
-sen z.g.a.n., te zien Rechter-
-straat 41.
Te koop bij 'Jennissen te 
Liempde, 10.000 kg goed Ha
vervoerstro en Biggen . en 
Driftvarkens. 

straat 19. 

Zeer billijk te koop: net ge
dragen herenoverias, maat 50. 
Pr. Hendrikstraat 10. 

Het ideale voedsel voor Uw 
hond is Sirius Hondenbrood. 
Steeds verkrijgbaar in het 
depót van Sirius-Honden
broodfabriek. Zaadhandei P. 
P. van Zogchel.

Net werkmeisje gevraagd 
voor het schoonl1ouden van de winkel. 

F• A. P. v. d. BOOMEN-RESINK. 

Voor belangst�Ilenden 
• is de werkplaats (nu toonzaal) van,

, wijl�n Kunstschilder P. JANSSEN
• dagelijks geopend van 10 tot 5 uur·
Çegadigq.en vind�n hier een mooie
collectie schilderstukken.

Prins Hendrikstraat 10 

middags 10 uur voor de Heer 
L. Toemen, Nieuwstraat 82, 
om contant geld 

PUBLIEK VERKOPEN: 
Kasten, tafels, stoelen, thee, 
tafeltje, beelden, stolpen, kap,. 
stok, spiegels, schilderijen, 
gordijnen, kruiwagen, glas
en aardewerk, keukengereed, 
schap, enz. 
Bezichtiging 1 uur voor de 
aanvang der verkoping. 

100 gr. van 76 voor 89 et. 
Adm. Thee, paars 

100 gr. van 58 voor 52 et. 
200 gr. losse Thee voor 79 et. 

Uw Mulderpakketbonnen 
kunt u bij ons inleveren. 

A. v. d. Meijden
Past. Erasstr. 13. Tel. 341 

Gen1eente Boxtel 
De Burgemeester van Boxtel brengt ter openbare kennis, dat 
vanaf Maandag 27 October 1952 gedurende veertien dagen 
ter gemeentesecretarie voor eenieder ter inzage ligt, in uit, 
voerige kaarten uitgewerkt, het bij raadsbesluit van 19 Sep, 
tember 1952 vastgestelde plan tot herziening van het plan 
van uitbreiding in onderdelen, tot aanwijzing van de be, 
stemming van een terrein, gelegen ten oosten van de rijks
weg Eindhoven-'s-Hertogenbosch (kadastraal sectie A. nrs. 
1786, 1532 en 1533) voor bijzondere doeleinden (zuiverings, 
installatie) 
Binnen zes weken na afloop van bovengenoemde termijn
kunnen de belanghebbenden, die zich met bezwaren tot de 
gemeenteraad hebben gewend, bij Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant hun. bezwaren tegen de herziening indienen. ' 

De Burgemeester voornoemd, 
Drs. M. A. M. VAN HELVOORT. 

Boxtel, 24 October 1952. 

6 extra goedkope artikelen 
tot 26 Oetober 

Aveha PUDDING met suiker, 
inh. p.p. 100 gram, per pakje 15 et. 

Aveha BESCHUIT, inh. 1 3 st. p. grote rol 21 et. 

ZACHTE ZEEP per 500 gram 28 et. 

BOTERHAMWORST per 100 gram 29 et. 

GROENE ERWTEN, nieuwe oogst

per 500 gram 34 et. 

SPECULAAS per 250 gram 38 et. 

ANDRÉ VAN- HILST 
Stationstraat 13-15 BOXTEL Tel. 498 

Markt 28 • Telef. 5721 

-



Er is -verschil 
in brillen vooral 11 

H.H. Landbouwers. 
Mestkrulwagens met gegalvaniseerde bak, buisconstructie. 

Maak riu reeds 
Uw keuze voor 
St. Nicolaas 

Raadpleeg uw oogarts. Bletmnljdermessen No. 5 16,70 
Dan voor een prima b�il 1 - BletensnQdermessen No. 6 19.7°

uit een Step, 
Kinderfiets, 
Driewieler ot 

·Poppenwagen.

BRILLEN En goedkoop I 

pa A. v. VLERKEN 
OPTICIEN 

Zicken/ondsled.en extra grote korüng. 

3lacd de 

Ziluuul«d in tiuis ! 
Zorg I dat ook U er bij bent, want reeds 
velen gingen U voor. Bij elke aankoop voor 
een gulden ontvangt U een zegel ter waarde 
van een punt. Door bij ons te kopen spaart 
U veel, want U spaart dan voor de 

ZILVERVLOOT 
Hoe meer U koopt, hoe meer U spaàrt 
en hoe meer U van deze 

ZILVERVLOOT 
m de wacht sleept. 
Dus nogmaals : 
ZORG DAT U ERBIJ BENT 

Fe_ J. WITTEVEEN'5
MANUFACTUREN 6. CONFECTIEBEDRIJF 
RECHTERSTRAAI 18 BOXTEL 

Zie onze etalages. - Zie onze etalages. 

Stap over op A.H. 

HUISHOUDZEEP dubbel 1tuk . . . . . . 
ZACHTE ZEEP 
500 gram .... 

• • ÎI 

PALMOLIE 
��o�� 4 stuks 

!?!��!a�
APIE

� . 2 rollen 

LUCIFERS 
A.H. kwalltelt 2 pakken 
ZUIVER VET 
250 gram .... 

VET SPEK 
gerookt. 1 00 grem . 

BRUINE BONEN 
oogst 1951. 500 gram 

GEKRUID SPECULAAS 
fijnste kwaliteit "botervers". 250 gram 

AMANDEL-SPECULAAS 
met veel Amandelen. 250 gram . 

BROKKEN SPECULAAS 
Heerlijke, dikke brokken. 250 gram 

GROTE TAAIFIGUREN 
voor de kinderen . . . . 6 voor 

FOND. BORSTPLAAT 
iets bijzonders. 100 gram . 2& en 

CHOCOLADE LETTERS 
grote letters, ook M en W. per stuk 

18 

29 

65 

25 

39 

42 

29 

33 

39 

65 

49 

25 

21 

75 

ALBERT HEIJN 
• 

MAAKT U HU LEVEN GOEDKOPER! 

H. Hazenberg
WIJ bewaren ze voor U. 

Pieter v. d. Brandt 

PROFITEER 
Een prachtige blauw porceleinen 
kop en schotel, voor slechts 
40 cent, bij elke 2 pakken geurige 
EDAH,thee à 100 gram. Boterhamkorrels 250 gram 45 Cocosbrood, ook met rozijnen 100 gram 25 Fondant,borstplaat 100 gram 20 EDAH,speculaas 250 gram 39 Klcin,Duimpjcs,taai 250 gram 39 Zachte zeep 500 gram 29 

De goedkope prijzen van de week: 100 gr. ONTBIJTWORST 100 " GEKOOKTE HAM 100 " PRESKOP 34 et. 200 gram 80 et. 
55 et. 33 et. Poulet 100 " BLOEDWORST 100 " fijne LEVERWORST !! �!: 500 gr. 1.30 

Slagerij BAAIJENS-FRUNT, Baroniestraat 99, 

SLAAPT U • e • • • • • 
MAAR VEEL GOEDKOPER OP ONZE 

BEDSTELLEN 

MET KERNVULLING 
Deze worden niet hard en gaan jaren mee. 

STORES OVERTREK 
1 persoons, kapok kussen 
2 persoons, kapok kussens 
DAMAST OVERTREK 

49,50

74,50 

1 persoons, kapok kussen 62,50 

2 persoons, kapok kussens 84,50 

BINNENVERING BEDSTELLEN MET 
ZWARE DAMAST OVERTREK 10 JAAR GARANTIE OP BINNENWERK. 
2 persoons, compleet, vanaf 112, 50 

MOL TON DEKENS 
stevige wasbare kwaliteiten 
125 x 180 cm 6.25 - 5.25 - 4,25 

ZUIVER WOLLEN DEKENS DE BESTE NEDERLANDSII;: FABRIKATEN 
150 x 200 cm 35.50 - 32.50 27,50 

170 x 215 cm 39.50 - 32.50 - 24, 95 

GESTIKTE DEKENS 
effen en gebloemde satijn-zijde 
160 x 210 cm 27.50 - 19,75 

180 x 215 cm 31.50 - 24,50 

J·J·W� 
UW WONINGINRIC}iTING 
RECHTERSTRAAT 22-24 

Met Uw pijnlijke ,oefen Gedenk Uwe Dierbaren met Allerzicle_n naast Uwe gebeden met •• NAAR Bloemen op hun- ·graf 
Jo Y, Grinswen-Y, Summeren 

MARK.T 15 
de stille vertolkers Uwer liefde. Ruime voorra;a,d witte pot- en snlJbl-men ■an 
billlJke prijzen blJ lledlscb Bedipl. Yoetmzorgster Ook aan huis te ontbieden Telefoon No. 620. Bloemisterij P. p. v._ Zogc�-�I 

Het gezelligste zitje, dat U zich de■k• kuit! 

't IS WEER IN 

i�r:;�-;-24 
Elke Zaterdag 

mogen de kinderen 
wat langer 
opblijven ... 

NA HET ETEN lop,en de kinderen 
al met stralende gezichtjes rond. 
Onder een kopje thee gaan we 
dan samen optellen hoeveel VéGé
Geld-Zegels we deze week bij de 
boodschappen hebben gekregen. 
En . . . wat we er mee züllen doen. 
Toen ik nog geen klant bij VéGé 
was, zat ik Zaterdags vaak te 
rekenen hoe ik toch uit moest 
komen. 

� 

::,,- -

��' 

; ,,, . • ,111(11-i!'.1l1- .,,,, lil· uitengewoon fraai BANKSTEL, bestaande uit: royale, halfronde 3-zitsbank en 2 comfortabele, dichtgestoffeerde clubs, allen met verende voorkant en bijzonder mooie Epinglé,bekleding. Oerdegelijk. 'n Zeer speciale aanbieding ! __ Compleet voor / 47 5 • slechts ■•

Sinds Moeder bij VéGé k110pt, zijn er 
zorgeloze avoqdjas 1 

Kijk. Dàt gebeurt nu - zo vaak. 
Telkens en telkens moeten we ver
tellen, dat ook U veel beter bij 
VéGé Uw boodschappen kunt doen. 
Honderdduizenden zijn daar nu al 
klant. En elke week komen er 
meer huisvrouwen bij! En geen 
wonder: 
Vé86 is zo 1ul met zQn 1eld-ze1el1 t 
VéOé geeft geZà-zeg.ela. 
Bjj koffie bijvoorbeeld 
.+1 tegelijk. En ala U 
een pakje thee van 16 et. 
koopt, kfiigt U er 15 
geld-zeg.els bij. 
100/oKorti.ng! Van elke 
gulden een dubbeltje! 
Elke VéGé-krtddenier 
geeft dan ook àutzen
den cm duizenden gulàena korting per 
jaar! Bij elkaar gaven àe 11l00 VéGé
winkeliera mi1"oenen g1'ld.ena kort,ng 
aan de klanten. 

Word ook Vé86-klant 1 
Profiteer toch 'ook 1 

GULLER MET ZEGELS-GULLER MET GULDENS 
Er zijn 1200 VéGé-kruideniers E

Op Woensdag 30 October a.s.

HEROPENEN 
wij onze geheelgemo-

. , derniseerde win kei In: Kruidenierswaren, fijne Vleeswaren en Tabaksartikelen. • Voor bijzondere a;a,nbiedingen ziet onze ■peciale openingafolder.
ANTOON JANSSEN, VéGé-Kruidenier, Mijlstraat41 

Een Haard 
geschikt voor alle 
soorten kolen, dat 
betekent een grote 
besparing op het 
kolenverbruik. 

Alle gewenste inlichtingen 
wprden U gaarne verstrekt. 

Pieter v. d. Brandt 
Baroniestraat 48. 

DEN DRIES 
REINIGT EN VERFT

UW KLEDING 

OP MAANDAG GHRACWT. • ZAfERDAG TERUG. 

. . . . 

• 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Mechanisatie en mogelijke gevolgen 
Mechanisering geeft het arbeidende 
volk over het algemeen reden tot be
zon;(dheid, voor wat betreft hun aandeel 
aan de productie. 
Onmiddellijk na de oorlog leefde de 
hoop op een nieuwe tijd, waarin voor 
werkloosheid geen gevaar meer zou zijn. 
Doch in deze zijn al zeer velen, die 
door arbeid hun bijdrage aan de econo
mie moeten of kunnen leveren, weer 
teleurgesteld. 
Het tempo van mechanisering is al vrij 
hoog opgevoerd en nog steeds wordt 
alle heil voorgespiegeld van verder
gaande mechanisatie, waarvan zoge
naamd economisch voordelen zijn te ver
wachten, als verlaging van kostprijspeil. 
Mechanisatie kan economisch en sociaal 
verantwoord zijn, doch veelal zitten er 
scherpe kantjes aan. 
Geschiedt ze uit besparingsoverweging, 
dan is er uitschakeling van mankracht 
doorgaans het gevolg van, zo niet direct, 
dan toch op de duur. 
Wat de voordelen betreft kunnen theo
rieën worden opgezet over verlaging 
van het peil der kosten van levensonder
houd, wegens productieverhoging, doch 
in de laatste jaren is er nog geen gerea
liseerd. 
Uitbreiding toch van technische outil
lage vraagt grote kapitalen, en overige 
perfectionnering beïnvloedt daarbij de 
onkostenrekeningen, zodat het kostprijs
peil nog steeds in stijgende lijn blijft 
gaan. 
Straks moet er ook rationeler werkwijze 
worden toegepast. 
Mechanisering en rationalisering, het 
een volgt uit het ander, mede omdat 
winstmaken het streefmotief blijft. 
Het enige verzachtende element hebben 
we thans in de sociale hulp, die "sociale 
zekerheid" van de arbeider tot titel 
heeft. 
De pogingen tot aantrekking van meer 
industrie worden met kracht voortgezet, 

wat hoop geeft op meer arbeidsmoge
lijkheid, doch als daarnaast met toe
nemende mechanisering inkrimping van 
personeel besparing moet brengen, dan 
wordt hiermee economische kracht ver
nietigd. 
Voor onze toenemende bevolking is 
noodzakelijk het middel te zoeken waar
mee arbeidsmogelijkheid wordt gehand
haafd en uitgebreid. 
Daarom lijkt ons het in het verslag van 
de P.T.T. geponeerde besparingsidee 
ter handhaving van het dienstbetoon, 
niet in het algemeen belang. 
"Het loonintensieve postbedrijf", zo 
lezen we, ,,waarvan de exploitatie 2/3 
gedeelte uit loonkosten bestaat, onder
vond de gevolgen van de opeenvolgen
de loonronden. Deze ontwikkeling was 
een bron van ernstige zorg. Besparing 
van kosten kan vrijwel alleen worden 
bereikt door inkrimping van personeel, 
hetgeen, bij handhaving van het tegen
woordige dienstbetoon op enigszins be
langrijke schaal, slechts mogelijk wordt 
door verdere mechanisatie van het 
bedrijf". 
Of imkrimping van personeel vrijwel 
alleen kan leiden tot besparing van kos
ten, lijkt ons toch wel al te sterk, en of 
dit eigenlijk nodig zou zijn is niet heel 
duidelijk, ook al is het jaarlijks over
schot, dat vorig jaar f 30.389.306 be
droeg en aan 's Rijks schatkist is uitge
keerd, voor het jaar 1951 slechts 
f 17.466.242. 
Nemen we in aanmerking dat in ons 
land aan de arbeidsmarkt jaarlijks 80.000 
jonge arbeidskrachten worden toege
voerd, dan lijkt ons het principe van 
handhaving van mankracht beter verant
woord tegenover ons volk, dan een 
streven om het cijfer van bedrijfsuit
komsten te verhogen. Zeker voor een 
overheidsbedrijf. 
En wie zou een beter of slechter voor
beeld kunnen geven? 

Gemeenteraadsvergadering 

Onteigeningsplan lndustrieterreia 
Verdere ontwikkeling onteigeningsplan Selissenwal 

BELANGRIJKE VOORZIENINGEN 
VOOR GEMEENTE-DIENSTEN 1 

Op de vorige week Vrijd� 2ehou
den openbare ver2aderÎI12 van de 
Raad der 2emeente Boxtel zijn 
enkele bijzonder bela112rijke en 
actuele �endapunten behandeld. Zij 
behelsden o.m. de voltooün2 van het 
ontei$?enin2splan Rechterstraat; ver
dere aankopen van huizen en grond, 
begrepen in het onte4?enin2splan 
,,Selissenwal"; voorlop4?e 2oedkeu
ring van een onte4?enin2splan "In
dustrieterrein"; tenslotte een aantal 
wijZÏ$?ÏTI2en in de gemeentebeg-roti112 
voor de bouw van nieuwe wonin2en 
en aan te bre11.2en verbeteri!l2en in 
de brandweer en vuilnisophaaldienst. 

GRONDTRANSACTIES. 

Allereerst werd door de Raad het voor
stel aanvaard, dat strekte tot aankoop 
van de grondstroken - eigendom van 
de heren Th. de Visser en W. v. d. Heij
den -, die nog begrepen waren in het 
onteigeningsplan "Rechterstraat". Door
dat B. en W. er in geslaagd zijn de 
aankoop van deze overgeble_ven grond
stroken langs minnelijke weg te be
werkstelligen, zal het onteigeningsplan 
,,Rechterstraat" geen gerechtelijke be-
moeienis meer van node hebben. 
Wat betreft het onteig·eningsplan "Se
lissenwal" gaat het er op lijken, dat ook 
dit plan het karakter van "voorlopig
heid" zal kunnen blijven behouden, 
want wederom konden de raadsleden de 
aankoop van enkele in dit bloc gelegen 
percelen grond bekrachtigen. Zo werd 
besloten tot aankoop van enige perce
len (6 huizen en bouwland) van Mevr. 
van Susante-Spierings, en enige perce
len (2 huizen en grond) van de parochie 
van hèt H. Hart van Jezus. Ook werd 
overgegaan tot aankoop van enige per
celen grond, eigendom van de heer J. P. 
van der Meijden. Bij deze transactie had 
de gemeente de concessie moeten doen, 
dat een noordelijk gelegen strook grond 
(540 ca.) voor de heer v. d. Meijden 
behouden bleef, hetgeen redelijk ge
acht werd. Minder redelijk achtte men 
de voorgestelde concessie aan Mevr. 
Wed. Th. C. v. d. Heijden-v. Aspert. 
Haar gronden zouden kunnen worden 
aangekocht onder voorwaarde, dat de 
gemeente als tegenprestatie een langs 
de Molenwijkseweg gelegen grond
strook zou afstaan, te benutten voor de 
bouw van 2 woningen. Aangezien de 
waarde van deze grond echter aanzien
lijk hoger moet worden aangeslagen, 
dan die van het aan te kopen gedeelte, 
stemde men bijna eenstemmig in (alleen • 
wethouder Valks stemde tegen) met een 
voorstel van het lid P. v. d. Meijden 
om aan Mevr. Wed. Th. C. v. d. Heij- . 
den-v. Aspert een strook grond af te 
staan uit haar in het onteigeningsplan 
begrepen eigendommen, in plaats van 
het perceel aan de Molenwiikseweg. 

Vervolgens nam de Raad het beginsel
besluit om aan de heer P. J. Avendonks 
een bouwterrein te verkopen, gelegen 
naast het terrein van de heer J. Wey
ers, nabij de Nefa-bouwplatenfabriek in 
de Ridder van Cuykstraat. 

ONTEIGENINGSPLAN 
INDUSTRIE-TERREIN. 

Om het eigendom te verkrijgen van de 
gronden nabij de Van Salmstraat, die 
volgens het uitbreidingsplan bestemd 
zijn tot industrie-terrein en daarmede 
verband houdende doeleinden, werd de 
Raad voorgesteld een procedure daartoe 
in te leiden, hetgeen natuurlijk niet uit
sluit, dat B. en W. eerst niet alles in 
het werk zullen stellen om langs minne
lijke weg beschikking over de bedoelde 
gronden te krijgen. De Raad verklaarde 
zich met dit voorstel onmiddellijk ac
coord. Eveneens stemde men in met het 
voorstel om voor de periode, dat de her
ziening van het uitbreidingsplan lande
lijk gebied nog in het stadium van voor
bereiding verkeert, een besluit te 
nemen (als bedoeld in art. 36, lid 4 der 
Woningwet) waannee men kan voor
komen, dat bouwplannen zouden moe
ten worden ingewilligd, die de bedoe
lingen van het uitbreidingsplan zpuden 
doorkruisen. 

VERHURING 
SPORTTERREINEN 0.D.C. 

Hierna werd het voorstel tot w11z1gmg 
van de huurovereenkomst i. z. verhuring 
der sportterreinen aan de Sportstich
ting "Boxtel" (O.D.C.) in de aandacht 
van de raadsleden aanbevolen. Voorge
steld werd om de huur met ingang 
van 1 October 1.950 te brengen op een 
vast bedrag van f 500,- per jaar, ver
meerderd met een bedrag gelijk aan 
10 % van alle inkomsten, welke de R.K. 
Sportver. O.D.C. geniet en waarover 
vermakelijkheidsbelasting wordt ge
heven. 
Aangezien echter de betreffende stich
ting te elfder ure een verzoek had inge
diend om de regeling alsnog te wijzigen 
en wel betreffende de bepaling, dat ook 
lidmaatschapskaarten met de 10 % hef
fing belast zouden worden, terwijl van 
de zijde der raadsleden bovendien nog 
diverse afwijkende bepalingen ter op
name in de huurregeling werden voorge
dragen, achtte de voorzitter het raad� 
zaam om een commissie in te stellen 
voor nader onderzoek. In deze commis
sie - welke de taak werd opgedragen 
contact op te nemen met het bestuur 
van de R.K. Sportvereniging O.D.C. en 
vervolgens op korte termijn een rap
port over haar bevindingen aan B. en 
W. over te leggen - werden benoemd 
de raadsleden: v. d. Krabben, Kurstjens, 
De Laat, Oliemeulen en v. d. Weijst. 
B. en W. zullen zo mogelijk reeds in 
de volgende vergadering een al of niet 
herzien voorstel tot regeling van _c!_e he.-

treffende kwestie aan de orde stellen. 
Vervolgens werd door de Raad besloten 
aan de Boerenleenbank te Boxtel een 
garantieverklaring te verstr�_b:ken, ter
zake van de lening van de heer P. T. 
van Langen, alhier, koper van eeq wo
ning op Kalksheuvel. 

ONDERWIJSVOORZIENINGEN. 

De gebruikelijke reeks voorstellen in
zake het verlenen van medewerking aan 
verzoeken van schoolbesturen om on
derwijsvoorzieningen, ontbraken ook 
weer niet op de agenda van deze verga
dering. Zij hielden in: 
a. een bijdrage in de vervoerskosten 
van de kinderen uit een tweetal gezin
nen te Luisel, die krachtens de daarvoor 
gestelde normen voor vergoeding 
(f 25,- per fiets, per leerling) in aan
merking komen; b. herstelwerkzaam
heden aan de St. Aloysiusschool i.v.m. 
uitbreiding van deze school; c. uitbrei
ding van de St. Franciscusschool met 
een lokaal, alsmede verbetering van het 
sanitair van deze school. 

BELANGRIJK 
GEMEENTERAADSV ARIA. 

Voorts werden een aantal voorstellen 
van zeer variërende strekking behan
deld: Allereerst besloot men tot het aan
gaan van een drietal geldleningen met 
de N.V. Bank voor Nederlandse Ge
meenten ad resp. f 40.000,- f 55.000,
en f 100.000,-, welke leningen zullen 
worden aangewend tot uitbreiding van 
de gemeenter�inigingsdienst en de nog 
uit te voeren scholenbouw (in totaal on
geveer 10 lokalen). Daarna we_rd een 
principe-besluit genomen inzake het 
door ir. Margry ontworpen uitbreidings
plan voor Gemonde, meer in het bijzon
der aangaande de te bouwen nieuwe 
meisjesschool. Het ontworpen uitbrei
dingsplan bood voor deze bouw een 
tweetal mogelijkheden, te weten: plaat
sing tegenover de R.K. Jongensschool 6f 
plaatsing in de onmiddellijke nabijheid 
van het klooster. Het was deze laatste 
mogelijkheid, die door de raadsleden 
(evenals door de leden van het school
bestuur) unaniem geprefereerc! werd. 

BEGROTINGSWIJZIGINGEN 

i.z. voorzieni112en t.b.v. brandweer, 
gem. reinigin2sdienst en gemeente
werken; stede bouwkundige advie-
zen; woni112bouw en grondaankoop. 
Aangezien de brandweergroep Gemon
de nog niet voorzien is van beschermen
de kleding werd op de begroting een 
bedrag uitgetrokken, dat nodig zal zijn 
voor de aanschaffing van bluspakken 
voor 15 personen. 
Ook voor de. brandweergroep Boxtel 
moest de begroting gewijzigd worden, 
hètgeen begrijpelijk is nu de brandweer 
in het kader van de burgerlijke verdedi
ging een rol van betekenis belooft te 
gaan spelen. 
Behalve aanvulling van het slangen
materiaal (met 300 m. nieuv.: matsriaal) 
staat ook op het programma de aan
schaffing van een lage druk autospuit, 
de aankoop van een trekker-manschap
pénwagen en het ombouwen van de 
trekker tot hogedruk-nevelwagen. Bij 
de besprekingen, die bij de behandeling 
van dit voorstel gevoerd werden, wees 
de voorzitter op de grote verbetering, 
çlie de Boxtelse brandweer dank zij de 
voorgestelde uitbreiding zal ondergaan. 
Speciaal het ombouwen van de auto
trekker tot hogedruk nevelwagen, zou 
volgens het oordeel van deskundigen 
een vooruitgang van betekenis zijn. Het 
spuiten volgens het hogedruk-nevel
systeem is nl. veel doeltreffender dan de 
brandbestrijding naar de tot nu toe ge
voerde methode. Het water kan in de 
tank worden meegevoerd, zodat een 
snelle "inzet" mogelijk is, terwijl het 
nevelspuiten zich in het verleden ook 
reeds heeft gekenmerkt als een snelle 
en uiterst effectieve brandbestrijding. 
De volgende begrotingswijzigÎJ:)g betrof 
een uitgave voor het inwinnen van des
kundige adviezen bij de uitvoering van 
uitbreidingsplannen e.d. Weliswaar 
wordt al steeds automatisch "richting" 
aangegeven çloor de Planolo�ische 
Dienst en de Dienst Welstandstoezicht, 
maar om bij het ontwerpen van wijken, 
die honderden woningen tellen, van een 
fris en cachetvol geheel verzekerd te 
blijven, werd door B. en W. voorge
steld een particulier planoloog-stede
bouwkundige (ir. Margry) in de arm te 
nemen. Voor bepaalde gevallen zal men 
dan bij deze persoon raad (supervisie) 
kunnen vragen. 
Voorts werd op de begroting het nodige 
crediet uitgetrokken voor de a_anleg van 
een riool van de Koppel naar de Vica
rius van Alphenlaan, zulks in verband 
met de aldaar plaats hebbende woning
bouw. Het lid De Laat deed hierbij het 
verzoek om, wat de aanleg van riolering 
betreft, vooral ook aandacht te schen
ken aan de oude wijken, die hier_van 
reeds zo lang verstoken zijn, o.a. Maas
trichtsestraat. 
Een belangrijke wijziging van de ge
meentebegroting betrof verder de aan
koop van een roltrommelvuilnisauto met 
de daarbij behorende emmers. Aange
zien h.et voor een plaats als Boxtel niet 
langer mogelijk is om de vuilnisophaal
dienst met het oude gebrekkige materiaal 
te laten werken, omdat dit teveel man-

krachten en te veel tijd vergt, besloot de 
Raad over te gaan tot bovenomschreven 
vernieuwing. Dit houdt voor de inwo
ners van Boxtel o.a. in, dat zij tegen 
een jaarlijkse vergoeding van f 1,35 ge
bruik zullen kunnen maken van de uni
forme vuilnisemmers, die bij de nieuwe 
roltrommelvuilnisauto behoren·. 
Dat Boxtel met een net van landwegen 
en rijwielpaden, ter lengte van 130 km, 
niet eens in het bezit is van een motor
wegwals, was voor B. en W. voldoende 
aanleiding om ook hiervoor een begro
tingswijziging aan de Raad voor te sttl
len. De nieuwe motorwegwals zal van 
een zodanige constructie zijn, dat hij 
zowel voor paden als voor wegen te ge
bruiken is. 
Vervolgens werd op de begroting het 
nodige crediet uitgetrokken voor het 
bouwen van 36 woningwetwoningen aan 
de Doornakkerlaan. Volgens raming zal 
voor 26 van deze te bouwen woningen 
een huurprijs van f 6,70 per week en 
voor de 10 overige woningen een huur
prijs van f 7,25 per week gelden. 
De laatste begrotingswijziging hield in 
de aankoop van een bouwterrein aa_n de 
Parallelweg Zuid van de heer A. F0 van 
Heesch, alhier. 

ONBEWOONBAARVERKLARING. 

Alvorens tot de rondvraag overgegaan 
werd, deed de voorzitter mededeling van 
de ontvangst van een aantal rapporten, 
waarin geadviseerd wordt reeds voor 36 
woningen onbewoonbaarverklaring aan 
te vragen. Het onderzoek naar onbe-

Vorm van 
Werkloosheidbestrijding 
Na het vorig jaar gedurende twee maan
den een proef genomen te hebben met 
een subsidieregeling voor de uitvoering 
van schilderwerk, heeft thans de Rijks
dienst voor uitvoering van Werken weer 
hetzelfde subsidie percentage toege
zegd, nl. 20 %. Deze subsidie wordt 
vanaf 17 November 1952 tot 28 Fe
bruari 1953 verleend, op gedurende die 
maanden uit te voeren schilderwerk. 
Om subsidie toegewezen te krijgen moe
kn de kosten van een· object binnen
schilderwerk minstens f 600 bedragen. 
Die van buitenwerk f 250, met dien 
verstande, dat deze • kosten betreffen 
afbranden, afschrappen, afbijten, een
maal gronden en het stoppen der ruiten. 
Indien binnenschilderwerk en buiten
werk aan één object worden uitgevoerd, 
moeten de kosten van het geheel min
stens f 600,-- bedragen. Aangrenzende 
opstallen worden als • één object be
schotrwd. 
De schilders mogen twee opstallen tot 
één object maken. 
Eenieder die gedurende het wintersei
zoen schilderwerk zou willen doen uit
voeren wende zich tot de schilderspa
troons, die alle bijzonderheden ter be
koming van de 20 % subsidie kunnen 
mededeelen. 

Uitspraak zwart bouwen 
Formele straf 1 
De Economische Kamer van de Recht
bank te 's Hertogenbosch heeft dezer 
dagen uitspraak gedaan inzake het ge
ding: ,,zwart bouwen" door de gemeen
te Boxtel. De veroordeling bleef be
perkt tot een formele straf, d.w.z. de 
gemeente Boxtel werd een boete opge
legd van f 5,-, evenals burgemeester 
Drs. M. A. M. van Helvoort en de wet
houders W. v. d. Laar en A. Valks. Het 
hoofd van de dienst Gemeentewerken, 
de heer van Erp, werd vrijgesproken. 

Openstelling winkels 
Met het oog op de R.K. Feestdag "Al
lerheiligen", op Zaterdag 1 November 
a.s. hebben B. en W. van de gemeente 
Boxtel bepaald, dat de winkels heden, 
Vrijdag 31 October, geopend mogen zijn 
tot 's avonds 9 uur. 

woonbaar te verklaren woningen is in
tussen nog in volle gang en het is te 
verwachten, dat het genoem.de getal nog 
een flinke stijging zal ondergaan. Het 
lid Oliemeulen was de tolk van vele 
raadsleden, toen hij bij de voorzitter 
aandrong om spoedig een officiële onbe
woonbaarverklaring te verkrijgen als
mede het volume voor nieuwe wonin• 
gen, die dan voor vele ingezetenen een 
menswaardiger onderdak zullen be
tekenen. 

RONDVRAAG. 

Bij de rondvraag werd aandacht ge
vraagd voor de wegen Kapelweg (weg
dek), Koevoortseweg (verharding), Miil• 
straat en Lennisheuvelse weg (hoge 
bermkanten), Heistraat (slipgevaar). 
Ook werd verzocht om herziening van 
de riolering op de Parallelweg Zuid, 
waarmee ten spoedigste begonnen zal 
worden. Verder werd op desbetreffende 
vragen vernomen, dat de z.g. Smalle 
Vlonder (over de Smalle Stroom, nabij 
de Miilstraat) zal verdwijnen, dat de 
Breukelsebrug niet verbreed zal worden 
voor begin 1953, dat de aansluiting van 
telefoon-brandmelders (o.a. te Luisel) op 
handen is, en dat de winkelsluitin� in 
afwachting van het advies van de Kamer 
van Koophandel, in de eerstvolgende 
vergadering behandeld zal worden. Ook 
kwamen bij deze rondvraai.::_ weer enige 
aanmerkingen op de DUW los, doch de 
voorzitter verwees hen, die deze aan
merkingen lanceerden, naar andere in
stanties. 

Gasprijzen 
Ingaande 1 Januari a.s. zal door de ge
meente Boxtel met de Staatsmijnen een 
nieuw gasleveringscontract moeten wor
den aangegaan, daar het oude contract 
vervallen is. 
Het gevolg van een en ander zal echter 
zijn, dat de aan de gasafnemers in reke
ning te brengen prijzen met gemiddeld 
minstens 3 cent per m3 zullen moeten 
worden verhoogd. 
Degenen, die gasverwarming gebruiken 
of overwegen over te schakelen op gas
verwarming, alsmede gebruikers van in
dustriegas, zullen er goed aan doen met 
een en ander reeds thans rekening te 
houden. 

Ter aanbeveling 
Het toneelspel getiteld "Het schoffie 
Buster", dat Zondag 9 November door 
de Toneelgroe.p "Metamorphose" uit 
's Hertogenbosch zal worden opgevoerd, 
is een weergave uit het volksleven, 
karakteristiek wegens de eenvoud, waar
mee het ieven van een gezin wordt ge
tekend, zoals zich dat iedere dag vol
trekt met al z'n geluk en ook kleine 
verdrietelijkheid jes. 
't Is een stuk vol menselijkheid, waarbij 
karaktervastheid van een gezin, dat 
vecht tegen armoede, als een overheer
send element wordt getekend naast de 
verschillen in karakters, die door een 
liefdevolle moeder moeten overbrugd 
worden. Deze treedt hierbij op naar de 
omgangsstijl der volksbuurt van de 
grootstad. 
Een realistisch toneelstuk, met leerzame 
tendens, dat een grote belangstelling 
waard is. 
Het zal op 9 November in het St. Pau
lus-Jeugdhuis en op 16 November in 
het parochiehuis "Orion" in Lennisheu
vel worden opgevoerd. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZATERDAG 1 NOVEMBER 

ZONDAG 2 NOVEMBER 

Dokter v. Groeningen 
Stationstraat 30 Tel. 484 

Bij het feest van Allerheiligen 
Heiligen zijn mensen geweest zoals wij, 
ongetwijfeld, doch in hun levensuiting 
waren zij wel heel bijzonder. 
Velen van hen werden in hun leven niet 
.begrepen, werden niet zelden met dwa
zen vergeleken. Naarmate zij meer af
weken van de naar wereldse normen gel
dende opvattingen waren zij eenzamen 
onder de mensen. 
De wereld deerde hen evenwel niet, 
want met hun verstand en hun wil on
derwierpen zij zich geheel aan God. 
Zij gaven zich onvoorwaardelijk over en 
leefden heilig. 
Niets was hun daarbij ondragelijk. 
Denken we maar eens aan Franciscus 
van Assisië, aan Vincentius, de Pastoor 
van Ars, om er een paar te noemen uit 
verschillende tijden en van uiteenlopen
de leefwijzen en activiteit. 
Op allerlei manieren dienden de ontel
bare heiligen het mensdom, uit de ver
hevenste liefde. Zij bevestigden het Rijk 
van Christus. 

Hoe zou de wereld er hebben uitgezien 
als God Zijn heiligen niet onder de 
mensen had geplaatst. 
De wereld begrijpt het niet, doch juist 
bij moreel en zedelijk verval in de we
reld heeft het mensdom door heilig
levenden zijn evenwicht herkregen. 
Als wij dit willen en kunnen zien, dan 
komen we tot een sterker vertrouwen 
in een bovennatuurlijk ingrijpen op de 
loop der wereld. 
Zouden we dan op het feest van Aller
heiligen het koor van heiligen niet vra
gen om hulp voor onze met de dag 
krankzinniger wordende wereld, waarin 
machtswellust zo'n ontstellende rol 
speelt en vernietigende slagen worden 
toegebracht aan de Kerk. 
Onder één titel bereiken we alle grote 
vrienden van God, vragen we ook hun 
voorspraak voor de bevrijding van het 
juk der onderdrulêking, dat zo ontelbaar 
velen te dragen hebben. 



SPORT:=NIEUWS 
STAND 3e KLASSE A Tongelre 5 2 3 0 7 16- 9 ODC 5 3 1 1 7 6- 4 Bladella 5 3 1 1 7 14-10 Boxtel 5 3 0 2 6 9- 7 Reusel Sport 5 2 2 1 6 13-11 SCB 5 2 2 1 6 16--15 

vsv 5 2 2 1 6 12-12 Deurne 5 1 2 2 4 13-14 Taxandria 6 2 0 4 4 10-10 Geldrop 5 1 1 3 3 9-14
wvvz 5 1 1 3 3 5-12Mulo 6 1 1 4 3 14-19
R.K.S.V . .,BOXTEL". Boxtel 1 - S.C.B. l 3 - 2 Boxtel 1 heeft i.l. Zondag een krappe, maar niettemin zeer verdienstelijke 3-2 zege behaald op het bezoekende, nog ongeslagen S.C.B. (Bata). In een uitermate spannende wedstrijd met sterk wisselende kansen hebben beide ploegen zich, ten overstaan van een grote menigte toeschouwers, tot het uiterste gegeven om de zo zeer begeerde winstpunten aan hun eigen saldo te kunnen toevoegen. Maar... . . .  nadat Boxtel er tot twee maal toe in geslaagd was de voetbalbalans in haar voordeel te laten doorslaan, zij het dan ook dat de genomen voorsprong telkens weer teloor ging, was het ook déze ploeg, die in de slotfaze van de striid de overwinning op haar naam wist te brengen. Zonder nochtans een bijzonder grootse indruk te maken, had S.C.B. voor de rust - met iets beter veldwerk dan Boxtel - gepoogd zich de ernstigste gegadigde voor de victorie te tonen, doch men had buiten de waard, i.c. de Boxtelverdediging, gerekend, want deze verweerde zich op knappe wijze en wist bovendien nog voldoende aandacht aan de voorhoede te schenken. Deze slaagde er tegen rusttijd in om, tot grote vreugde van al wat Boxtel heette, de score te openen. Uit een door de rechtervleugelspelers van Boxtel moeizaam opgebouwde aanval wist H. Rooijakkers in samenwerking met W. v. d. Plas voor het leidinggevende doelpunt te zorgen 1-0. Moreel gesterkt door deze voorsprong togen de roodwitters na de rustdirect weer fanatiek ten aanval. Succeskwam echter aan de andere zijde, waarde Ba ta-voorwaartsen de overigens hechte defensie van de thuisclub bij verrassing namen 1-1. De SCB-ers bleven in de hierop volgende periode deboventoon voeren, maar keeper v. d. Heyden c.s. bleven voorlopig op hun qui-vive en smaakten even later het genoegen te constateren, dat hun aanvallers - geïnspireerd door het goede,stugge verdedigingswerk - het Batadoel opnieuw gingen belagen.Een magnifiek schot van v. d .Plas wistkeeper v. d. Eynden nog met een knappesafe, ten koste van een corner, te keren,

maar toen hii door dezelfde speler even later uit het doel gelokt en omspeeld werd, moest hij zich gewonnen geven voor de pass, waarmee v. d. Plas zijn linksbuiten Timmermans toen in staat stelde er 2-1 van te maken. De vreugde hierover was slechts van korte duur, want bij een heftig tegenoffensief van de gasten (waarbij zelfs de verdedigers mee ten aanval trokken) werd de bal in een scrimmage tenslotte in de uiterste hoek van het doel geprikt 2-2. In de luttele minuten, die de spelers na al deze sensationele gebeurtenissen nog restten, werd er fel en in gelijkwaardige kracht om de punten gestreden. Beide doelen kwamen beurtelings in gevaar, doch het had er alle schijn van, dat deze wedstrijd onbeslist zou eindigen. Schijn bedriegt echter en zo moest SCB even later de bitterheid ervaren van de voetbalwijsheid, dat een wedstrijd 90 volle minuten duurt. Enkele ogenblikken voor het einde stelde linkshalf P. Pastoors van Boxtel met een goed genomen vrije trap zijn middenvoor H. Rooyakkers in staat om met een voortreffelijke kopbal de wedstrijd toch nog in een overwinning te laten eindigen. Met 3-2 kwam zodoende het einde van deze boeiende en sportieve ontmoeting. Verlies voor lagere elftallen. De lagere elftallen hebben het i.l. Zondag niet tot winst weten te brengen. Boxtel 2 verloor in een verdienstelijk gespeelde wedstrijd met de kleinst mogelijke cijfers van SCB 2. Boxtel 3 moest het hoofd buigen voor de bezoekende Essche Boys, die met een verdiende 3-2 overwinning (ongeslagen) hun fraaie, leidende positie handhaven. Boxtel 4 kwam met de kous op de kop terug uit Heeswijk, waar men een 7-2 nederlaag had moeten incasseren. PrQgramma voor a.s. Zondag: Geldrop 1-Boxtel 1 Boxtel 2--De Spechten 3 RKVVN !-Boxtel 3 RKVVN 2-Boxtel 4 
2.30 uur 2.30 uur 

Een zwaar ·.,programma, >waarbij voor iedere ploeg "oppassen" de boodschap is! R.K. SPORTVER. O.D.C. De ODC-ers hebben het Zondag il in Reusel niet tot een overwinning kunnen brengen, maar moesten met een verdeling van de punten genoegen nemen. Een verdienstelijk resultaat, zou men geneigd zijn te zeggen, maar als men had gezien hoe haast niet te missen kansen door de ODC-voorwaartsen toch nog werden gemist, dan zou een overwinning met minstens twee goals verschil nog normaal genoemd kunnen wor-

BETOVERDE BOS ..,,.LF.,,.� 

Hoe Flap, het konijn, Rekel, de vos, beet nam 

Met het verhaal "Hoe Flap, het 

I
konijn, Rekel, de vos, beet nam" openen wij een mooie verhalenreeks voor de je1I1?d. Onze jo�re lezen ·- en wellicht ook de oudere - zal on<ier de titd "In het betoverde bos" { van tijd tot tijd een boeiend en fraai geïllustreerd verhaal worden voorgezet. In elk verhaal wordt een apart

! avontuur van een der dieren uit het betoverde bos verteld, dus . . . . men 
� lette voortaan � op deze nieuwwe rubriek! Redactie Br. C.�� 
De zon ging onder en wierp nog haar laatste stralen over het betoverde bos. Flap, het konijn, wipte vrolijk tussen het jonge hout rond en vermaakte zich best. J-iii had juist een paar sijsjes, die op een lage tak zaten te zingen, hevig aan het schrikken gemaakt, door met een geweldige vaart tussen de struiken door te rennen. Nu zat Flap aan de voet van een geweldige berkenboom en hield ziin buik vast van het lachen. De vogeltjes hadden ook zo verschrikt gekeken en waren zo hals over kop van de tak geduikeld, dat het wel een paar clowns uit een circus hadden geleken. 
In ziin heerlijk warme hol lag Rekel de vos en tuurde met nog slaperige ogen door de lange gang naar buiten. Hij voelde ziin maag knorren en het werd nu tijd om eens op een stevige maaltijd uit te gaan. AAN DE MAALTIJD. Toen hij niets verdachts hoorde, sloop hii voorzichtig zijn hol uit en liep met onhoorbare tred het bos in. Het duurde niet lang of hii had een muis te pakken. Zo, dat was tenminste iets voor zijn lege maag. Maar het was bii lange na nog niet genoeg. Omzichtig om zich heen kijkend en de boslucht opsnuivend, ging hii verder. 
Hé, wat hoorde hij daar? Was dat niet het bekende geknabbel van een konijn? Die zat ziin maagje te vullen, terwijl Rekel zo'n honger had. Voorzichtig gluurde de vos tussen de lage struiken door en ia hoor, daar za11: hij Flap zitten. Aha", lachte Rekel, ,,vriend Flap, jij klein konijn, iii zult mijn malse boutje ziin". Ja, de oude Rekel hield er van om te dichten en hii liet dan ook 11:een �elegenheid voorbij gaan om zijn kunst te tonen. 

Zachtjes sloop hij naderbij en Flap had niets in de gaten. Plotseling stond de roodharige vos voor het jonge dier en legde zijn poot op de schouder van Flap. Als verlamd bleef het konijn staan en beefde over al zijn leden. Om indruk op het jonge dier te maken, sprak Rekel met een sombere stem: ,,Flap, ie bent verloren. Jouw malse bout zal mijn maag bekoren!" Flap wist, wat dit te betekenen had, maar hii kon niets doen tegen de veel grotere en sterkere vos. Rekel nam een touw en legde er een lus in, die hij Flap om zijn nekje deed. Het andere einde nam de oude vos in zijn poot en zo trok hii Flap mee naar zijn hol. 

DE STROPERS. Flap liet zich meer sleuren, dan dat hii liep want hoe langer de tocht naar het hol 'van de vos duurde, hoe langer hij leefde. Het was alleen maar uitstel en dat begreep Flap ook al gauw. Hii moest er iets op vinden. Het was inmiddels donker geworden en heel in de verte zagen de dieren flitsende lichtstralen, die afkomstig waren van de lichtbakken van de stropers, die hier in het betoverde bos jaagden. Af en toe klonk er een harde knal, die de oude Rekel de rillingen over ziin behaarde rug deden gaan. 
Hii moest dat konijn in zijn hol hebben 

den. Het steeds te ver doorvoeren van hun combinaties stelde de defensie van Reusel-Sport evenzoveel keren in staat om op het laatste nippertje nog redding te brengen. Meer zelfvertrouwen in deze voorste linie der rood-wit-blauwen zal ongetwijfeld een der eerste eisen zijn om aan deze improductiviteit een einde te maken. De verdediging der ODC-ers vond- echter wel het juiste wapen om de snelle voorhoede van Reusel-Sport in bedwang te houden. De anders zo gevaarlijke midvoor Palen, werd door Wagenaars als een schaduw gevolgd en kreeg zodoende geen schijn van kans. Het gevolg hiervan was, dat de gehele voorhoede der gastheren van de kook raakte en Snijders de kansen, welke de Reusel-Sport voorhoede nog kreeg, op de vingers van een hand kon tellen. De O.D.C.-ers die hierdoor ongetwijfeldeen voorsprong hadden op hun rivalen,wisten dit niet uit te buiten, al moetgezegd worden, dat het hen vooral eenkwartier voor de rust niet erg mee zat.Er werd toen werkelijk goed gespeeld,en men kon toen ook zien dat de Reusel-Sport defensie murw was gespeeld,maar de tiid was te kort om hiervan nogte kunnen profiteren.Men begon de tweede helft met dezelfde stand als met de aftrap.Ook werd qua spel hetzelfde als voor de rust vertoond. Een technisch beter ODC tegen een feller op de bal zittend Reusel-Sport. Het harde spel der tegenstanders leverde steeds meer vrije trappen op voor de ODC-ers, maar men werd er moedeloos onder, hoe de diverse scoringsriipe kansen nog geen doelpunten opleverden. Uit een corner, door v. d. Bogaard genomen, ontstond het eerste doelpunt, daar de keeper de effectvolle bal over zijn schouders in het doel zag verdwijnen. De ODC-ers kregen nog kansen genoeg om deze voorsprong te vergroten, maar zoals gewoonlijk kwam het succes aan de andere zijde en werd de stand weer gelijk. Hierin kwam geen verandering meer. 
Programma voor a.s. Zondag: O.D.C.-Tongelre

0.].C. 2-0.D.C. 2TIC0-0.D.C. 3ODC 1 ontvangt a.s. Zondag de koploper van de afdeling Tongelre uit Eindhoven. Mogen de ODC-ers nu eens alle schroom laten varen en tonen dat zii ook nog doelpunten kunnen maken. Tengelre staat bekend als een technisch goede ploeg en daar de ODC-ers alles op alles zullen zetten om twee kostbare winstpunten in de wacht te slepen zal het daarom op Molenwijk a.s. Zondag geducht kunnen spannen. Van het tweede elftal verwachten wij een overwinning op OJC 2. Het derde elftal zal het in Den Bosch tegen Tico zwaar te verduren krijgen. 
v0or de jagers hier in de buurt kwamen. Flap begreep, dat hij er juist voor moest zorgen dat dit niet gebeurde en hij stribbelde dan ook zoveel mogelijk tegen. Weer klonk er een knal en hoewel Flap zelf ook erg schrok, zag hij nog net hoe de oude vos in elkaar kroop van schrik en angst. Dat bracht het konijn op een prachtig idee. Ineens liep hij vlot met de vos mee. Omdat Flap achter de vos liep, kon die niet zien wat Flap deed. Het konijn beurde zoveel mogelijk denneappels op en liep weldra met zijn armen vol. Toen de vos opeens bleef staan en voorzichtig zijn oren spitste en de lucht onsnoof, nam Flap de kans waar en gooide de dennenappels met een grote boog in de struiken. De bladeren ritselden en dat was een hard geluid in de nachtelijke stilte van het bos. Rekel, die toch al bang was, dacht dadelijk, dat het de jagers waren en zonder zich verder te bedenken, liet hij Flap los en rende zo hard als hij kon naar ziin hol, waarin hii diep wegkroop en zich angstig verborg. Flap wachtte ook niet langer dan nodig was en toen hij de vos weg zag rennen, holde hii zo hard als hij kon de andere kant uit in de richting van het veilige thuis. Ditmaal wist Flap zich te redden. Zou hij de volgende keer weer zo gelukkig zijn? 

ERP- D.V.G. 2 - l. Het 1 e elftal van de vereniging Erp heeft Zondag i.l. van een sterker spelend DVG met 2-1 gewonnen. Vanaf de aftrap was het DVG, dat de toon aangaf, maar zoals alti id: de voorhoede was te onproductief. Na tien minuten opende Erp met een prachtige kopbal de score 1-0. Een kwartier voor de rust maakte keeper v. d. Boer een grove blunder door onder de bal door te stompen en de standwas 2-0, geheel tegen de verhoudingin.Na de rust kwam er Erp als het wareniet meer aan te pas, maar DVG verprutste de mooiste kansen voor het Erpdoel. Na een kwartier wist de DVGmidvoor de stand op 2-1 te brengen.Hierbij is het gebleven en zodoendeverloor DVG deze wedstrijd onverdiend.Het tweede elftal kon het tegen Boschkant evenmin bolwerken en verloor opeigen terrein met 5-1.
A.s. Zondag speelt DVG 1 thuis tegenE.L.I. 1 uit Lieshout. Het tweede elftalspeelt om 12.00 uur thuis tegen Irene 1uit Gemonde.HOCKEY-NIEUWS. Heren: 's Bosch-Mep 2-1Mep 2-Geldrop 2--2Mep 3-'s-Bosch 5 4-0Dames: Mep 2-Mep 3 0-2Bii de heren heeft alleen het derde elftal van Mep het tot een overwinning kunnen bren11:en. Het elftal van Den Bosch was te klein om een zege op Mep te kunnen behalen. De spelers deden hun best om nog de eer te redden, maar ook daarin konden zij niet slagen. Het tweede heren-elftal van Mep zag zich nog juist de overwinning ontgaan door een strafbully, welke aan Geldrop werd toegekend op het einde van de wedstrijd. Geldrop wist deze strafbully te benutten en kon zodoende tenminste nog één winstpunt mee naar Geldrop nemen. In de tweede helft van de wedstrijd had Mep verdiend te winnen, maar met een 2-0 voorsprong ten gunste van Mep ontketende Geldrop nog een geweldig te11:enoffensief waarmee men nog juist op tijd een gelijk spel kon afdwingen. De heren van Mep 1 moesten met een nederlaag genoegen nemen, ofschoon de overwinnin11: van Den Bosch gedurende de gehele wedstrijd in gevaar geweest is. Had Mep zijn eigen spel kunnen ontplooien, wellicht had Den Bosch dan een grote nederlaag opgelopen. Bijzondere omstandigheden voorkwamen echter deze nederlaag. De dames-wedstrijd van Mep 1 werd afgelast, wegens onbespeelbaarheid van het terrein. De dames van Mep 2 e ·n Mep 3 speelden onderling een vriendschappelijke wedstrijd ·en deze match werd door de speelsters van Mep 3 met 2-0 gewonnen. Het programma voor a.s. Zondag was bij het ter perse gaan van dit blad nog niet bekend. BILJARTEN. Klasse A (nagekomen uitslag, 18 Oct.) Gr. Pommerans Amateur I 586 - 144 - 23 - 4,07 462 - 144 - 16 - 3,20 H. S.: B. v. Tricht (Gr. Pomm.) 23 car.Klasse A (25 October).Amateur I Gr. Pommerans624 - 145 -32-4,30 462 - 145 - 20 - 3,19 
H. S.: B. Schalkx (Amateur 1) 32 car.D.M.C. Liempde Amateur II 579- 225 - 23 - 2,52 544 - 225 - 16 - 2,41 Klasse B (25 October). Witte Muis DMC II Liempde 355 -202 - 13 -1,75 336 - 202 - 12 -1,66 H. S.: A. Brekelmans (Witte Muis)13 car. Nooit Gedacht Amateur III 318 - 297- 7-1,07 356-297- 10-1,19 H. S.: J. Karsemakers (Am. III) 10 car.Programma voor l November: Klasse B: K.O.T.-Nooit Gedacht Amateur III-Witte Muis RUITERVERENIGING ,,ST. MARTINUS". In een onderlinge dressuurwedstrijd zal a.s. Zondag, 2 November, de wisselbeker, die voor het tweede jaar in hetbezit is van L. Kurstiens, worden verreden, op het terrein van C. v. d. Aker,Bosscheweg.De wedstrijd vangt aan om half 2 enhet terrein is vrij toegankelijk.

BALLONTOCHT NAAR IJZEREN GORDIJN. Tiny Pennin11:s uit de v. Riickevorselstraat kwam enkele weken - geleden op het idee om een ballonnetje op te l laten, met daaraan bevesti11:d het verzoek aan de eventuele vinder om a.u.b. een briefje ter kennisgevin11: te sturen. Veertien dagen geleden nu, kwam een brief uit Duitsland hemÎ vertellen, dat de ballon een tocht ) van 465 km gemaakt had en beland was in Zicherie b. Brome, een plaats (nader aangeduid: Kreis Gifhorn, Hannover Land) waar de grens tussen de Russische en de Geallieerde zone precies doorheen loopt. De ballon had het ijzeren gordijn echter niet doorbroken, maar was één kilometer voor de grens in een boom vastgeraakt, aldus de uitvoerige en interessante brief, die eindigde met "herzlichen Grüszen aus Deutschland" aan Tiny. 
Toets der Critiek ,,DE BRUILOFT VAN FIGARO". Het is een allergelukkigste gedachte geweest van het bestuur van de Kunstkrin11: ,,Herlevend Boxtel" om de cyclus culturele avonden 1952-1953 te laten openen door het vermaarde beroepstoneelgezelschap "De Nederlandse Comedie", dat in een eivolle Ark; het klassieke blijspel van P. A. Caron de Beaumarchais ten tonele voerde. En hoe ten tonele voerde! Vanaf het moment, dat het doek uiteen ging, is de zaal voortdurend gevangen geweest in de greep van de magnifieke weergave van dit met zeldzame virtuositeit geschreven toneelspel, waarin elk woord een onbetaalbare, spitse geesti11:heid kan betekenen en waarin elke handeling een verrassende, nieuwe intrige kan inhouden. Het stuk is een soort gespeeld commentaar op de wereld zoals zii was en is in haar maatschappelijke ondeugden; nu eens wordt dat commentaar geleverd op een mild humoristische, dan weer op een scherp sarcastische toon, al naargelang de situaties dat voorschrijven. Vanzelfsprekend worden hierbij - wil de vertolking het evenbeeld zijn van de bedoelingen van het stuk - hoge eisen aan de regie gesteld. Maar deze bleek bij Joh. de Meester in vaardige handen: er zat vaart en élan in de goed genuanceerde vertolking van dit tintelende spel! En de spelers? Daar was een Fons Rademakers als een met flair gespeelde Figaro; zo - rijk gevarieerd in intonaties, gebaren en expressies, dat ongetwijfeld iedereen het besef kreeg met een eersterangs acteur geconfronteerd te worden. En daar was Lous Hensen als een met raffinement uitgebeelde Suzanne, zo gezellig onbevangen en met zo'n kostelijke pittigheid, dat zij met Fons Rademaker waarlijk een "dubbelgesternte" vormde. Een dubbelgestemte, waar nog meer dan een dozijn acteurs en actrices van naam om evolueerden teneinde de uitvoering -in alle opzichten te doen slagen. Hiervan noemen we U Ton Lutz, Ellen Vogel, Mimi Boesnach, Hans Kaart, Henk v. Ulsen, Han Bentz v. d. Berg en Johan Fiolet als voornaamste scheppers van onvergetelijkecreaties in een onvergetelijk stuk. Invoortreffelijk samenspel zorgden alleleden van de Nederlandse Comedie voorhet succes, dat aan het slot door deenthousiaste aanwezigen gehonoreerdwerd met een applaus dat aan11:roeidetot een geweldige ovatie!
Burgerlijke Stand GEBOREN: Francisca P. M. Th. dochter van W. H. Fr. van Roosmalen en Th. C. van Doleweerd, van Hugenpothstraat 19 - Elizabeth Th. dochter van A. Termeer en E. A. H. van Pelt, Ridder van Cuijkstraat 20 - Adriana H.Th. dochter van Fr. P. van Dun en Th.A. Stoter, Liempdseweg 5 - Coletta A.J. M. dochter van H. A. M. Vlamin11:sen B. C. C. Deenen, Hertogenstraat 9- Martha J. G. dochter van M. P. v. d.Loo en J. Th. van Griensven, Jan van Brabantstraat 21 - Eduard G. M. zoon van C. B. Fr. v. d. Heuvel en B. E. M. Jansen, Baroniestraat 18. ONDERTROUWD: Martinus A. van de Loo en Petronella van den Elsen. GEHUWD: Mathildus van Alem en Lucia N. Verdonk. 

ADVERTENTIES 
Voor direct net Dienstmeisje gevraagd. Aanmelden Stationsrestauratie Boxtel. 

Voor de Allerzielen. Prima Te koop: 6 eenden, Van Te koop: Kal vaars, aan te I
A. 

Gevraagd: nette R.K. Winkeljuffrouw, in levensmiddelenzaak te Boxtel. In- of extern. Moet goed met klanten kunnen omgaan. Brieven met opgaaf van leeftijd en schoolopleiding, onder nr. 40, Bureau van dit blad. 
Gevraagd: een nette werkster voor een paar dagen per week. Adres bevragen: Molenstraat 19. 
Jongeman, adm. onder!., in bezit van Mulo en type-diploma, veel vrije tijd, zoekt bijverdienste. Brieven onder nr 26, Molenstraat 19. 
Bakkerij ,,'t Hoekske" vraagt terstond een net dagmeisje voor de huishouding. 
Nette R.K. Jongelui zoeken woonruimte te huur. A. v. d Sanden, p/a F. v. d. Vliert , Rechterstraat. 

t 
-

Heb kleine woning op beslis mooie stand. Wil ruilen tegen grotere op eveneens behoor liike stand. Brieven onder nr 34, Molenstraat 19. 

witte Chrysanthen in alle prij- Hornstraat 16. zen, worden op de graven Te koop gevraagd : Bosfazan-geplaatst. Op Allerheiligen is onze zaak ten. V. Laarhoven, Vleut 33,Best, Tel. 247. de hele dag geopend. Bloe-menmagazijn P. P. v. Zogchel, Volop handperen vanaf 5 et.Bosscheweg 5, Tel. 492. per kg. Jan van Dijk. Te koop: prima voetbalschoe- H.H. Boeren. Voor Huisslach-nen, maat 33, ook ruilen tegen ting het adres: J. van Boxtelspeelgoed. Th. Rooyakkers, en H. Bos, Café Markt, BoxtelBurgakker 10. Te koop: beste zware biggen. Te koop: Jongens-overias Fr. van Laarhoven, Luissel � (jekker), voor leeftijd 12--14 jaar en Kinderwagen. Kasteel- Te koop: 14 weken drachtig laan 28. varken N.L. bij G. _Spierings, De Braken 5. Te koop: Wegens aanschaf-fing gas, prima Haard f 75,-. Te koop: Een zeug, 15 weken Rechterstraat 56. drachtig, 4e worp, en een partij Haverstro. Frans v. d. Ter overname: Mantel, 16- Meiiden, Nergena 12. 17 jaar, z.g.a.n. C. v. d. We-tering, v. Salmstraat 50. Te koop: een toom beste big-gen bij J. v_ d. Heijden-Pij-Te koop wegens omstandig- nenburg, Molengraafseweg 8, heden 'n moderne zwarte Boxtel. mantel met zilverbont, maat 46, uiterste prijs f 60,-. Be- Te koop: biggen bii M. Pey-vragen Molenstraat 19. nenburg, Miilstraat 9. 
WAST UW

ling, Hokkeling, t.b.c.-vrii be drijf, en een toom biggen. "· Hal, Munsel 8. 
Te koop: twee tomen bigge n G.Y. en N.L., waarbij ge merkt voor stamboek. Joh. d e Bresser, Schijndelsediik 14. 
Te koop: Twee dragende va rrp. e. kens, eerste en tweede wo 
J. v. Dinther, B 66, Gemond 
Te koop: Twee tomen N. L. d. biggen. Wed. M. J. v. Sande, Luissel 8. 
Hedel Paardenmark t 
Maandag 3 Novembe r 

autobussen naar 
Hedel Paardenmark t 

lf Vertrek 's morgens om ha 
acht vanaf de Garage, 

Stationstraat 10 o. 

Garage DE MO L 
Telefoon 336. 

DEN DRIES BOORDEN EN OVERHEMDEN
OP MAANDAG GEBRACHJ. • ZATERDAG TERUG. 

◄ . 
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Plaatselijk Nieuws 
POSTDIENST OP ALLERHEILIGEN. 
Op de R.K. Feestdag Allerheiligen -
Zaterdag 1 November a.s. - zal er één 
postbestelling plaats vinden. Voor de 
postdienst zal het postkantoor van 8 tot10 uur v.m., geopend zijn. 
R.K. UITLEENBIBLIOTHEEK 
,,BOXTEL".· 
Wegens de feestdag Allerheiligen zal de 
Bibliotheek Zaterdag gesloten zijn. Vrij
dagavond kunnen boeken worden afge
haald van half 7 tot half 8. 
GUNNING. 
Naar we vernemen is de bouw van de 
nieuwe R.K. H.B.S., te Boxtel gegundaan Aannemersbedrijf M. C. J. v. d.
Schans uit Vught, dat bij de op 4 Sept. 
l.i. gehouden aanbesteding met f 286.930
ook de laagste inschrijver was. 
ST. NICOLAAS KOMT WEER. 
Het bestuur van de Boxtelse Harmonieontving van St. Nicolaas een telegram,
waarin de grote Kindervriend zijn traditioneel bezoek aan Boxtel aankondig-
de. 

werd - hield kringb_estuurder, de heer 
Oude Wielink, een belangwekkende 
causerie over de instellingen van de K.A.B. Speciaal nam hij in deze voor
dracht de vele en grote voordelen vandeze instellingen voor de K.A.B.-ers
onder de loupe. Door voorzitter Cuy
ten werd vervolgens de belangrijkheid .van de in te steJlen ondern�ingsraden 
geschetst. Spreker hobpte, dat iedernaar vermo.,2en zal medewerken om ook
deze aangelegenheid van de ware christelijk-sociale geest te doordrenken: 
De geestelijke adviseur, Rector Dr.Janssens, spoorde daarna de aanwezigen 
aan om vooral ook bij werkvergaderin
gen meer belangstelling aan de dag teleggen alsook de ontwikkelingsavonden van de K.A.B. in groten getale te be
zoeken. Met deze oproep was het einde 
gekomen van deze propagqndaveri.::adering, waarna overgegaan kon worden 
tot het meer amusante gedeelte vandeze bijeenkomst. Hierbij werden de aanwezigen vergast op enkele stukjes 
toneel, gespeeld door eigen kden. Het 
was alles bijeen een zeer geslaagde 
avond, waarbij het echter te betreuren viel, dat vele leden wegens ploegen
werk niet aanwezig hadden kunnen zijn. 
Missie Thuisfront 
RIKAVOND. 

Het adres voor: 
Manchester 

Kletter vesten 
Jassen 
Broeken 

fa Wed, P. SPIERINGS 
Breukel■o■traat 88 

Deze mededeling is voor het bestuur weer aanleiding om zich voor te berei
den op de jaarlijkse geldinzamelingsactie 
voor het Boxtelse Zwakke Kind. 
Nadere mededelingen omtrent datwn 
enz. van St. Nicolaas' tocht door Boxtel 
volgen. Zoals we reeds eerder gemeld hebben, 

zal de rikavond, ten bate van de Box
telse Missie-Naaikring worden gehouden op Zaterdag 8 November a.s. in het 
verenigingsgebouw op de Burgakker. 
Aanvang half 8. 

De zomerzon gaat ons verlaten ... 
EXPOSITIE 
BOXTELSE KUNSTENAARS TROK VEEL BELANGSTELLING. Markt 28 , Telef. 572 

• de avonden worden langer. We
zoeken weer de gezelligheid van
de huiselijke baard.De tentoonstelling van schilder-beeld

houwwerken van de Boxtelse kunstenaars 
Toon Carpay en Frans van Amelsvoort, 
gehouden in de toonzalen van de Wo
ninginrichting A. Witteveen, alhier, 
heeft grote belangstelling getrokken, zo
wel van binnen als buiten Boxtel. Ruim 
800 personen (de leerlingen van de 
Boxtelse Middelbare- Vak- en Mulo
scholen • buiten beschouwing gelaten) 
hebben de expositie - die j.l. Zondag 
is gesloten - bezocht. 

Gezien het mooie doel van deze rik
avond, waarvan de opbrengst uitsluitend ten goede komt aan onze Boxtelse Mis
sionarissen, de vele prachtige prijzen, 
die wij weer beschikbaar stellen voor de 
winnaars, �n de grote missieliefde, waar
mee zovele Boxtelaren bezield zijn, ver
trouwen wij, dat de rikliefhebbers zich 
weer spontaan in groten getale zullen 
melden aan de volgende adressen: 

Heden ontvangen : 
vanaf 

Prima Slopen 1.55 

Eén van de gezelligste ogenblik
ken van de avond, is stellig het
moment, waarop genoten wordt
van het kopjePrima Lakens 4.98 

breed 150 cm 

fa Wed, P. SPIERINGS 
lekkere ko&le ... 

R.K. KLEDING- EN TEXTIEL
ARBEIDERSBOND ST. LAMBERTUS. 

Mevr. Mertens, Rechterstraat 1. 
Mevr. v. d. Hout, Breukelsestraat. Mej. A. v. d. Laar, Molenstraat 92.

Breukelsestraat 88. 

Jaarfeest en propaganda-vet"R"aderfnR. 
Aan het traditionele jaarteest van deR.K. Kleding- en Textielarbeidersbond
"St. Lambertus", afdeling Boxtel, werd 
ook dit jaar een propagandistisch tintje 
gegeven door er een inleidende verga
dering aan te koppelen. Op deze vergadering - die in De Ark gehouden 

Wij willen de bridge liefhebbers er nog 
even op wijzen, dat de Bridge-drive zalplaats .hebben op 22 November a.s. 

Werktuigen-Coöperatie 
,.Door samenwerking sterk" 

De leden, die hun koeien 
geknipt wensen, kunnen zich Agenda 

SPREEKUUR BURGEMEESTER. 
Maandag 2 Nov. van 10 tot 12 uur v.m. 
Donderdag 5 Nov. van 10 tot 12 uur. tot uiterlijk Dinsdag opgeven 

bij de bestuursleden. 

:Reden Vrijdaq, 31 OctoStt 
- zijn alle winkels tot 9 uur 's avonds geopend.

Be■tuur Boxtelse Winkelier■vereniging 

GEMEENTE BOXTEL. 

Bij de dienst van gemeentewerken kan worden 
geplaatst een 

.. VOORMAN 
op \\'.eekloon in loongroep V (brutoloon : 
minimum f 53,39, maximum f 58,95).
Aanstelling geschiedt voorlopig op arbeidsover• 
eenkomst naar burgerlijk recht. 

De voorman zal dezelfde werkzaamheden moeten ver,richten als de onder zijn leiding gestelde groep. Hij moet
in staat zijn leiding te geven, een behoorlijk rapport over 
de werkzaamheden kunnen uitbrengen en grondige kennis 
moeten hebben van grondwerken en aanleg en onderhoud 
van wegen en rioleringen. 

Sollicitaties op zegel van f 0,50 binnen twee weken na 
vèrschijnen van dit blad aan de burgemeester. 

Burgemeester en Wethoudess van Boxtel. 

ONTEIGENING. 
De burgemeester van Boxtel maakt bekend, dat vanaf 

MAANDAG 3 NOVEMBER 1952 gedurende dertig dagen 
-ter secretarie der gemeente voor eenieder ter inzage zalliggen een uitgewerkt, bij besluit van de raad van 24 October
1952 voorlopig goedgekeurd plan van onteigening in het 
helang van de volkshuisvesting ten name van de gemeente 
Boxtel, met uitvoerige kaarten en grondtekeningen en-verdere bescheiden (onteigeningsplan industrieterrein), ter
·verkrijging van de beschikking over de ongebouwde eigen,
<lommen, begrepen in het goedgekeurde plan van uit• 
breiding der gemeente en gelegen nabij de van Salmstraat. 
•• Belanghebbenden kunnen uiterlijk veertien dagen na

'1erloop van de termijn van nederlegging hun bezwaren 
:schriftelijk aan het gemeentebestuur opgeven. 

. • Boxtel, 31 October 1952. 
De Burgemeester voornoemd, 

Drs. M. A. M. VAN HELVOORT. 
-Gevraagd te Boxtel 

Administratieve kracht 
·moet in b�t bezit zijn van M.U.L.0 .• diploma terwijl
,enige kennis van typen tot aanbeveling strekt. Brieven 
onder no. 50 Molenstraat 19 

Gevraagd 
va.or fabriekskantoor een vrouwelijk 

JONGSTE BEDIENDE 
met Mulo-opleiding. Uitvoerige sollicitaties 
onder no. 64, Molenstraat 19. 

.EN OOK NU • • • 
:,.:. •. ,. 

• • • • 

Voor Rokers 
PIJpen 

"
Big Ben" 

Aanstekers 
Sigarettenkokers 
Tabakszakken 
Sigarenknippers 

Shagdozen 

Het adres 
BERT v. d. BRAAK 
Baronlestraat 73, Tel. 450 

Het Schoffie Buster 
Toneelspel in drie bedrijven 
zal Zondag 9 November 
worden opgevoerd door de R.K. 
Toneelgroep "Metamorphose" uit 
's-Hertogenbosch .. 

in het Aanvang 8.uur. Entrée f 1,-
St. Paulus De bate van deze uitvoering 
Jeugdhuis komt ten goede aan de Missie 

------- van de Witte Paters. 

IVO VAN HAREN's SCHOENFABRIEKEN N.V. 
ORTHENSCHEWEG - DEN BOSCH 

Vragen 

NETTE MEISJES 
Ter opleiding in het Schoenstikatelier. 

Hoog loon. - Goede sociale verzorging. 
Aanmelding persoonlijk of schriftelijk Afdeling PERSONEEL 
Fabriek DEN BO SCH. 

M. JANSEN DE WIT'S Kousenfabrieken N.V.
te SCHIJNDEL

vraagt voor directe indiensttreding 

twee vrouwelijke kantoorbedienden 
Sollicitanten, die een middelbare of minstens een 
MULO•schoolopleiding genoten hebben en correct 
en. zelfstandig kunnen werken, genieten de voorkeur. 

Sollicitaties met volledige gegevens betreffende 
genoten opleiding, afschriften van cijferlijsten en 
referenties te richten aan de personeelchef te Schijndel. 

M. JANSEN DE WIT'S Kousenfabrieken N.V.
te SCHIJNDEL

vraagt voor direct 

twee Machine-Bankwerkers 
ter opleiding voor breimachine-monteur� LEVERWORST O, 70 per 500 gr. • G,ELDERSE GEKOOKTE WORST 1 ,50 per 500 gr. 

, BAKBL0EDWORST. 0,80 per 500 gr. Alleen. candidaten • met ·een groot verant, 
GEBRADEN GEHAKT o,so per 100 gr. woórdelijkheidsgevoel, die in het bezit zijn van 
Rundvlees ·vanaf 1.95 per 500 gram een _diploma van de Aml,achtsschool en ± 25

,Al• èliw ... bieding .• . . , ,, ,. jaar oud' zijn, kunnen in aanmerking komen. 
eoERINMETWORST f 0,40 (■an 't ■tuk) 1 00 gram Sollicit.itiJs, m�t'toUccÏigé gêgevips betreffende 
F. J L • genot�n opleiding, afschriftea ,:van cijferlijsten • 

a. an Van 18V8nOOgen en een staat van dienst te richten aan de 
. Fellenoord 2 - Telef. 372 - Boxtel. Personeelchef te Schijndel. ���-,Zaterdag,.·van··-7· tot' ·-tS-·uur-1190perrcto'°�·c·,. · = -= =,·.-�,�-- ·"·"', -·�.-�,·=•·, �·, ·�··�··� ., ·'=··�·"�-�-·�---·-="·'·� ·--�.=s··• ... ,,.,.-: ==•�, • .  ·,=, ,,= .. ., .... -····•-,.. 

ALLERZIELEN 
Voor POTCHRYSANTEN 
en ander grafwerk, ,naar: 

BLOEMEN MAGAZIJN 
,,DE ANJER" 

Billijke prijzen en gratis bezorgen op de graven. 
ZATERDAG 1 NOVEMBER 
DE GEHELE DAG GEOPEND. 

BREUKELSESTRAAT 110. TEL 466 

Stijgt de wol nog steeds? 
1t Is practisch niet te bekijken! 

WEL WETEN WIJ 
dat door vroegtijdige aankopen 

onze wollendeken prijzen 
thans op z'n laagst zijn. 

UW VOORDEEL • KOOPT NU ! 

Zuiver wollen dekens 
150 x 200 cm 39.50 - 27.50 - 19.95 
170 x 220 cm 52.50 - 32.50 • 24.95 
Half wollen dekens 
solide kwaliteiten, 
150 x 200 cm 
170 x 220 cm 

nieuwste dessins 
16.95 • 1 2.95 
23.90 • 21 .95 

Wieg- en ledikant-dekentjes 
zuiver wol, effen en gebloemd 
75 x 100 cm 13.75 • 10.50 • 9.45 -· 8.95 

100 x 150 cm 19.75 ;. 16. 75 
Half wollen dekentjes, sterke kwaliteit 
75 x 100 cm 4.95 

100 x 150 cm 8.45 
Gebloemde katoenen d•kentjes a.95 

-
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I 00% tevreden . . . . . . .  dan 

eerst naar de oogarts 

en met U UJ recept naar 

een vertrouwd adres. 

BRILLEN En goedkoop! 

p
a 

A. v. VLERKEN
OPTICIEN 

Ziekenfonds/eden extra grote korting. 

S, 30 d 
ragfijn, ste 
r zwarte 

Nylon is, de grote mode 
geworden op dameskousen· 
gebied. Een bijzonder ar· 
tike) is het niet meer. 

Dat wil zeggen: op een 
enkele nylon na! 

slechts 

J!S 
nze exclusi 

teit�merk,e
,
nd:" 

kousen u• 
oné•J uwelense 

'T. IS WEER 

IN DEN OOIEVAAR 
Vrijdag 31 October 

tot 9 uur 's•avonds geopend. 

Met Uw pijnlijke YOeten 
NAAR 

VERDIEN 20°/o 
door NU uw schilderwerk 

te laten uitvoeren. 

Vraag inlichtingen bij Uw schilder. 

Namens de plaatselijke 
Schilderspatroons 

C. Bevers
Boxtelse Schilders Onderneming
H. v. d. Broek
Jos v. Homelen 
H. v. d. Hurk (Liempde)
fa. ]oosten
P. v. d. Meijden
fa. Spijkers
fa. J. Verheijden en Zn.
fa. H. v. Vught (Esch)

Zoekt uw voordeel! 

Het volle gewicht 
en de volle prijs. 
* 

Bij ons geen klomp onder de zak. 
,,. 

WIJ betalen vanaf heden voor : 

Ruillompen 1 5 et. p. kg 
Originele lompen 30 et. p. kg 
Papier 2 tot 10 et. p. kg 
Oud ijzer 3 ½ tot 8 et. p. kg 

Verder de hoogste beursprijzen 
voor Koper, Lood, Zink, etc. 

Het enige adres is: 

Fa A. HUISKES &, Zn.
VAN SALMSTRAAT. 

Geopend van 9:....12 uur en van 13-17 uur. 
Zaterdags van 9-13 uur. 

frj -� 

Om op te eten! 

Dat moeten Uw kennissen 
van .,Uw çigen Baby kun-
nen zeggen! 

En dat kan! Als U baby maar snoezig kleedt! Komt U 
daarom eens kijken op onze babyafdeling. Daar vindt U 
de mooiste sortering van heel Zuid.Nederland! Grappige, 
sterke èn practische jurkjes en pakjes, capes, slobbroekjes, 
schortjes, en mutsjes te kust en te keur. 

· * Onze "Tweeling
reclame" voor uitzetten 
blijft van kracht! leder 
die bij ons • uiterlijk 2 
maande� vóór de ge
boorte - een uitzet heelt 
gekocht, krijgt bij de ge
boorte van een twee
ling, eenzellde uifzef

GRATIS, op vertoon 
van hef bij de aankoop 
uitgereikte "certificaat'" 

hoek Molenstraat-Stationstraat 
BOXTEL 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT15 
Mediscb Bedipl. Voelverzorg1t11 

Ook aan huis te ontbieden 
Telefoon No. 820. 

Uw ogm zullm ;;a:; zien van de GROTE MANTELPARADE 
12.000 K.M. 

reizen 2 Paters, zoons uit één 
gezin, naar de Missie van de 
Goudkust. De reis kost onge, 
veer 16 et. per km. Hoeveel 
kilometer neemt u voor uw 
rekening? Als ieder, die zich 
voorneemt geld te sturen, dit 
vandaag doet, zijn we uit de 
brand. 
Comité PATERS H. en N. 
STEEMERS S.M.A., Zutphen 

Giro no. 537299. 

U wenst toch 
de allerbeste waar 
voor uw geld 7

Koopt dan uw 

Fijne Vleeswaren 
en Kaas 

In de vertrouwenszaak 

'TANKER 
Hier worden alleen artikelen 
van de allerbeste kwaliteit 
verkocht.· 

Bovendien op alle 

VéGé-Artikelen 
10 % korting. 

Op • 250 gram VéGé,Koekjes• 
aan de laagste prijs . 
10 O/o korting en 

2 grote FRUITSTICKS CADEAU. 
Deze weck: 
Lunehworst 100 gr. 30 et. 
Butterehots Bonbons 

200 gr. 65 et. 
Volop verse Eieren. 

C. de Jong•v. Kempen
Van Hornstraat 12

Binnen 
'n enkele dag 
verdwijnen 

Jeugdpuistjes 
en 

Üuidîrritaties 
door 

Penicilloid 
Crême 

DROGISTERIJ 

�,DE MOLEN" 
Rechterstraat 3 7 

Tel. 361 

\ 

ij �ntrekkelijke prijzen 
�etere kwaliteiten 

{;armante modellen 

Dk il het ABC van 

van Witteveen! 

a 

Swagger in dubbeldoek
schaduwruit, in groen, peuoJ. 
grijs en bordeaux. 
Maten 38 t/m 44 

79.-
b 
Mantel in velour, met Min
kaline garnering, in alle 
modekleuren. 
Maten 38 t/m 46 

79.• 
C 
Mantel in duvetine, in zwart.
bordeaux, peuol, grijs en 
agave. Maten 44 t/m 50 

98.75 
d 
M a i ds-m a n  tel in leder
velour, op satijn gevoerd. 
Maten 112 t/m 118 

69.-
e 

Geklede mantel met grote 
Persianer garnering. 
Maten 42 c/m ,o

189.
f 
Swagger met Indisch-lam
kraag. Maten 38 t/m 44 

110 .•. 

Eindhoven, Rechtestraat 50 

Amsterdam Utrecht Maasuicht 

En &,N 
~N~ 

hebben wij voor U. 



BIJLAGE No. 414 31 OCT. 1962 

:J!,caJant' s Centcwn 

Op de bres voor invalide werkkrachten 

Installatie blinde telefoniste 
Goed voorgaan doet goed volgen 
Op de Exportcentrale van de N.C.B., 
alhier, wordt de telefooncentrale sedert 
enkele maanden bediend door een blin
de telefoniste, een zekere Conny v. d. 
Heijden uit Rosmalen. Deze Conny, die 
33 jaar oud is en reeds sedert 3-jaf4!'e 
leeftijd haar izezichtsvennoizen mist, be
hoorde tot voor kort noiz tot het meer 
dan duizendkoppilZe lej?ertje blinden in 
ons land, dat zich in het economische 
leven izeen positie voor een volwaardiiz, 
zelfstandil? bestaan • weet te verwerven, 
ook al maakt het daarop krachtens be
paalde capaciteiten beslist staat. Conny 
trof kort izeleden echter het hoogst zeld
zame izeluk, dat de dienst "Bijzondere 
Berniddelill.l?" van_ het Gewestelijk AI
beidsbureau te 's Hertoizenbosch, de 
Exportcentrale van de N.C.B. te Boxtel 
bereid vond om een blinde telefoniste 
- zijnde Mej. v. d. Heijden - in dienst
te neinen.
En nu doet zij daar haar werk, even
toegewijd en correct als ieder ander (die 
wel over het gezichtsvermogen beschikt) 
dat zou kunnen doen. Op haar eenzame 
post maakt Conny via de telefoon nu 
verre reizen naar Amsterdam, naar 
Maastricht, naar Groningen, ia zelfs 
naar het buitenland, naar Duitsland, 
naar Frankrijk, naar Engeland, naar. ..... 
noem maar op. Een nieuwe wereld 
doemt daar voor haar op, de wereld, 
waarin het goed is te werken tussen 
personen, die de materie ondergeschikt 
hebben gemaakt aan de mens. Om 
hárentwil, zonder daarbij nochtans ver
lies in enigerlei vorm behoeven te boe
ken. En winst? Inderdaad: een sociale 
daad van betekenis! 
JNST ALLA TIE WAS 
SOCIAAL PLEIDOOI. 
Woensdagmorgen nu, werd Mej. v. d. 
Heijden officieel geïnstalleerd als tele
foniste van de N.C.B.-Exportcentrale. 
Zulks niet om een flinke pluim op de 
hoed van de directie van de N.C.B. te 
steken, ook niet om de heren van het 
Arbeidsbureau hemelhoog te prijzen, 
zélfs niet om Conny eens extra te 
fêteren. Neen -- ook al werden deze 
vriendelijkheidjes tussen de regels door 
wel gepleegd -, het was voornamelijk 
om een hartelijk pleidooi te houden 
voor opname van invalide werkkrachten 
in het arbeidsproces, dat er Woensdag 
in het privékantoor van Directeur Luy
ben een wel zeer select gezelschap bij
een was. Daar zagen we allereerst de 
directeur van de Exportcentrale, de heer 
Luyben; dan de adjunct-directeur, de 
heer Bonants: voorts de heer Van Hout, 
directeur van het Gewestelijk Arbeids
bureau te 's Bosch; de heer Dekker, adj. 
directeur van dit bureau; de heer Rietra, 
hoofd van de dienst Bijzondere Bemid-

., deling; de heer F. v. Puyenbroek, direc
teur van het bijkantoor te Boxtel en de 
heer Valks, wethouder van Sociale Za
ken te Boxtel. leder op hun beurt be
toogden deze heren, dat in het Neder
landse economische bestel no� te weinig 
plaats is voor invalide arbeidskrachten, 
dikwijls echter geheel ten onrechte want 
met invaliditeit is een mens dikwijls 
maar zeer beperkt gehandicapt. Een 
persoon _van wie bepaalde zintuigen, 
organen of ledematen niet meer naar 
behoren kunnen functionneren, weet 
met de gezonde zintuigen, organen of 
ledematen dikwijls • te woekeren op een 

)4-- Grappenmakers hadden vorige week 
�edacht, dat de wijsheid van de week 
zou luiden: ,,De grootste stroper is de 
beste jachtopziener". Zulks om op ge
kruide wijze te verhalen van de tegen
stefüng, die we vinden in de veroorde
ling van Boxtel's burgemeester, wegens 
clandestien bouwen voor ziin gemeente, 
en in zijn eervolle benoeming in de 
staatscommissie van het Departement 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting, 
nog wel in de plaats van de tegenwoor
dige mm1ster. De wijsheid van de 
week ... , ja dat was vierkant de bedoe
ling van die grappenmakers. Welaan, 
wij willen er thans �raag een plaatsje 
voor inruimen, weliswaar niet om het 
als wijsheid doch om het als grap van 
de week onder de aandacht van onze 
lezers te brengen: -+c Nu Uw gezicht 
toch uit de plooi is: Wij hebben horen 
vertellen van een man, die bij het zien 
passeren van Boxtel Vooruit's voorzit
ter sarcastisch iets opmerkte in de geest 
van: ,,Wat hebben we toch een dave
rend bevrijdingsfeest gevierd dit jaar". 
Waarop Boxtel Vooruit's voorzitter 
prompt, gevat en quasi-serieus gerepli
ceerd moet hebben: ,,Ah, daar zegt U 
wat, maar die gift van f 1000,-, die we 
van U mochten ontvangen, heeft nu ook 
eens zoden aan de dijk gezet!" Dat was 
alles, want voor de rest bleef het stil, 
erg stil. Zo stil als in de schatkist van 
Boxtel Vooruit, waarin reeds sedert 
enige tijd de blijde rinkelende klank van 
centen, stuivers, dubbeltjes, kwartjes en 
guldens verstorven is. Daar moet wat 
aan gedaan worden. * Prosit! De Box
telse herbergiers, kasteleins, hoteliers of 
hoe U de schenkers van de geestrijke 
vochten ook noemen wilt, gaan er op 
Woensdag 12 November eentje drinken 
in Rheinburg in Duitsland, waar het 
bier even best is als waar ook ter wereld. 
Maar daar blijft het niet bij, want het 
gróte doel van deze dagtrip is de bezich
tiging van de bekende Unterberg
fabrieken. * Vorige week vingen wij in 

wijze, die hen voor bepaald soort werk 
nog uitstekend geschikt maakt. De be
wijzen hiervan liggen voor het grijpen. 
Zie daarvoor vooral eens naar Engeland 
en Amerika, waar men ons op dit ge
bied reeds zo ver vóór is. Duizenden 
gebrekkigen hebben daar hun levens
geluk in de arbeid hervonden! 

ALS VOLWAARDIG MENS 1 
Maar laten we nog even bij onze geïn
stalleerde Conny blijven. Ofschoon zij 
bij de Exportcentrale in een drukke 
werkkring terecht is gekomen en de in
tensieve telefoondienst er haar dwingt 
tot op de bodem van haar capaciteiten
reservoir te tasten, slaat zij zich er dap
per doorheen. De leerperiode, die nor
n1aal bepaald is op veertien dagen, be
perkte zij tot· 2 à 3 dagen. Zii heeft nu 
reeds alle kengetallen vast in het hoofd 
zitten, heeft geen moeilijkheden meer 
met buitenlandse gesprekken en zorgt 
er voor - ook al is de telefooncentrale 
in oude vorm, dus zonder de voor blin
den gebruikelijke accoustische hulpmid
delen, gebleven - dat de telefoondienst 
van de Exportcentrale het visitekaartje 
van het bedrijf is. ,,Niemand merkt, dat 
wij een blinde telefoniste in dienst heb
ben"; deze woorden van de heer Luy
ben zeggen voldoende! 
Ze zeggen welhaast evenveel als het 
feit, dat er naast Mej. v. d. Heijden als 
enige niet-ziende telefoniste in een par
ticulier of semie-particulier bedrijf in 
overheidsbedrijven nóg drie blinde tele
fonisten méér naar volle tevredenheid 
hun werk verrichten. 
En toch geniet Mej. v. d. Heijden geen 
bijzondere voorrechten. Zij zou dat 
trouwens niet wensen. Zij wil, precies 
als de meeste andere minder valide men
sen, als volwaardig mens behandeld wor
den, zowel bij haar werk als bij haar 
vrijetijdsbesteding. De enige bijzondere 
zorg, die zij geniet, gaat er dan ook 
juist naar uit om haar in de gemeenschap 
een plaats te geven, die haar "persoon
lijkheid" ten goede komt. En zij werkt 
daar zelf vol ijver aan mee. Ter verdui
delijking hiervan vertellen we U, dat zij 
behalve de diploma's ULO, Steno en 
Typen ook een diploma behaald heeft, 
dat haar bevoegdheid geeft tot les 
geven in...... Esperanto. (Hierover zal 
men binnenkort wel meer horen!) En 
voorts wil zij de ongetwijfeld goede mu
zikale gaven die zij bezit, in haar vrije 
tijd gaarne dienstbaar maken aan koor 
of orkest. Zij houdt erg van zingen, 
speelt goed orgel en vordert op het 
ogenblik ook reeds aardig met haar 
vioolstudie. 
EN UW BIJV ALSBETUJGING 1 
U begrijpt nu wel, dat op het moment 
van de installatie zelf vele handen 
enthousiast op elkaar IZÎll.l?en, behalve 
voor de directie van de N.C.B. en de 
heren van het Arbeidsbureau ook voor 
háár, die vele leidi11.1Z2evende filZuren uit 
het Nederlandse be.drijfsleven toont, dat 
zij op dit bela11.1Zrijke sociale punt noiz 
ziende blind zijn. Zelfs Jopie, de ge
leidehond, baste bij het applausje vro
lijk mee. En hoe zal Uw bijvalsbetuiginiz 
uitvallen, Nederlandse bedrijven 7 
Laten we hopen, dat het izoede voor
beeld spoed4t door vele (één toezeggill.l? 
is er al uit voortgevloeid) OP BREDE 
BASIS gevolizd zal worden, tot geluk 
van het minder valide deel van ons 
volk. Zo zij het! 

dit blad een verslagje over de jaarver
gadering van de R.K.JM.V. aan met de 
woorden: .,Vorige week Zaterdag werd 
door de R.K. Middenstandsvereniging, 
afd. Boxtel" etc. etc. U hebt natuurlijk 
al wel begrepen, dat wij U nu gaan ver
tellen, dat dit R. K. Jonge Midden
standsvereniging had moeten zijn. Pri
ma lezers, we verstaan elkaar vandaag! 
* Daarom nu eens gesproken over de
baldadigheid van de jeugd, al lijkt het 
spreken daarover zoiets als de Moriaan 
gewassen. Nu de jeugd het baldadig
heidsspook weer eens heeft laten rond
waren bij scholen en kerken, willen we 
er tóch nog 'ns een paar vermanende 
woorden aan wagen. Want hele ruiten, 
die kapot gaan, heel worden, kapot gaan 
en ga zo maar door; rioolputies, die 
worden opengelegd met alle gevaren 
vandien, dat dient voor de opvoeders 
immers allemaal nog eens aanleiding te 
zijn om de jeugd het schadelijke en ge
vaarlijke van een en ander onder de 
ogen te brengen. * En nu we de jeugd 
toch onder het Terloopse sterrenfirma
ment verzameld hebben, moeten we het 
ook eens hebben over de Holywood
invasie. Met die Holywood-invasie be
doelen we de ontelbare, al of niet 
ordentelijke (reclame) foto's van film
sterren, die onder onze jeugd via verza
meling, ruiling en koop hun weg zoeken. 
We hebben hierover al eens horen zeg
gen: .,Vroeger spaarden we alle moge
lijke soorten religieuse prentjes, thans 
spaart men een zo groot mogelijke col
lectie foto's van filmsterren." U kunt 
deze mensen "nurksen" noemen, maar 
dan krijgt U van ons het gelijk dit keer 
eens niet aan Uw kant. Soit! * Hoe 
gevaarlijk kinderbalonnen kunnen zijn, 
hoorden we vorige week aan een dave
rende knal, gerinkel van ruiten en kin
dergehuil in een van de nieuwe wonin
gen aan de Kapelweg. Bij het stuk gaan 
van de ballon had het ontsnappende gas 
zich ontladen in een geweldige steek
vlam, die beslist niet thuis hoorde bij de 
bedoelingen van dit speeltuig. Opgepast 
bij vuur dus! * De wijsheid van de 
week: ,,Onwetendheid is beter dan voor
gewende kennis!" 

Aan het geachte publiek van Boxtel. 
De Veehouders van Helvoirt en Cromvoirt hebben 
zich grote financiële offers getroost om hun vee, 
stapel voor 1 November '52 vrij te maken van 
reageerders, dus T.B.C.,lijders, waardoor de 

Coöp. Stoomzuivelfabriek "St Lucia", Helvoirt
via ons, de melkslijters van Boxtel, 
per 1 November '52 

T.B.C.-vrije melk en -producten 
zal kunnen aanbieden. 

Onze T.B.C.,vrije melk en melkproducten beleefd 
bij U aanbevelend verblijven wij, 

Hoogachtend. 
De gezamenlijke melkslijters te Boxtel. 

De maand November 

doet haar intrede, en 

geschenkentijd ! daarmede nadert de 

Im. bontkraag. Kleuren 
groen en bruin, Peau 
de peche gevoerd, voor, 
radig voor alle leeftijden 
leeftijd 7 jaar 

f 15,00 
kleine stijging p. maat. 
Idem Heren maten 

f 27,50

CORDUROY jongens 
jaquets geheel gevoerd 
in bruin, groen, rood, 
blauw en grijs, voor, 
radig voor alle leeftijden 
leeftijd 6 jaar 

f 17,50Wij brengen dit jaar 
sortering in 

een rijke 
l►• kleine stijging p. maat.
1r CORDUROY jongens

nuttige geschenken 
voor elke leeftijd en voor elke beurs. 

* Wie voor weinig geld iets aantrekkelijks
wil kopen slaagt bij ons en wie een
meer kostbaar cadeau zoekt, overtuige
zich eens wat wij hierin brengen.
( Men zie nu reed• onze 1peciale etalage•. )

t: ''!i\??li'.\i":'J plusfours extra sterke
kwaliteit, leeftijd 7 jaar 

f 17,35
kleine stijging p. maat. 

Lange Corduroy Heren pantalons in grijs en bruin, f 2 3,50

Kantoorboekhandel 
Tielen 

Onze Confectie-afdeling draait nu 

op volle toeren, zorg dat U ook 

profiteert van deze aanbiedingen ! 

en Boekhandel 
'T IS WEER 

STATIONSTRAAT 
1 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen In den 0 01evaar

STAAT U STIL 

OP STRAAT 

DU88ELTJE 

10P TE RAPiN? 

In deze durè tijd loop je et zeker niet 
gemakkelijk aan voorbij. Dus als er 
guldens voor het grijpen zijn, zult U 
die toch zeker nemen? 
Néém dan de guldens van De Gruyter's 
cassabons. Die cassabons zijn wèrkelijk 
geld. Het is géén kunst en géén moeite 
er drie, vier en méér gulden per maand 
aan te verdienen. Iedere maand opnieuw. 
Het hele jaar door. Jaar in, jaar uit. 

Eigenlijk is De Gruyter fabrikant, grossier 
en kruidenier tegelijk. 't Is èluidelijk, dat 
daardoor grote bezuinigingen 
mogelijk zijn. En het ligt voor 
de hand, dat De Gruyter U 
daarvan laat meeprofiteren door 
100/o korting. Voor tien gulden 
aan cassabons één gulden con
tant terug. De bons zijn altijd 
Inwisselbaar. 
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Speculaas 250 gram 42 �\ 
750 gram blik 126 ct. 1 

Amand. speculaas 250 gram 56 et. i 
750 gram blik 168 et. 1 

----.-.......... --------,

Nella . , , • 
Rigoletto. • 
Nora . 
Biscuits glacé . 
Nonja. • • •  

250 gram 
250 gram· 
250 gram 
250 gram 
:Z� gram 

35ct.i 
40ct. 1

45ct. 1 

50 ct. 1 

55� 1 

AlléénDe Gruyter geeft 10 0/okorllng 

DE G • U. YT.· E RI op alle artikelen, behalve 
suiker, zout en sod" 

·moie

1 



Parochie==Agenda 
Anna Thiissen z.e. en zonen. 
DINSDAG: 7 uur 1. j. voor Leonardina 
v. Weert; zijaltaar 1. d. voor Lies de
Kort-v. d. Elst; kwart voor 8 1. i. voor
Johanna Driessen-Willems; zijaltaar 1. d.
voor Piet Baaijens; half 9 1. d. voor Jo
hannes v. d. Heijden.

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

2:le Zondl!R na Pinksteren. 
2 November 1952. 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. 
Om half 7 gel. H. Mis voor Cornelis 
Voermans en Henrica Vervoort; kwart 
voor 8 gel. H. Mis v. h. geestelijk en 
tijdelijk welzijn van onze par.; z. a. gel. 

• jrgt. voor Harrie Weijers; H. Hart-al
taar gel. jrgt. voor Johannes Cornelis
Troeijen; H. Bloed-altaar gel. H. Mis
voor Barbara v. Oers-v. Dijk; 9 uur gel.
H. Mis voor Anna Maria Layendecker
Beening; z.a. gel. H. Mis voor Johan
nes v. d. Loo en Hendrina v. Oirschot;
half 11 gez. Hoogmis voor de overleden
leden van de Broederschap van het H.
Bloed.
Schaal: De te schaal is voor de ver
lichte torenklok.
De 2e voor de bizondere noden.
N.B. Na de Hoogmis zal de H. Bloed
doek ter verering worden uitgesteld.
Lof: Vanavond om 7 uur Lof met Aller
zielenpreek.
Geheel deze week om 7 uur Kruisweg
voor de Gelovige Zielen.
Mariagarde: Vandaag om 2 uur in de
Kapel van de Witte Zusters. Men wordt
verzocht de blaadjes "Ave Maria" af te
halen in de sacristie.
Allerzielen, Maandag is het Allerzielen
dag. De eerste drie H.H. Missen zijn
om half 7; het tweede drietal om half 8;
en het derde drietal, waarvan de eerste
een plechtige gezongen H. Mis, begint
om half 9.
Na de miüdag om 3 uur Kruisweg voor
de kinderen, om 7 uur voor de volwas
senen.
De Portiuncnla-aflaat is te verdienen
vanaf Zondag 2 Nov., 's middags 12
uur tot Maandag 3 Nov. 's nachts 12
uur. Voorwaarden zijn: Biecht, H. Com
munie en Kerkbezoek met telkens 6
Onze Vaders enz. tot intentie van Z.H.
de Paus.
Hubertus-brood: Maandag 3 Nov. vóór
de H. Mis van half 8 zal het Hubertus
brood worden gewijd aan het zijaltaar.
Biechten: Vanwege de te Vrijdag is er
Donderdag gelegenheid om te biechten
van 7 tot 8 uur. Verder is het biechten
Zaterdag van half 3 • tot 4 uur en van
6 tot half 8. 
Zaterdag a.s. is het te Zaterdag van de 
maand. Tevens Priester-Zaterdag.
A.s. Donderdag om kwart voor 8 recol
lectie in de kapel van de Witte Zusters
voor de propagandisten van de Maria
Congregatie.
Aanbiddingsdag 9 Nov.: Zondag a.s. zal
·het in onze parochie de jaarlijkse aan
biddingsdag zijn. Dat alle parochianen
daar in hun plannen voor het weekend
rekening mee houden. Nadere bizon
derheden over de viering van deze dag
zullen nog worden bekend gemaakt.
MAANDAG: om half 7 -gel. irgt. -voor
Hendrica v. d. Heuvel; z. a. gel. H. Mis
voor Johanna, Maria van Doorenmalen
Hulsen; om half 8 gel. jrgt. voor Wil
helmus v. d. Velden; om half 9 plech
tige H. Mis met assistentie; 's middags
om 3 uur Kruiswegoefening voor de 
kinderen, 's avonds om 7 uur en ook 
,,onder het octaaf" Miserere en Kruis
weg voor de Gelovige Zielen, vooral
voor onze overleden medeparochianen.
DINSDAG: om kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Josephus Rossou en Wilhel
mina Vermeulen de echtgen.; z. a. gel.
H. Mis voor Marinus, Cornelis v. d.
Sande; H. Hart-altaar gel. H. Mis voor
Hendricus Voets v.w. de buurt; H.
Bloed-altaar gel. mndst. voor Johannes
v. d. Loo; om half 8 gel. H. Mis voor
Johannes Hobbelen v.w. vrouw en kin
deren; z.a. gel. H. Mis voor Pastoor 
Arnoud v. d. Ven! H. Hart-altaar gel. 
mndst. voor Mechelina v. Kuringen; om 
half 9 gel. H. Mis voor Dorothea Sie
merink-den Doop; 's avonds om 7 uur 
Kruisweg. 

Boerdonk; z. a. gel. H. Mis voor Fran
cina v. cl. Laar-v. Liempd; H. Hart-altaar 
gel. mndst. voor Petrus Janssen. 
Hedenavond om 7 uur Kruisweg. 
H. Sacrament van het Huwehjk wensen
te ontvangen: Gerardus Marinus van
Roosmalen geb. par. H. Hart en won.
in deze parochie en Maria Martina Jo
sephina van Breugel, geb. en won. in
deze parochie; Antonius Paulus van
Dun geb. en won. in deze parochie en
Johanna Chr. M.' Moonen, geb. par. H.
Hart en won. te Oisterwijk (St. Petrus);
Marinus Woutherus van Weert, geb.
par. H. Hart en won. in deze parochie
en Maria Hendrika Adriana van Kessel,
geb. en won. in deze parochie, waarvan
heden de tste afkondiging geschiedt.
Johannes van Gerven, geb. te Makassar
en won. in deze parochie en Maria Jo
sephina Antonia Cornelia Wijnhaven
geb. te Venray en won. in deze paro
chie; Franciscus Johannes van Haaren
geb. en won. te Oisterwijk (St. Petrus)
en Francisca Cornelia van Dun, geb. en
won. in deze parochie, waarvan heden
de 2de afkondiging geschiedt.
Henricus Striibosch gewoond hebbende
in deze parochie en Maria van Hooff
uit de par. v. h. H. Hart; Antonius van
den Broek uit deze parochie en Adriana
van Son uit de par. v. h. H. Hart; Jo
hannes Franciscus van den Broek uit
deze parochie en Anna Maria Lamber
dina van Overbeek uit Oirschot (St.
Petrus), waarvan heden de 3de afkon
diging 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. 

2:le Zondl!R na Pinksteren. 
2 November 1952. 

Vandaag gaat de eerste schaal, de stui
versschaal voor de kerk: de tweede 
gaat voor de Bijzondere Noden. 
De Hoogmis is vandaag met Volks
zang. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met 
rozenhoedje, daarna zal de predikatie 
over de Gelovige Zielen worden gehou
den en de "Miserere" en "De Profun
dis" worden gezongen. 
Er is gelegenheid om te biechten van
avond van 6-7 uur. 
Vanaf vanmiddag 12 uur tot Maandag
avond kan men de toties-quoties aflaat 
verdienen voor de Gelovige Zielen. De 
voorwaarden zijn: Biecht, H. Communie, 
bezoek aan de kerk terwijl men bidt zes 
maal het Onze Vader, zes maal het 

WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor Gerar
dus v. d. Heijden en Maria Kronen
burg z.e.; zijaltaar 1. d. voor Warner
Jan Heintjes; kwart voor 8 1. d. voor de 
overleden familie v. Oers-v. d. Meijden;
half 9 1. d. voor Clasina v. Grinsven-v.
Nielen.
In de Burcht: half 8 1. d. voor Martinus
Scheutiens.
DONDERDAG: 7 uur 1. d. voor Jan
Baai jens; kwart voor 8 1. d. voor Lam
bertus Cunijten-v. Eert; zijaltaar 1. d.
voor Henricus v. Drunen; half 9 1. d.
voor over!. fam. Richelle-v. Heesch;
half 10 gezongen Huwelijksmis.
VRIJDAG: kwart voor 7 pl. gez. d. voor
overleden leden Broederschap St. Willi
brord; zijaltaar 1. d. voor Hendrik
Rooijakkers; kwart voor 8 1. d. voor
Wilhelmina v. d. Bosch-v. d. Aa v.w. de
Kaartclub; zijaltaar 1. d. voor Jacobus
Cuppen; half 9 1. d. uit dankbaarheid
(R). 
ZATERDAG: 7 uur 1. d. voor Adrianus 
Meijs-Timmermans; kwart voor 8 1. d. 
voor Adrianus Dank ers; half 9 pl. gez. 
dienst tot bijzondere intentie (S); half 
10 gez. Huwelijksmis; half 11 gez. Hu
weliiksmis. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

2:le Zondag na Pinksteren. 
2 November 1952. 

ZONDAG: half 8 voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn van de parochie; 10 
uur jrgt. voor Anna Maria van Kessel; 
half 3 Lof met rozenhoedje en miserere, 
gevolgd door preek over de Gelovige 
Zielen. 
MAANDAG: 7 uur en 9 uur H. Missen 
voor de Gelovige Zielen. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor de over
leden weldoeners van de kerk. 
WOENSDAG:: half 8 mndst. voor Al
bertus van der Linden. 
DONDERDAG: half 8 mndst. voor 
Maria van de Langenberg. 
VRIJDAG: half 8 mndst. voor Wilhel
mina van de Aa. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Theo
dorus van der Velden. 

Deze week zullen nog geschieden: 
Dinsdag mndst. voor Johannes van Kas
teren. Woensdag mndst. voor Theodo
rus Rijken. Donderdag mndst. voor Wil
helmus v. Kessel. Vrijdag mndst. voor 
Henricus van Reysingen. Zaterdag 
mndst. voor Johannes van de Broek. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Wees Gegroet en zes maal Eer aan de ZONDAG 2 November, 22e Zondag 
Vader tot intentie van Z. H. de Paus. na Pinksteren: om 7 uur de H. Mis voor 
Maandag - Allerzielendag. Om 6 uur het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
wordt de H. Communie uitgereikt ten parochie; om half 9 de H. Mis voor de 
behoeve van hen, die elders naar hun overleden familie Schut; om 10 uur de 
werk moeten. Het eerste drietal H.H. Hoogmis, als gez. H. Mis voor Johanna 
Missen begint om half 7, het tweede Heerebeek- de Beer. 
om kwart voor 8, _het der-de-m n-� uur. -·- De eerste .sch..al .is- voor,. de eigen-kerk-; --
In de Burcht zal om 7 uur een drietal de tweede voor de Bijzondere Noden. 
H.H. Missen gelezen worden. Telkens Vanaf 12 uur hedenmiddag tot morgen-
zal onder de eerste H. Mis na de Com- avond bij elk kerkbezoek een volle af-
munie van de priester de H. Communie laat te verdienen voor de gelovige zie-
worden uitgereikt aan de gelovigen. !en. De voorwaarden zijn: Biecht, H.
Telkens is de te H. Mis voor de Gelo- Communie, en een kerkbezoek met tel-
vige Zielen; de 2e tot intentie van Z. H. kens te bidden 6 Onze Vaders, 6 Wees 
de Paus; en de 3e H. Mis voor de hier- Gegroeten en 6 maal Eer aan de Vader 
onder aangegeven intentie. enz. 
Na de middag om 3 uur is het Kruis- Om half 3 GEEN Lof. 
weg voor de schoolkinderen. Des avonds Om 7 uur Gedachtenisbijeenkomst voor 
is het om half 8 plechtige kruisweg. De de gelovige zielen, met aflezing van 
aanwezigen worden verzocht het Stabat het ziel boek (1 e gedeelte). 
Mater (in het Nederlands) mee te MAANDAG, ALLERZIELENDAG: om 
zingen. half 7 en om 7 uur wordt de H. Com-
Verder is het deze week elke avond om munie uitgereikt; om 7 uur de eerste 
half 8 Kruisweg. Het brood van St. Hu- H. Mis voor de gelovige zielen, gevolgd
bertus wordt gewijd vóór de H. Mis van door een tweède tot intentie van Z. H. 
half 7. de Paus, en om kwart voor 8 de plech-
Donderdag wordt er biecht gehoord des tig gez. dienst voor de overleden wel-
morgens onder de H.H. Diensten en des doeners van onze kerk; aan het zijaltaar 
avonds van 6-7 uur. Na de middag is om 7 uur 3 H.H. Missen, waarvan de 
het om drie uur H. Familie van Moe- 3e voor Berta van der Schoot-Spijker-
ders en Gehuwde Vrouwen, waaronder boer. 
Kruisweg voor de in dit jaar overleden Des avonds om 7 uur de plechtige 
Moeders. oefening van de Kruisweg (Stabat Ma-
Vrijdl!R - Eerste Vrijdag en feestdag ter nr. 97), met aflezing van het ziel-
van St. Willibrord, de voornaamste pa- boek (2e gedeelte). 
troon der Nederlandse Kerkprovincie. DINSDAG: om kwart voor 8 de H. Mis 
Om kwart voor 7 pl. gez. dienst voor voor de heer P. van Haaren, oud-secre-
de overleden leden van de Broeder- taris van de N.C.B. te Tilburg overle-
schap van St. Willibrord. Na de H.H. den (v.w. de Boerenbond afd. Boxtel). 
Missen zal zijn reliquie worden vereerd. WOENSDAG: om kwart voor 8 de H. 
Vanaf Vrijdag en gedurende het octaaf Mis voor de overleden ouders van de 
kunnen zij, die de kapel op Luissel be- Pas-van den Breekel. 
zoeken, een volle aflaat verdienen op 

DONDERDAG: om kwart voor 8 de 
wekelijkse H. Mis voor Johanna van de 
Loo-Witlox. 
VRIJDAG: 7 November, de feestdag 
van de H. Willibrordus, de patroon van 
de Nederlandse Kerkprovincie: tevens de 
Eerste Vrijdag van de Maand: om half 8 
de plechtige gez. H. Mis voor Adrianus 
van de Schoot. 
Des avonds om 7 uur plechtig Lof met 
oefening van Eerherstel, na het Lof 
gelegenheid tot verering van de relikwie 
van de H. Willibrord. 
ZATERDAG: om kwart voor 8 de H. 
Mis voor Johanna van de Loo-Witlox 
vanwege de kinderen. 

Gelegenheid tot biechten: 
Dagelijks voor de H.H. Missen: en Za
terdagmiddag van 6 tot 7 uur. 
Kateohismuslessen deze week op school: 
7e klas: de vragen 135 en 137. 
6e en 5e klas: les 17. 

-· 

4e en 3e klas: les 13. 
De Godsdienstcursus : 

Woensdagavond van 8 tot 9 uur in de 
school. 

Huwelijksaankondiging: 
Johannes Marinus van de Loo geb. en 
won. in deze parochie en Adriana van 
Biljouw geb. en won. in de parochie 
van de H. Lambertus te Cromvoit. 

2e Roep. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

22e Zondag na Pinksteren. 
2 November 1952. 

Zondag: half 7 1. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur 1. j. voor Hendrica Pen; 
10 uur z. j. voor de Weled. Heer Go
defr. v. Boeckel v. Rumpt; half 3 het 
Lof. Na het Lof "Miserere", Zielboek, 
predikatie, waarna "De Profundis" met 
de oratie voor alle Gelovige Zielen. 
Biechthoren van 4 tot 5 uur. 
Vanaf Zondagmiddag 12 uur tot Maan
dagnacht 12 uur te verdienen volle af
laat bij wijze van Portiuncula-aflaat, en
kel toepasselijk op de Gelovige Zielen 
onder de gewone voorwaarden. Bij het 
kerkbezoek echter te bidden: 6 maal 
.,Onze Vader", 6 maal "Wees-gegroet" 
en 6 maal "Eer aan de Vader". 
MAANDAG: gedachtenis der overleden 
gelovigen: begin der eerste 3 H.H. Mis
sen om 6 uur, der tweede om half 8, der 
derde om 9 uur. Om 6 uur z. m. voor 
de overleden weldoeners van kerk en 
Liefdegesticht; om half 8 z. m. voor de 
overleden leden der proc. van Kevelaar; 
om 9 uur voor de overleden leden der 
beide Congregaties van 0. L. Vrouw, 
de 2e en 3e H. Mis zijn telkens achter
eenvolgens voor alle Gelovige Zielen en 
tot intentie van Z. H. voor de Gelo
vige Zielen. Uitdeling der H. Commu
nie onder de H. Mis van 6 uur, half 8 
en 9 uur. 's-Avonds om half 6 plechtige 
Kruiswegoefening. Het St. Hubertus
brood wordt gewijd Maandag vóór de 
H. Mis van half 8.
DINSDAG: 7 uur z. i. voor Joh. v. d.
Vleuten, Hendrica en Johanna Maria
de hsvr.: half 8 1. m. voor Maria Jan v.
Doorn te Gemonde overleden; 8 uur
T. j. voor Ant. -Bakx, Mar-ia de hsvr. en
Corn. de zoon. 
WOENSDAG: 7 uur z. j. voor Mart. v. 
Kempen en Jordina de hsvr.; half 8 1. j. 
voor de Familie Hendr. Tinnebroek; 8 
uur 1. j. voor Wilh. Hermes. 
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Frans 
Appeldoorn en Johanna Maria de hsvr.; 
half 8 1. j. voor Hendrica Wilh. Hermes; 
8 uur 1. j. voor Theod. v. d.Meijden. 
VRIJDAG: 1 e Vrijdag der maand: half 
7 1. j. voor Adr. Hermes; 7 uur 1. j. voor 
Johanna Maria Theod. v. d. Meijden; 
half 8 z. mndst. voor de over!. familie 
v. Boeckel van Rumpt; deze H. Mis met
uitstelling enz.
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Joh. v.
Rulo; half 8 1. j. voor Theodora Mari
nus Thomassen; 8 uur 1. i. voor Jan van
Nuenen.
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der
parochie; 8 uur 1. j. voor Johanna Jan
v. Nuenen; 10 uur z. j. voor Maria Joh.
Rulo. 

In de Kapel dier Eerw. Zusters:
Dinsdag 7 uur 1. m. voor Adr. v. Berkel 
Donderdag 7 uur 1. m. voor Arnolda 
Ger. Kuypers te Best overleden. Vrijdag 
7 uur 1. m. voor Maria Adr. Koppens. 
Zaterdag 7 uur 1. m. voor Maria Jan v. 
Doorn te Gemonde overleden. Zondag 
7 uur 1. m. voor Engelb. v. d. Velden en 
Ant. de zoon. 
30e Maria Jan. v. Doorn te Gemonde 
overleden. 

WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Petrus Smits; z.a. gel. jrgt. 
voor Dina v. d. Brand-de Bever; H. 
Hart-altaar gel. irgt. voor Adrianus v. 
d. Sande, Wilhelmina van Kuik en Jo
hannes de zoon; H. Bloed-altaar gel. 
mndst. voor Christ v. d. Horst; om half 
8 gel. H. Mis voor Hendrik Verberne; 
z.a. gel. irgt. voor Cornelis v. d. Heu
vel; zijaltaar gel. H. Mis voor overleden 
ouders van der Vorst-Martens; om half 
9 gez. mndst. voor Maria Roeien; z.a. 
gel. H. Mis voor Justinus Johannes v. d. 
Eerden; 's Avonds om 7 uur Kruisweg. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gel. 
H. Mis voor Hendricus v. d. Meeren
donk; z.a. gel. H. Mis voor Petrus
Janssen; Maria-altaar gel. mndst. voor
Helena Kums; H. Bloed-altaar gel.
mndst. voor Maria Vogels- v. Kasteren;
om half 8 gel. H. Mis voor de over!.
ouders Petrus Ghijsens en Maria, Adria
na van Son; z.a. gel. mndst. voor Jo
hanna v. Dalen-Melis; om half 9 gez.
mndst. voor Hendrica v. d. Ven-v. d.
Ven; z. a. gel. jrgt. voor Bartholomeus
Voets; H. Hart-altaar gel. H. Mis voor
de overleden Fam. Troeijen-Bergman;
's avonds om 7 uur Kruisweg, waarna
gelegenheid om te biechten tot 8 uur.
VRIJDAG: Eerste Vrijdag, Feestdag van
St. Willibrordus: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Hendrica v. d. Oever-v. d.
Sande; z. a. gel. H. Mis voor Hendricus
van Meersbergen; H. Hart-altaar gel.
mndst. voor Gerardus v. d. Loo; H.
Bloed-altaar gel. mndst. voor Anna
Maria v. d. Heijden-Verhoeven; om half
8 gel. H. Mis ter ere van het H. Hart;
z.a. gel. H. Mis voor Maria Loerakker
v. Geel; om half 9 gel. H. Mis voor
Hendrica v. d. Ven-v. cl. Ven; z. a. gel.
H. Mis voor Petrus Smits.

de gewone voorwaarden. A.s. Zondag 
zal in de Luisselse kapel op de gebrui
kelijke wijze de devotie tot St. Willi
brord gevierd worden. Avonturen van BIM 

Hedenavond om 7 uur Kruisweg, waar-
na kort Lof.
ZATERDAG, Priester-Zaterdag: om
kwart voor 7 gel. H. Mis voor de over!.
ouders van Rumund-Ketelaars; z. a. gel.
mndst. voor Wilhelmus v. d. Meijden;
half 8 gel. H. Mis t.e.v. het Onbevlekt
Hart van Maria tot bekering der zon
daars; half 9 gez. mndst. voor Henricus

Des middags is het om half vier Lof 
voor de shchoolkinderen, des avonds om 
half 8 is het Lof met toewijding aan het 
H. Hart, daarna kruisweg.
Zaterdag is het Priester-Zaterdag.
Na de H.H. Missen wordt het gebed
voor de priesters en toekomstige pries
ters gebeden.
ZONDAG: In de kerk: 6 uur 1. d. tot
bijzondere intentie; 7 uur 1. d. voor
overleden ouders; 8 uur 1. d. voor een
overleden vader (v. d. L.) kwart over 9
1. d. voor overleden moeder (M);
half 11 Hoogmis voor Wilhelmina v. d.
Bosch-v. d. Aa als lid der K.A.V.
In de Buroht: kwart over 7 1. d. voor
het geestelijk en tijdelijk welzijn der
parochianen; half 9 1. d. voor Arnoldus
v. Beers v. w. de buurt; kwart voor 10
1. d. voor Emerentia v. d. Broek-v. d.
Langenberg v. w. Broederschap 0. L.
Vr. in 't Zand.
MAANDAG, ALLERZIELEN: In de 
kerk: half 7 drie H.H. Missen, waarvan
de 3e 1. d. voor Willibrord v. Zeeland,
Johanna Boeren z. e. en Jacobus de 
zoon; zijaltaar 3e H. Mis 1. d. voor Joh.
Corn. Huijberts en Theodorus de zoon;
kwart voor 8 drie H.H. Missen, waar
van de 3e pl. gez. dienst met assisten
tie van diaken en subdiaken voor over
leden leden Broederschap H. Hart; zij
altaar 3e H. Mis 1. d. voor Eugène Bo
gaerts; 9 uur drie H.H. Missen, waar
van de 3e 1. d. voor Jan Raaymakers.
In de Burcht: om 7 uur 3 H.H. Missen
waarvan de 3e voor Joh. Corn. v. Wijk,

SKI'EN IN HARTJE ZOMER. 
Ah, daar komt de postbode aan met een 
groot pak voor onze vrienden Bim en 
Bam. Wat zal daar nu wel in zitten? 
Tot Bim en Bam's grote verwondering 
komen er twee paar ski's uit te voor-

schijn, één paar voor Bim en één paar 
voor Bam. Maar wat ter wereld moeten 
ze doen met ski's, als het hartje zomer 
is en de zon hoog aan de hemel staat. 
Doch voor onze vindingrijke vrienden 
is dat geen bezwaar, want ze krijgen het 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

2'.2e Zondag na Pinksteren. 
2 November 1952. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis- voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat en voor onderhoud eigen kerk. 
Vanaf vanmiddag 12 uur tot in de 
avond van 3 November gelegenheid tot 
het verdienen van de aflaat voor de ge
lovige zielen onder de gewone voor
waarden. Vanmiddag om 3 uur plechtig 
Lof met Rozenhoedje, Miserere, De Pro
fundis en preek over de gelovige zielen. 
Daarna gelegenheid om te biechten tot 
5 uur. 
Maandag Allerzielen, tevens St. Huber
tusdag. Voor de H. Mis van 7 uur zal 
het brood gewijd worden. Om 7 uur 
eerste drietal H.H. Missen. Onder de 
H.H. Missen zal de H. Communie wor
den uitgereikt. Om 9 uur tweede drie
tal H.H. Missen, waarvan de eerste ge
:zongen. 's Avonds om half 8 H. Kruis
weg. 
Donderdag gelegenheid om te . biechten 
van 3-4 .uur en van 6 tot half 8. Om 
half 8 Oefening van het H. Uur. 
Vrijdag, feestdag van de H. Willibror
dus, patroon onzer parochie, eerste 
Vrijdag . Om half 7 uitstelling van het 
Allerheiligste en Communieuitreiken. 
Om 7 uur gez. H. Mis met uitstelling, 
daarna Litanie van het H. Hart en 
Oefening van Eerherstel. 's Avonds om 
half 8 Lof; na het Lof een lied ter ere 
van het H. Hart. 
Zaterdag Priester-Zaterdag. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Antonia 
Cornelia Muskens- v. Haperen; half 9 
H. Mis voor Bijz. Intentie; 10 uur Hoog
mis voor de Parochie.
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor over
leden Ouders (V); 9 uur gez. H. Mis 
voor Wilhelmina Konings-v. d. Laar. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Wil
helmus en Wimke van Schijndel; 8 uur 
jrgt. voor Jacobus Spooren. 
WOENSDAG: 7 uur gez. jrgt. voor de 
Heer Albertus van Roosmalen; 8 uur 
irgt. voor Wilhelmus Smolders. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Maria 
Smolders-v. Tiel; 8 uur· H. Mis voor 
Bijz. Intentie. 
VRIJDAG: 7 uur gez. H. Mis voor de 
Parochie; 8 uur jrgt. voor Maria Hen
drina Spooren-v. Erp. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Mevr. 
Martina van ,Esch-v. Munster; 8 uur H. 
Mis voor Elisabeth Batens. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 2 November. Twee en twintig
ste Zondag na Pinksteren .. Om half 6: 
Vespers en Lof met Rozenhoedje. Van
af heden Zondag 12 uur tot morgen 
middernacht kan men een volle aflaat 
verdienen, toepasselijk op de Gelovige 
Zielen, telkens wanneer m� de kapel 
bezoekt. De vereiste voorwaarden zijn: 
Biecht, H. Communie en bij ieder be
zoek: zes maal het Onze Vader, het 
Weesgegroet en Ere zij de Vader bid
den tot intentie van Z. H. de Paus. 
Maandag 3 Novemb�r. Allerzielen. De 
eerste reeks H.H. Missen begint om 
7 uur, de 2de reeks om half 9, om half • 
10 de plechtig gezongen Requiemmis. 
Dinsdag: Feestdag van de H. Carolus, 
Patroon onzer kapel. Om half 10 gezon-
gen Hoogmis. Om half 8 Lof. 
Donderdag: van kwart over 7 tot kwart 
over 8: oefening van het H. Uur. 
Vrijdag: Feestdag van de H. Willibror-
dus, Patroon van Nederland. Eerste 
Vrijdag van de maand. Gedurende de 
gehele dag uitstelling van het H. Sacra
ment. Om half 8 Lof. 
Zaterdag: Priesterzaterdag. Om half 8 
Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor 
Cornelis van den Broek; om half 9 voor 
de overleden leden der familie Henket; 
om kwart voor 10 voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn onzer weldoeners. 
MAANDAG: om 7 uur voor de over
leden familie Schaffer; om half 9 voor . 
overleden ouders. t1. 

DINSDAG: om 7 uur voor Anna Ge
rarda Schapendonk. 
VRIJDAG: om half 8 voor de overleden 
mevrouw Henket-Windstosser. 

en BAM 

2.1-13 

reuze-idee om hun rolschaatsen onder 
de ski's vast te binden en zo van een 
grote heuvel af te stuiven. Zie ze maar 
eens gaan, in die ontzettende vaart. Na
tuurlijk vermaken ze zich best. Ski's op 
wielen ...... is dat even een uitvinding! 

-, 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Doe uw plicht als Katholiek 1 
Onze Bisschoppen vonden in het feest 
van de H. Willibrordus, eerste Bisschop 
.van Utrecht, aanleiding om zièh weer 
\Jlet een bijzonder schrijven tot de ge
lovigen te richten. 
Er is een opvallende overeenkomst tus-. 
sen dit Herderlijk schrijven en de brief 
van de H. Paulus aan de Philippensers. 
De klacht van onze Bisschopp·en over de 
onkerkelijkheid van belangrijke groepen 
in de grote steden komt overeen met die 
yan de H. Paulus, waar die schrijft: 
,,velen toch, waarvan ik U meermalen 
gesproken heb, wandelen als vijanden 
van het kruis van Christus". 
Vermanen de bisschoppen de gelovigen 
om toch deugdzaam te leven, omdat dat 
de beste manier is om onze Kerk en ons 
geloof bekend en bemind te maken bij 
anderen, dewijl een levend geloof het 
beste apostolaat is, dan lijkt dit vermaan 
volkomen gelijk aan dat wat St. Paulus 
zijn broeders in de Heer doet: ,,weest 
mijn navolgers en houdt uw oog geves
tigd op degenen, die wandelen naar het 
voorbeeld, dat gij in ons hebt". 
De wereld toch heeft onder allerlei mo
tieven een geweldige aantrekkingskracht, 
en de materiële ambities zijn zo hoog 
gericht, dat de geestelijke waarden in 
het leven door velen geheel vergeten 
worden. 
Zo was het in St. Paulus' tijd, zo is het 
ook ntl. 
Hoe sterk de geloofsafval is blijkt uit de 
door het Katholiek Sociaal Kerkelijk In
stituut verzamelde gegevens. 
Onder de intellectuelen in Amsterdam 
zijn 45.9 pCt. onkerkelijken, onder de 
arbeiders 57.6 pCt. In Rotterdam zijn 
deze percentages resp. 33.3 en 39.2. 
Dat van het Zuiden een meer gezonde 
positie erkend wordt met lage onkerke
lijkheidspercentages in industriële centra, 
mag geen reden zijn te veronderstellen 

Plaatselijk Nieuws 
PATER J. HUIJBRECHTS 
OVERLEDEN. 
Woensdagmiddag overleed in het Zie
kenhuis te 's-Hertogenbosch de Wel
eerw. Pater J. Huijbrechts, van Missie
huis St. Charles. 
De overledene was een der eerste pro
fessoren van het klein-seminarie der 
Witte Paters te Sterksel en van 1926 
tot 1946 aldaar overste. 
Na als zodanig vervangen te zijn kwam 
Pater Huijbrechts naar St. Charles, waar 
hij een minder zware taak had wegens 
zijn wankele gezondheid. Dinsdagmid
dag kreeg hij weer een zware hartaan
val en moest van de H.H. Sacramenten 
der Stervenden worden voorzien, alvo
rens naar 's-Hertogenbosch te worden 
overgebracht. 

BENOEMING. 
Zijn Hoogw. Exc. Mgr. W. Mutsaerts 
heeft benoemd tot Geestelijk Adviseur 
van de afdeling Boxtel van de R.K. Bond 
van Politiepersoneel "St. Michaël": Ka
pelaan Hub. Visschers, par. St. Petrus. 

ONDERSCHEIDING. 
Tijdens het vorige week te 's Hertogen
bosch gehouden congres van de R.K. 
Nationale Bond van Schilderspatroons 
,,St. Lucas" werd aan dé gemeente
sècretaris van Boxtel, de heer J. v. d. 
Hout, het lidmaatschap van verdienste 
van "St. Lucas" aangeboden. 
Zoals men wellicht weet is de heer v. d. 
Hout, secretaris van de in Boxtel ge
vestigde Eerste Nederlandse R.K. Schil
dersschool. In deze functie heeft hij bij
zonder veel bijgedragen tot de tot-stand
�oming en de uitbreiding van dit be
langrijke opleidingsinstituut. 
De aanbieding van het lidmaatschap van 
verdienste ging gepaàrd met de uitrei
king van een medaille, waarin deze on
derscheiding gegraveerd was. 

PERSOONLIJK OVERLEG 
MET ST. NICOLAAS. 
Toen het bestuur van Boxtels Harmonie 

•zich qezer dagen bij de Stationschef der
Ned. Spoorwegen vervoegde ter bespre
king vàn de te treffen maatregelen voor 
de aankomst van St. Nicolaas te Boxtel, 
deelde de chef mede, dat hij toevallig 
een dienstreis moet maken naar Spanje. 
Hij bood genoemd bestuur aan zich met 
St. Nicolaas in verbinding te zullen 
stellen en met de Sint alles te bespre
ken wat voor d_é ontvangst in Boxtel ge
wenst is bij gelegenheid van zijn bezoek 
en zijn rondtocht voor het Boxtelse 
Zwakke Kind. 
Het Bestuur van Boxtels Harmonie heeft 
het aanbod van de Stationschef met 
dank geaccepteerd. 

E.H.B.0.-SUCCES. 
Op de j.l. Zaterdag te Breda gehouden 
lanélelijke E.H.B.O.-wedstrijden \\'.ist de 
jµniorenploeg van de afd. Boxtel de der
de plaats te bezetten, hetgeen -met 
hei: oog op het grote aantal goed ge
oefende_ deelnemende corpsen -een 
vóortteffelijke prestátie mog worden ge-
noemd. 

dat het Zuiden onaantastbaar zal blijven. 
Bij het onderzoek van voornoemd insti
tuut zijn aanwijzingen gekregen hoe ook 
in ons Zuiden maatschappelijke struc
tuurverandering, materialistische en ni
vellerende grotestadsbeschaving span
ningen en tegenstellingen oproepen, die 
een ongunstige invloed op de godsdien
stige gezondheid van de Brabantse en 
Limburgse katholieken uitoefenen. 
Al erkennen onze Bisschoppen in hun 
schrijven aan de gelovigen, dat onze 
kerken over het algemeen 's Zondags 
nog wel overvol zijn, toch is tussen de 
regels door wel te verstaan hoe beswrgd 
zij zijn voor toeneming van onkerkelijk
heid in onze Zuidelijke provincies. 
Daarom dat met zoveel aandrang gege
ven vermaan: ,,vergeten we vooral niet, 
"dat de beste· manier, om onze Kerk en 
,,ons geloof bekend te maken bij ande
,,ren, is ons

" 
eigen voorbeeldig deugd

,,zaam leven . 
Het is te begrijpen, dat onze Bisschop
pen, hunne zware verantwoordelijkheid 
gevoelende, het binnenlands apostolaats
werk dringend aanbevelen, want, wil de 
St. Willibrordus-Vereniging haar werk 
tot herwinning en herkerstening met 
enige kracht kunnen voortzetten, dan 
zullen de nog goede katholieken hieraan 
hun steun moeten geven. 
De collecte, die hiertoe aanstaande Zon
dag in alle kerken zal worden gehouden, 
moet het bewijs leveren, dat de gelovi
gen hun Bisschoppen goed hebben be
grepen. 
De opbrengst zal hiervan getuigenis zijn. 
"Moge uw geldelijke gave", zo besluit 
"de brief, ,,een dankoffer zijn aan God 
"voor de genade van het heilig geloof 
"ter ere van St. Willibrord, de Apostel 
,,van Nederland". 
Katholieken, verlicht de zorgen van 
onze Bisschoppen met klinkende munt! 

R.K. BO UWV AKARBEIDERSBOND. 
BOXTEL. 
Vierin2 35-jarig bestaan van 
landelijke organisatie. 
Ter "Relegenheid van het 35-jarig be
staan van de Nederlandse R.K. Bouw
vakarbeidersbond "St. Jozef", heeft de 
afdeling Boxtel voor a.s. Zondag een 
feestelijke bijeenkomst belegd. 
Deze bijeenkomst zal worden ingeleid 
met een H. Mis, die om 8.45 uur zal 
worden opgèdra�en in de kapel van 
Stapelen. 
Om half tien zal de leden -eveneens 
op Stapelen -een koffietafel worden 
aangeboden, waarna om half elf de 
feestvergadering zal aanvangen. 
Op deze feestvergadering zal o.a. de 
aanbieding van een nieuw afdelings
vaandel plaats hebben, terwijl het pro
gramma eveneens de huldiging van de 
voorzitter, de heer R. de Laat, vermeldt. 
De heer De Laat zal op die dag nl. 20 
jaar voorzitter zijn van de R.K. Bouw
vakarbeidersbond, afd. Boxtel, en de 
leden stellen er prijs op hem een harte
lijke huldiging te bereiden voor deze 
prachtige staat van dienst in hun orga
nisatie. 

Op Maandag 10 en Dinsdag 11 Nov. 
a.s. zal de viering van dit bestaansfeest
nog een amusant verlengstuk krijgen,
als voor de leden van de R.K. Bouw
vakarbeidersbond, afd. Boxtel (én hun
familieleden), in De Ark een cabaret
programma zal worden verzorgd door
het bekende gezelschap Rooyakkers uit
Eindhoven.

NATIONALE LOTERIJ 
,,HERWONNEN LEVENSKRACHT". 
Herwonnen Levenskracht -de instel
lin2 van de Nederlandse Katholieke Ar
beidersbeweging tot bestrijding der tu
berculose -gaat starten met de 5e 
nationale loterij. 
Voor deze loterij, waaraan duizenden 
prachtige prijzen verbonden zijn, gaat 
ook het plaatselijke comité in Boxtel 
actie voeren. In de loop van deze maand 
zullen alle-inwoners van Boxtel bezocht 
worden 'om in de gelegenheid gesteld 
te worden door het kopen van een of 
meerdere loten (50 c't.) mee te helpen 
aan de bestrijding van de zo gevreesde 
volksziekte t.b.c. 

,,HET SCHOFFIE BUSTER". 
Onze lezers worden eraan herinnerd, 
dat de toneelgroep "Metamorphose" uit 
's Hertogenbosch op Zondag 9 Novem
ber a.s. in het St. Paulus Jeugdhuis een 
uitvoering zal geven van het toneelspel 
,,Het schoffie Buster", aanvang 8 uur. 
De bate van de uitvoering van dit to
neelspel komt ten goede aan de Missie 
van de Witte Paters, zodat wij onze 
lezers -behalve om het mooie toneel
spel zelf, ook om het schone doel ervan 
-van harte willen aanbevelen a.s.
Zondag een gang naar het St. Paulus
Jeugdhuis te maken.
(Op Zondag 16 November zal "Het
schoffie Buster" ook in het parochiehuis
,,Orion" in Lennisheuvel worden opge
voerd).

ST. WILLIBRORD OP LUJSSEL. 
Op Zondag 9 November a.s., onder het 
octaaf van het feest van St. Willibrord, 
zullen in de Willibrorduskapel op Luis
sel wederom de gebruikelijke plechtig
heden worden gehouden en wel tussen 
2 en 4.30 uur in de namiddag. 
Telkèns wanneer een groep pelgrims bij 
de kapel aanwezig is zal een korte toe
spraak worden gehoudèn, de geloofsbe
lijdenis worden gebeden, de kinderzegen 
worden gegeven en gelegenheid worden 
geboden om de reliquie van St. Willi
brord te vereren. 

Liempde 

TONEELUITVOERING 
,,BRAVOUR & CO."
Op Zaterdag 8 en Zondag 9 November 
a.s. zal de toneelvereniging van de
K.A.B., afd. Liempde "Ontspanning na
Arbeid" de dolle klucht "Bravour & Co"
voor het voetlicht brengen. Dit buiten
gewoon geestige stuk is ingestudeerd
onder regie van de Weleerw. Pater
Theodoor Beyer A.A. De uitvoeringen
ervan zullen plaats vinden in het Pa
rochiehuis te Liempde, aanvang half 8.
Het beloven genotvolle toneelavonden
te worden!

MOOI SUCCES. 
De E.H.B.O.-afdeling Liempde, nam· Za
terdag j.l. deel aan de E.H.B.O.-wedstrij
den te Breda, in de junioren-klasse. Zij 
werd nummer 4. 

Esch 

,,DE WILDE JACHT". 
Op de Zondagen 9 en 16 November zal 
de Essche toneelvereniging "Vriend
schap Onder Ons" het toneelspel "De 
Wilde Jacht" (van Leo Verhagen) op
voeren. Gezien de uitstekende prestaties 
die "Vriendschap Onder Ons" in het 
verleden op toneelgebied geleverd heeft, 
mogen we ook van dit boeiende toneel
spel ongetwijfeld een goede vertolking 
verwachten. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER 

Maandag to Nov. van 10 tot 12 uur v.m. 
Vrijda2 14 Nov. van 10 tot 12 uur v.m. 

Werkloosheid in Boxtel 
Stand der werkloosheid in het rayon
Boxtel op 31 Oct. j.l. (en 30 September 
tussen haa'kies) : 
Bouwnijverheid 
Houtbewerkingsbedrijven 
Schoen-en Lederindustrie 
Voedings-en Genotm. bedr. 
Metaalnijverheid 
Textielindustrie 
Landbouw 
Handel en Kantoor 
Losse arbeiders 
Diversen 

94 
18 
8 
8 

16 
6 

f2 
16 
35 
15 

(72) 
(19) 
(14) 
(10) 
(23) 
( 8) 
(12) 
(15) 
(33) 
(14) 

228 (220)
Het aantal werkloze vrouwelijke arbei
ders liep in de maand October op van 
8 tot 11. 
Van het totaal aantal werklozen waren 
er op 31 Oct. j.l. 57 te werk gesteld bij 
de DUW, tegenover 64 op 30 Sept. j.l. 

o-o
De cijfers van de laatste twee maanden 
overziende, moeten we een 11eri11Re stij
ging constateren in het algemene totaal 
aantal werklozen, dóch een aanzienlijke 
stijging in het aantal bouwvakarbeiders 
(22). Het seizoensverloop heeft in deze 
categorie dus al bijzonder vroeg slacht
offers gemaakt. Gelukkig, dat in de 
andere takken van nijverheid veelal een 
daling te constateren is en we over het 
geheel genomen toch slechts 8 werk
lozen meer geregistreerd zien dan in de 
vorige maand! 
ARBEIDSMOGELIJKHEDEN. 
Het is bij dit alles verheugend van het 
Arbeidsbureau te mogen vernemen, dat 
Nederland voor het werkzoekende deel 
onzer bevolking nog gunstige arbeids
mogelijkheden biedt. 
Werkelijk goede kansen wachten zowel 
gehuwde als ongehuwde arbeiders be
neden 36 jaar bij de Nederlandse Mij
nen in Limburg. 
En voor goed geschoolde bouwvakar
beiders wordt in Rotterdam nog werk
gelegenheid (met woonruimte!) aange
boden. Ook hier zijn de arbeidsvoor
waarden gunstig te noemen. 
De landarbeiders moeten zich nog eens 
bezinnen op de ideale werkgelegenheid, 
die tt> vinden is in Limburg en Luxem
burg. 
Van harte aanbevolen! 

Voorts behoren de jongelui nog eens 
opmerkzaam gemaakt te worden op de 
mogelijkheid een opleiding tot politie
agent te volgen. Voor 'n jongeman, die 
het ULO-diploma bezit en voorts vol
doet aan de overige. eisen (o.a. goede 
gezondheid, lengte 1.75 m, géén bril), 
wordt hier werkelijk een levenskans ge-
boden. 
Omtrent al deze arbeidsmogelijkheden 
kunnen nadere informaties worden inge
wonnen op het Arbeidsbureau, Boxtel. 

-o-

Voor niet-werklozen verdient het ten-
slotte eveneens aanbeveling om zich bij: 
het Arbeidsbureau te laten inschrijven, 
want men beschikt daar doorlopend over 
zulk een uitgebreide opgave van werk
gelegenheid, dat het ook voor hen, die 
van werkkring wensen te verwisselen, 
nuttig kan zijn zich daarop te oriënteren. 
Niet zelden komt het voor, dat een in
geschrevene door bemiddeling van het 
Arbeidsbureau een betere positie weet 
te verwerven ! 

Burgerlijke Stand 

der gemeente Boxtel 

van 28 Oct. t.e.m. 3 Nov. 1952. 
GEBOREN: Gerard M. L. zoon van L.

H.Schreij en V. Morosowa, Prins Hens
drikstraat 90 -lgnatius M. G. A. zoon
van J. Fr. de Rooij en P. M. Rijsbosch,
Ons Doelstraat 17 -Erik zoon van H.
Esmeijer en A. H. Oudshoom, Kalks
heuvel 14 -Johanna C. dochter van
P. A. Masolijn en C. J. Meijer, Maas

s 

trichtsestraat 66 -Franciscus M. P,
zoon van A. M. Fr. Paashuis en A. Was
genaars, Ridder v. Cuijkstraat 27.

ONDERTROUWD: 
Weert en Maria H. 
Johannes A. M. de 
drika Michielsen. 

Marinus W. van 
A. van Kessel -
Brouwer en Hen

° 

GEHUWD: Martinus van der Loo en 
Johanna M. Klomp -Gerardus M. van 
Roosmalen en Maria M. J. van Breugel. 
Overleden: Maria C. F. Winters, oud 75 
jaren, wed. van P. Damen, Kruisstraat 5

-Gerdina J. M. van Kuringen, oud 6,
maanden, Gemonde 36a.

Zilveren Jubilea 
De heer J. de Koning 
25 jaar onderwijzer 

Gemeentebode 25 jaar 

in dienst van de gemeente 

Op het Boxtelse gemeentehuis vond 
vorige week Vrijdag de viering plaats 
van een zilveren dienstjubileum in een 
zeer bijzondere functie. Het betrof 
Janus van Roosmalen, de gemeentebode, 

" die het heuglijke feit herdacht, dat hij 
25 jaar in dienst van de gemeente Box
tel was, waarvan ruim 20 jaar als ge
meentebode. Zij, die de gemeentebode 
in deze zilveren reeks van jaren van 
nabij hebben leren kennen (en hoevelen 
zijn er dat niet?) zullen er zich geens
zins over verwonderd hebben, dat 
deze sympathieke figuur bij zijn jubi
leum een allerhartelijkste huldiging ten 
deel viel. Het college van B. en W., de 
bijna voltallige Raad en het gemeentelijk 
personeel was daartoe, tezamen met de 
jubilaris en zijn echtgenote, 's morgens 
in de versierde raadszaal bijeen ge
komen. 
De burgemeester van Boxtel, Drs. M. 
A.M. van Helvoort, opende daarbij de
rij sprekers, die het zich bij deze gele
genheid tot een plicht rekenden om
Janus, de gemeentebode, hoge lof toe te
zwaaien. De burgemeester belichtte in
zijn toespraak allereerst de vele facetten
van het belangrijke ambt van gemeen
tebode om vervolgens tot de conclusie
te komen, dat in al deze facetten de
Boxtelse gemeentebode was terug te
vinden. Plichtsbetrachting, toegewijdheid,
eerlijkheid, voorkomendheid, opgewekt
heid, gemoedelijkheid en desalniettemin
gevoel voor verhoudingen tot in de
hoogste top: àl deze eigenschappen heb
ben de jubilerende gemeentebode in de
voorbije jaren gestempeld tot de juiste
man op de juiste plaats, aldus de burge
meester, die in deze huldiging ook de
echtgenote van de jubilaris meende te
moeten betrekken, gezien de vele offers
die zij heeft moeten brengen als tegen
wicht voor het tijdrovende werk van een
gemeentebode.
Tot besluit overhandigde de burgemees
ter -zoals gebruikelijk en voorgeschre
ven -een enveloppe met inhoud aan 
de jubilaris, terwiil hij als verrassing 8 
dagen extra vacantie in uitzicht stelde. 
Namens het College van B. en W. bood 
hij voorts êen roomstel aan, terwiil hij 
persoonlijk nog een pijp niet tabak ten 
geschenke gaf, welke laatste geste door 
niemand beter dan door, de jubilaris, als 
verwoed pijproker, op de juiste waarde 
geschat kan worden. 
De he,er v. d. Weijst vertolkte àls óud-

ste raadslid hierna de gevoelens van" Op dezelfde dag was het feest op de
hoge waardering, die ook de raadsledei't","'-St. Aloysiusschool, en wel ter ere van de
koesteren voor de Boxtelse gemeenfèa, .. :. �eer 1: de Koning, di_� op 1 Nove�ber
bode. Ten bewiize hiervan bood hij een J.I. 25 Jaar a_ls onderw1Jze� aan deze Jon-
servies aan. gensschool m de parochie van het H, 

Hart verbonden was. En ook hier viel 
het te begrijpen, dat het een spontaan 
feest werd, want de heer De Koning 
staat bekend als een uitstekend onder
wijzer, zulks zowel ten opzichte van de 
kinderen en de ouders als ten. opzichte 
van zijn collega's. (Men moet nl. weten, 
dat de jubilaris ook voorzitter is van de 
Katholieke Onderwijzers Bond, afdeling 
Boxtel). 

De heer Hagemans, die hierna .'�amens 
de ARKA het woord voerde, prees de 
jubilaris nog in 'n tweede hoedanigheid, 
n.l. als goed lid van de ambtenarenorga
nisatie. Hij bood de jubilaris een kistje 
sigaren en diens echtgenote een tuil
hl�mmaan. ·' 

De heer P. Dorenbosch, op zijn beurt 
sprekende namens het gemeenteperso
neel, ontleende voor zijn toespraak 
enkele bijzonder geestige wetenswaar
digheden aan Boxtel's historie. Zo wist 
hij o.a. te onthullen, dat Janus de eerste 
gemeente bode-van-professie was. In 
vroeger jaren was zulks altijd een com
binatie geweest van gemeentebode-poli
tie-agent, terwiil de bode toen natuurlijk 
ook heel andere "besognes" had had 
tegenwoordig. Voorts, de toets van de 
serieuze toon aanslaand, prees spreker 
de goedertrouw, die de jubilaris ondanks 
de groei van het ambtelijke gemeente
apparaat steeds had weten te bewaren. 
En hij besloot met een waarderend 
woord voor de diep-menselijke belang
stelling die de jubilaris steeds aan de 
dag had gelegd voor het wel en wee 
van het gezinsleven van ieder personeels
lid. Die genegenheid hevelde de heer 
Dorenbosch bij deze gelegenheid gaarne 
over naar de heer v. Roosmalen, die hij 
namens het personeel ·-waarmee jubi
laris zo lang in voorbeeldige harmonie 
had samengewerkt een horloge 
aanbood. 
Nadat de heer F. v, Puyenbroek de jubi
laris nog' op hartelijke wijze had toege
sproken (en zijn woorden vergezeld had 
doen gaan van een tweetal cadeaux) 
namens het personeel van het Arbeids
bureau en het bestuur van het Boxtelse 
Emigratie-comité, sprak Janus, ten zeer
ste getroffen door al dit huldebetoon, 
een kort maar niet minder gemeend 
dankwoord. Daarna werd aan andere 
belangstellenden gelegenheid gegeven 
om de zilveren jubilaris geluk te wensen, 
van welke gelegenheid een bijzonder 
druk gebruik gemaakt werd. O.a. maák
te een deputatie van de markt-kooplui 
haar opwachting bij de jubilerende 
marktmeester, terwiil ook de heer A. v. 
d.Meer, namens Boxtel Vooruit, e� de
heer Nestelaar, namens het personeel
van het gasbedrijf (waar Janus 25 jaar
�eleden zijn enttèe înààkte), hun geluk
wéns�n kwamen áanbleden.

\ 

De 31e October metamorphoseerde dan 
ook in één lang programma van huldi
gingen in velerlei toonaard. Er werd 
begonnen met een H. Mis van dankbaar
heid, opgedragen door de Weleerw. 
Heer Kapelaan Vostermans en bijge
woond door de jubilaris met zijn gezin, 
zijn collega's van de St. Aloysiusschool, 
de leerlingen en verder vele, zeer vele 
andere belangstellenden. 
Bij de feestviering op de school domi
neerden de huldigingen door de voor
zitter van het schoolbestuur, de H. E. 
Heer Deken I. Broekman, en door het 
hoofd der school, de heer v. d. Bragt. 
Waren hier woorden en geschenken de 
tolk van de hoogachting en de sympa
thie, die men jegens deze plichtsgetrou
we maar voor<,11 ook gemoedelijke en 
blijgeestige onderwijzer koestert, bij de 
jeugd vormden de hartelijke ontvangst, 
het spel, de zang en de dans evenzovele 
blijken van waardering voor het mooie 
werk, dat de heer De Koning gedurende 
25 i_aar voor de Boxtelse schooljeugd ge
daan heeft .. 
Dat de jubilaris zich echter ook op ander 
terrein veel verdiensten verworven heeft, 
bleek vooral toen de viering van het 
jubileum in het woonhuis van de fam. 
De Koning werd voortgezet. Van ver
rassend vele zijden kwamen toen de 
uitingen van medeleven en sympathie 
binnengestroomd. Men kan dit nagaan 
als men weet, dat de heer De Koning 
ook al jaren achtereen met bijzonder 
veel ambitie en bekwaamheid cursussen 
leidt op gebied van land-en tuinbouw 
(zulks in nauwe samenwerking met de 
R.K.JB.), dat hij bovendien nog verbon
den is aan de R.K. Huishoudschool en 
dat hij last hut not least bij de beken
de toneelgroep Boxtels Toneel reeds 
12½·-jaar de voorzittersfunctie bekleedt 
en -wie zou dit niet weten -al vele 
successen op de planken gevierd heeft. 
De ontelbare vrienden-relaties, die uit 
deze veelheid van functies zijn voortge
vloeid, hebben tenslotte zeker niet het 
ininst èr voor gezorgd, dat dit zilverèn 
iubileµm voor de heer De Koning on
vergetelijk Is geworden! 

... 

.. 

• 



5do� ..... 
* Nu we het jaar 1952 toch al weer zover soldaat gemaakt hebben, dat we inNovember beland zijn, dienen we 'nsaan 5 December te gaan denken. Enwie er ook al niet meer mag geloven inhet bestaan van St. Nicolaas - de verpersoonlijking van goedheid en RUiheid- de Boxtelse Winkeliers Vereniginggelooft er wèl in. Ze gaat binnenkortweer eens een stevige actie voeren omiedereen ervan te overtuigen, dat alleswat in de surprise-klomp terecht komt,regelrecht uit de Boxtelse winkels moetstammen. De kwaliteitsartikelen zullen
er voor zorgen, dat de goede naam vande Sint ook dit jaar weer ongeschondenblijft. . .... * Novembermaand-Slachtmaand ! Wat U ook van deze trieste, 
kille Novembermaand wilt zeggen, men kan moeilijk beweren, dat het geen hartverwarmende aanblik is de vetgemeste krulstaarten bij tientallen op de leer te zien hangen. Laten wij eens aanschuiven! * De nieuwe wijk op Kalksheuvel heeft tuintjes gekregen, prachtig. Min.der prachtig is, dat men nog geen -straatverlichting heeft, want op het ogenblik en onder deze omstandigheden behoeft men helemaal geen kampioen-sufferd te zijn om op de aarde-donkere. avonden met een salto-mortale in deverse bloembedjes terecht te komen. En.toch zal er wel niemand te vinden zijn,

die er aardigheid in heeft om op deze manier voor ontluikende roos, dahlia of wat ook te spelen. Moge er dan ook spoedig wat aan gedaan worden! * Het wil de laatste tijd nogal eens gebeuren, dat bij geldinzamelings-acties de collectebussen niet tijdig op de bestemde plaats terug komen. Verreweg de meeste keren vindt dat zijn oorzaak in vergeetachtigheid of laksheid, maar een enkele keer komt het ook wel 'ns voor, dat oneerlijkheid de reden is. En dat is erger. Het houdt een goed bedoelde waarschuwing in voor de leiders van de te houden collecten! * Al degenen, die dit jaar hebben medegewerkt aan de inzamelings-actie ten bate van het Nederlandse Rode Kruis, hebben gisterenavond in De Nieuwe Bioscoop een filmavond aangeboden gekregen, uit dankbaarheid voor de ijverige medewerking, waarop men ook voor de volgende jaren blijft rekenen. Want het Nederlandse Rode Kruis blijft ook UW Rode Kruis! 
* Spoedig zullen in Boxtel een aantalbouwvakarbeiders op de H.B.S. terechtkomen, niet om de vaardigheid mettroffel, voegspijker of hamer te verruilen voor talenkennis, geschiedenis, wiskunde enz., doch om in het Konijnsholeen prachtig gebouw op te trekken -R.K. H.B.S. geheten. Zodra de rijksgoedkeuring er is, zal het werk beginnen! +:: De wijsheid van de week:"Weet te dienen, ook . ..... zonder eraan te verdienen!" (Bond Zonder Naam) . 

SPORT::NIEUWS 
R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 

O.D.C. -Tongelre 2- 1.Met grote spanning was deze ontmoeting tegemoet gezien en de ongeveer 2500 bezoekers hebben dan ook met spanning de gehele wedstrijd gevolgd die de O.D.C.-ers uiteindelijk een welverdiende 2-1 overwinning bracht. Deze thuiswedstrijd betekende eveneens een derde overwinning op eigen bodem in successie en zonder twijfel zullen de rood-wit-blauwen er alles op zetten om dit record te handhaven. Voor de Tongelrese ploeg was dit de eerste nederlaag in dit seizoen. Er is in deze wedstrijd hard en fel gevochten om de overwinning, daar beide ploegen zich zeer zeker bewust waren van de kostbare arbeid der puntjes. Reeds spoedig na het begin hadden de ODC-ers succes, toen Bergwerff uit een door van de Bogaard genomen vrije trap met een listig hakballetje de Tongelre defensie incluis de keeper kon verschalken 1-0. Dus zeer hoopvol, maar de Tongelre lui lieten het er niet bij zitten en vooral in deze periode maakte de ODC-defensie een erg zenuwachtige indruk. Een doorbraak wisten zij, al was • het soms ten koste van een corner, te voorkomen. Toch verschenen de ODC-ers telkens nog voor de doelmond der gasten en vooral het harde schot van Scheepers tegen de deklat had beter lot verdiend. Ook Voets heeft nog steeds geen geluk met zijn schoten, een prachtige aanval bracht de bal voor hem in goede positie, maar zijn schot zag hij juist naast de buitenkant van de paal suizen. Na ongeveer een half uur spelen ontstond in een ogenschijnlijke ongevaarlijke aanval der gasten een vrije trap. Oerhard vloog de bal, onhoudbaar voor de verbaasde Snijders hoog in het doel 1-1.Hard werd er nog gevochten voor ,eendoelpunt, '; maar voor de 'rust kregenbeide elftallen geen kans meer om tescoren.Het begin van de tweede helft bood wederom een fel offensief der ODC-ers,die in snel tempo aanval op aanval ondernamen op de Tongelre veste. Na ongeveer tien minuten spelen was het vanDijk, die de bal via een tegenstanderkreeg toegespeeld en onberispelijk dezekans benutte om de ODC-ers een 2-1voorsprong te bezorgen.Dat het hierbij zou blijven zal wel niemand der bezoekers hebben kunnendenken.De Eindhovenaren gooiden alles op de aanval, maar nu had de ODC-verdediging weer de juiste slagorde en wat datbetekende ondervonden de Rood-wittenmaar al te goed.Toen al hun aanvallen steeds maarweer tevergeefs waren, ging ook de achterhoede meer aandacht aan de aanval schenken dan aan de verdediging endeze tactiek werd hun bijna noodlottig.De O.D.C.-ers zagen hierin hun kansen met lange passes werden de buitenspelers aan het werk gezet. Hierdoorsloegen zij grote bressen in de Tongelregelederen en als bij 'n wonder werd hetTongelre doel voor doorboring gespaard.De O.D.C.-ers hadden door deze tactiektoch voldoende winst, want de aanvallen der gasten werden steeds minder ende O.D.C.-ers smaakten het genoegenom in de laatste minuten van deze wedstrijd nog gevaarlijk aan bod te komen.Beide partijen hadden alles van zichzelfgevergd en het eindsignaal van descheidsrechter betekende voor hen eenware verlossing.Het tweede elftal moest in een voorhen zeer ongelukkige wedstrijd, waarinverschillende spelers werden geblesseerd, aan O.JC. beide puntjes laten.
Programma voor a.s. Zondag: V.S.V.-O.D.C.O.D.C. 2-T.O.P. 2 half 3 T.G.G.-O.D.C. 3O.D.C. 1 heeft voor a.s. Zondag eenzware uitwedstrijd voor de boeg. Aanvoorspellingen durven wij ons niet tewagen, maar wij wensen hen veelsucces toe.Het tweede elftal speelt ·thuis tegen dereserves van T.O.P. uit Oss en het derde elftal heeft wederom een uitwedstrijd tegen T.G.G. uit Den Bosch.

-o-Aangezien op Maandag 17 November in de danstent van de heer Paashuis het "O.D.C.-bal" wordt gehouden, zal er op 
die avond geen training plaats vinden. 

O.D.C.-Junioren.
Zaterdag 3 uur:O.D.C. 7-Deuteren 3O.D.C. 6-D.V.G. 5

Zondag 12 uur: O.D.C. 5--Zwaluw 7.
R.K.S.V. ,,BOXTEL". Geldrop 1-Boxtel 2 2-1Boxtel 2-De Spechten 3 4-2RKVVN 1-Boxtel 2 2-3RKVVN 2-Boxtel 4 2-2Het was te verwachten, dat Boxtel 1 het j.l. Zondag in Geldrop tegen de ploegvan die naam niet zo gemakkelijk zouhebben, als speciaal buitenstaanders uitde standenlijst meenden te kunnen herleiden. Het stond per exempel bii voorbaat vast, dat de geestdriftige en physiek sterke Geldrop-spelers het de bezoekers met hun lichte aanvalslinie bijzonder moeilijk zouden maken op hetkleine en effectvolle terrein. En zo washet ook: Boxtel mocht dan speciaal vóórde rust een gaaf technisch spelletje voetbal weggeven, het was niet het juistewapen tegen de resolute, soms zelfsfanatieke speltactiek van de thuisclub.Bovendien kwam hier nog bij, dat deroodwitters zich al te zeer bewust waren van de gevaren, die er aan een ontmoeting van 'n dergelijk soort verbonden zijn. Dat bleek eerst goed toenmen, na ongeveer een half uur spelen,dank zij linksbuiten Timmermans met1-0 de leiding nam, doch uit deze leiding toch nog niet de morele kracht kon putten om op dit (psychologisch meest geschikte) moment door te stoten en de . overwinning veilig te stellen, terwijl men dit qua voetbal toch best gekund had. Het spel, dat we Zondag na dit doelpunt te zien kregen, bezat nog te weinig geladenheid èn stootkracht. Het was voor Geldrop althans geen belemmering om reeds binnen viif minuten de stand weer op gelijke voet te brengen. Na de rust, toen Geldrop reeds in de eerste minuut door een onfortuinlijke mistrap in de Boxtel-verdediging de stand op 2-1 kon brengen, bleek het voor Boxtel al heel erg moeilijk om de bakens te verzetten. Geldrop deed er nl. nog een schepje op en belette Boxtel een normale spelontplooiing. Was dit aanvankelijk reeds vooral een moeilijkheid gebleken voor de voorhoede, het bleek toen nog meer een handicap voor de halflinie van de roodwitters, die slechts zelden tot een goede opbouw van de aanvallen kwam. Wel bleef men sterk domineren, maar het stug verdedigende Geldrop kreeg men niet op de knieën, hoe diep men soms ook in het heiligdom van de gastheren doordrong. Welke pogingen men ook nog in het werk stelde, Boxtel kon het in deze lastige uitwedstrijd niet verder brengen dan de rol van eervolle verliezer. Een eervolle verliezer, die zich enkel maar kan troosten met de gedachte, dat • de uitslag wel bindend is voor de standenlijst, doch desondanks niet altiid dejuiste krachtsverhouding weergeeft. Watdit betreft mag althans gezegd worden,dat - ongeacht de tekorten waarmeeen ongeacht de moeilijke omstandigheden waaronder Boxtel speelde - meneen gelijk spel als een betere beslissingvan de voetbalgoden zou hebben kunnen beschouwen.Boxtel 2 schijnt het intussen nog bii lange na niet te willen opgeven, want erwerd weer een overwinning geboekt,met name op het bezoekende derde elftal van De Spechten uit Eindhoven.Het derde elftal blijft in de hoogsteregionen van zijn afdeling spelen (vooral nu de Essche Boys i.l. Zondag deeerste nederlaag te slikken kregen vanBoskant). Boxtel 3 won in Nijnsel met3-2 van R.K.V.V.N. 1.Het vierde elftal bevocht op R.K.V.V.N.2 een 2-2 gelijkspel.
Pro2Tamma voor a.s. Zondag. Boxtel 1-Taxandria 1 2.30 uur P.S.V. 5-Boxtel 2 Boxtel 3-R.K.S.V.A. 4 12 uur Rhode 3-Boxtel 4 Boxtel ontvangt Zondag een tegenstander, die op de ranglijst beslist beneden zijn stand leeft en die qualitatief zeer zeker even hoog mag worden aangeslagen als welke ploe1vóo\l: uit afdeling A. Taxandria uit O�terwijk - een sportieve ploeg die uitstekende technische en tactische kwali�iten in de mars heeft - is voor Bçxtel altijd een tc;gen-

stander geweest, waar men op eigen veld de beste wedstrijden tegen speelde. Ook voor a.s. Zondag mag men er op rekenen, dat dit treffen in het St. Paulus Sportpark weer een belangrijk evenement wordt in de competitie 1952-1953. Boxtel zal ongetwijfeld naar best vermogen trachten in het goede spoor terug te komen en Taxandria zal niet nalaten te proberen in deze wedstrijd eindelijk eens op doeltreffende wijze haar kunnen te tonen. Bij de wedstrijden van de lagere elftallen rekenen we op overwinningen van het tweede en het derde elftal. We zijn benieuwd of ook het vierde elftal het tot een eervol resultaat zal weten te brengen in de lastige uitwedstrijd tegen Rhode 3. 
STAND 3e KLASSE A. O.D.C. 6 4 1 1 9 8-5 Bladella 6 4 1 1 9 18-11 S.C.B. 6 3 2 1 8 18·-16 V.S.V. 6 3 2 1 8 16-14 Tongelre 6 2 3 1 7 17-11 Boxtel 6 3 0 3 6 10-9 Reusel Sport 6 2 2 2 6 14-15 Geldrop 6 2 1 3 5 11-15 Taxandria 6 2 0 4 4 10-10 Deurne 6 1 2 3 4 14-16 Mulo 6 1 1 4 3 14-19 

w.v.v.z. 6 1 1 4 3 7-16 
D.V.G. - E.L.1. 2-0.In een wedstrijd, waarin twee voorhoeden machteloos stonden tegenover twee verdedigingen, heeft uiteindelijk toch de thuisclub gezegevierd. DVG trapte af en al spoedig ontstonden zeer hachelijke situaties voor het doel der gasten. De voorhoede van DVG was echter zo hopeloos uit vorm, dat ELI met kunst en vliegwerk erker kon voorkomen. Zelfs werd voor de rust door de linksbuiten van ELI nog een prachtkans gemist. Vrij voor doelman van den Boer staande, plaatste hij de bal in de handen van deze speler. De rust kwam dan ook met dubbel blanke stand. Na de thee kwam ELI sterk opzetten, maar de achterhoede van DVG wist wel raad met het korte doorzichtige spel. Een kwartier voor het einde kwam v. d. Boer van DVG, de linksback, naar voren en dit scheen toch te helpen. Er werd nu veel levendiger gespeeld in de DVGvoorhoede. Toen de linksbuiten van DVG M. van Zeeland de bal kreeg toegespeeld, stormde hij er mee op de ELIveste af en versloeg de uit het doel gekomen doelman kansloos 1-0. Nu scheen de voorhoede van DVG ineens zijn oude vorm te hebben teruggevonden. Een snelle aanval over rechts, een goede lage .voorzet van Thomassen en wederom was het Van Zeeland, die de stand op 2-0 bracht. Nog was het niet gedaan: Een zeer hard schot van de linksbinnen Smulders ketste tegen de lat, de terugspringende bal werd door Thomassen opgevangen en via een been van een tegenstander ging de bal corner. Verder kwam het echter niet, want de scheidsrechter floot toen voor de laatste maal. DVG 2 wist op eigen terrein na een spannende strijd de eerste overwinning te behalen op het eerste elftal van Irene uit Gemonde. De ruststand was 1-1. Na de pauze vergrootte DVG haar voorsprong tot 3-1, waarna in de laatste minuut Irene de achterstand verkleinde tot 3-2. A.s. Zondag speelt DVG I uit tegen
UDI 2 in Uden en DVG 2 uit tegenEssche Boys I in Esch.

� 

HOCKEY-CLUB "M.E.P." Mep. 3 - 's Bosch 3 l - 0De enige wedstrijd welke op Zaterdag 1 November doorgang kon vinden, werd door de spelers van Mep g-ewonnen. Gedurende de gehele wedstrijd .reg-ende het, hetgeen het spel aanmerkelijk ongunstig beïnvloedde. De ruststand was nog dubbel-blank; na de hervatting kon Mep bij een verrassend snelle uitval echter de leiding nemen. Ofschoon Den Bosch vooral tegen het einde nog gevaarlijk kwam opzetten, stond Mep deze voorsprong niet meer af. Het programma voor a.s. Zondag is zeer uitgebreid. We hopen, dat alle voor de competitie spelende elftallen hun wedstrijden zullen weten te winnen en zodoende weer enkele plaatsen op de diverse ranglijsten zullen stijgen. Ook de vriendschappelijk spelende elftallen wensen wij een overwinning toe. 
Pl'Ol?ramma voor Zondag 9 Nov. a.s.: Heren=" Tilburg 2-Mep 1 Eindhoven 3-Mep 2 Mep 3-H.T.C.C. 4 12 uur Junioren: Hopbel-Mep Dames: Des-Mep Mep 2-Were Di 5 2.30 uur Junioren: Hopbel-Mep 
RIJVERENIGING ST. MARTINUS. 

Bij de j.l. Zondag op het terrein van de heer C. v. d. Aker, Bosscheweg, gehouden onderlinge dressuurwedstrijden heeft de heer L. Kurstjens, die reeds twee jaar achtereen in het bezit is geweest van de wisselbeker, thans dit trophu moeten afstaan aan de heer Th. van Helvoort, die met 107½ pnt. no. 1 werd. De overige plaatsen werden bezet in deze volgorde: L. Kurstjens (104½ pnt.); P. v. d. Aker(99 pnt.); Fr. Schon es (94½ pnt.); J.v. Kasteren (94½ ont.); Jan Kurstjens(85 ½ pnt.); Fr. Dobbelsteen (80 pnt.);A. v. d. Sloot (73½ pnt.).
BILJARTEN. Uitslagen Klasse A. 1 Nov. D.M.C. (Liempde)-Amateur. 4 50 - 151 - 25 - 2. 98 526 - 151 - 22 - 3.48 H. S.: Joh. v. Hastenberg (D.M.C.)Stand tot en met Amateur I Gr. Pommerans Amateur II DMC (Liempde) 

25 car. 
25 Oct. Klasse A.: 1711 442 32 3.87 1673 472 33 3.54 1526 605 16 2.52 1528 635 23 2.40 

Uitslagen Klasse B.: 1 Nov. Krijt op Tijd-Nooit Gedacht. 345 - 234 - 13 - 1.47 269 - 234 - 9 - 1.14 H. S.: A. Hofmans (Krijt op Tijd)13 car. Amateur 3-Witte Muis 359 - 222 - 10 - 1.62 328 - 222 - 13 - 1.47 H. S.: A. Brekelmans (Witte Muis)13 car. Stand tot en met 25 Oct. Klasse B.: Krijt op Tijd Witte Muis DMC 2 (Liempde) Amateur 3 Nooit Gedacht 
692 360 14- 1.92 657 384 13 1.71 989 600 14 1.64 672 475 14 1.41 893 695 13 1.28 Programma voo! 8 en 9 November a.s.: Klasse A: 8 Nov. Amateur 2-Amateur 1 9 Nov. Gr. Pom.-D.M.C. Klasse B: 8 Nov. N. Gedacht-W. Muis 8 Nov. K.O.T.-D.M.C. 2 

îNHET BETOVERDE BOS 
Zo komen snoepers te pas De zonnestralen vielen door het dichte bladerdak van de oude boom en toverden gouden lichtplekies op de ruige vacht van Bruintje, de beer, die met zijn rug tegen de stam geleund een heerlijk middagdutje deed. Hij smakte eens met zijn mond en langzaam gleed hij al dromend opzij, totdat hij met een plof omviel en geschrokken wakker werd. Verward keek hij om zich heen en sprong op. Wie had hem zo wreed gestoord in zijn slaapje? Hij nam een strijdlustige houding aan en een zacht gebrom steeg op uit zijn harige borst, terwijl zijn kleine glinsterende oogjes spiedend rond loerden, om te zien wie de snodaard was, die hem dat gelapt had. Natuurlijk zag Bruintje niemand en toen hij enigszins van de schrik bekomen was, zakte ook zijn kwaadheid. Het was eigenlijk maar goed dat hij wakker geworden was, want het werd hoog tijd om eens iets te gaan eten. Zijn maag knorde en dat vond Bruintje niet zoals het paste. Je zou ie schamen om met zo'n knorrende maag in de buurt van de andere dieren in het betoverde bos te komen, want ·hij was een heer en moest altijd even deftig doen. _Op zijn dikke harige poten schommelde Bruintje kalmpjes vooruit. Hij deed alles altijd even waardig en langzaam, dat hoorde zo bij zijn stand. Hard lopen en andere onwaardige handelingen liet hij maar over aan de gewone dieren in het bos, zoals Rekel, de vos, die boef, die door de politie en de jagers gezocht werd wegens inbraak, diefstal met geweldpleging en moord. Hoeveel kippen die Rekel al niet had vermoord, dat kon Bruintje niet op zijn twee poten tellen, maar het waren er heel wat, dat wist hij wel. Trouwens over die Rekel gesproken: 

had deze hem twee dagen geleden niet verteld, dat er in de stam van die oude eik, waar de eekhoorntjes woonden, een grote honing-opslagplaats van de bijen was? Bruintje smakte eens en likte zijn lippen af. In de verte was hij nog familie van de honingberen en daarom vond hii honing het lekkerste wat er bestond. Die honing was van de bijen, had zijn moeder hem altijd verteld en een heer uit de familie der Beren steelt niet, dat komt niet te pas. Neen, die Rekel kon 

hem nog meer vertellen, maar Bruintje zou zich door deze slimme vos niet laten verleiden tot diefstal. Stel ie voor, dat het zo ver kwam, dat de omroeper in het bos, meneer de Haan, luidkeels kraaide: ,,Opsporing, aanhouding en 

ZWANENDONS fijné kwaliteit flanel in 10 arren tinten normale prijs nó per meter per 5 meter 
1.45 6.50 

/ 

BRETELSCHORT prima pasvorm en kwaliteit normale prijs 
1.95 nû 1.78

alléén VRUDAGenZATERDAG 

Giften voor de Missie Opgehaald voor de Boxtelse Missienaaikring: op de Gouden Bruiloft van het echtpaar Baayens f 6,91. Door Mevr. v. Dijk op een bruiloft in Vlijmen f 14,86. Opgehaald voor Pater Meulendijk, ter gelegenheid van het 12½-jarig huwelijksfeest van M, Wagenaars-v. d. Anker 
f 18,65. Opgehaald door M. v. d. Sloot op de uitvaart van J. v. d. Loo f 3,51 voor de kapel van Stapelen. Bij de herdenking van de bevrijding werd door de bewoners van Hal een collecte gehouden voor het Missiehuis St. Charles. De opbrengst bedroeg 
f 60,50. 
Zondagsdienst der Artsen 

uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 8 NOVEMBER 

Dokter Margry 
Clarl■senstraat 20 Telefoon 212 

voorgeleiding verzocht van Bruintje Beer, lang één meter zestig, ruig behaard, platvoeten en lange . vingers. Genoemde Bruintje Beer wordt gezocht wegens diefstal van honing!". Oh neen, hij moest er niet aan denken. Toch kon hij wel eens even bij die boom gaan kijken of Rekel gelijk had, het was hier dicht bij en in kijken alleen steekt toch geen kwaad. Bruintje schommelde in de richting van de oude eik. Zo daar was hij er al. Niet helemaal op zijn gemak keek Bruintje eens om zich heen of er soms andere dieren in de nabijheid wa• ren. Hij zag niets. Voorzichtig l_iep hij om de boom heen. Ja, hoor, daar zat een gat. Het was wel een beetje hoog. Bruintje rekte zich - en ging op zijn tenen staan. Nu kon hij juist in het gat kijken. In het donker van de holle boom zag hij iets glimmen, dat moest de honing zijn. Weer likte hij zijn mond en stond dromerig tegen de stam geleund na te denken, hoe lang het eigenlijk wel geleden was, dat hij voor het laatst heerlijke honing had geproefd. Dat was al lang geleden en hij kon zich de smaak eigenlijk niet eens meer herinneren. Zo verlangend kwam de gedachte bij hem op toch even een klein likje van dit lekkers te proeven. De bijen waren toch niet thuis, want hij zag er geen een en er waren ook geen andere dieren in de buurt. Weer ging hij op zijn tenen staan en stak voorzichtig een arm in het gat. Nu dat viel niet mee, wat zat die honing diep, Bruintje kreunde en zuchtte van inspanning. Maar, au, wat was dat nu? Plotseling zwermden langs zijn arm uit het gat een grote troep boze wespen. Met zijn arm had Bruintje een wespennest, dat in de stam zat, geraakt en de vreselijk kwade wespen zouden het de. indringer wel eens afleren aan hun nest te komen. In grote groepen zwermden zij om Bruintje heen en staken hem waar zii hem konden raken. Bruintje gilde van schrik en pijn en wist niet anders te doen dan het op een lopen te zetten. Achter hem lachte een oude kraai, die op een hoge tak van de eik gezeten, alles gezien had. Hij schaterde: ,,Hardlopen en stelen doen heren niet, Bruintje! Ha, ha, ha!" Van tussen de struiken kwam de sluwe kop van Rekel, de vos. Hij keek omhoog naar de oude kraai en knipoogde. "Zo komen de snoeper� te pas, is het niet Opa Kraai?" lachte hij. 



Na 20 jaar onderzoek: 

De mêns kan hèt heelal •• beheersen 
ANGST VOOR DE 
CONSEKWENTIES. 
I;),e White Sands-'l':oestijn is 'n trooste_. loze vlakte erjlens in New-Mexico. Het is er dor en kaal. De toeaana tot dit aebied is moeilijk te • verkrilaen, want 

dat deze wel pl.m. 5 km per seconde bedraagt. Die snelheid is van groot belang, want zou men er in slagen deze op te voeren tot ongeveer 10 km per seconde dan kan de eerste reis naar demaan een aanvang nemen. 

: zal de maan de ontdekkers gelegenheidgeven een machtspositie in te nemen.De geringere zwaartekracht aldaarmaakt het mogelijk de aarde te bombarderen met raketten, die nauwelijkssneller behoeven te zijn dan de "oude"Duitse V-2's. Het is dus gemakkelijkerom van de maan naar de aarde tekomen dan omgekeerd. Gelukkig voorde aarde is men aan een dergelijk bombardement voorlopig nog niet toe !! 

matisch vijandelijke doelen beschiet.Deze raketllen worden bestuurd met behulp van een drukknop in een vliea-tuia,vanaf een schip of op de beaane a-rond.De raketten hebben de komende drukknop-oorloa in een beslissend stadiumaebracht. Met hun hulp zullen wij wellicht het heelal kunnen beheersen, maarde oonsekwenties daarvan kunnen voordie wereld afschuwelijk zijn. 

Zo gemakkelijk blijven die verlangensonvervuld. Nu echter krijgen velen een kans. 
Zaterdaa-avond om half acht zal er inhet Verenigingsgebouw een rikavondplaats vinden met prachtige prijzen,waarvan de opbrengst bestemd is voorde Boxtelse Missienaaikring. Dus niet eens iets, dat men met tegenzin doet, maar dat men als een aangename bezigheid beschouwt. Met iets datmen bijzonder graag doet, kan men dezekeer de Missie steunen. DE DRUKKNOP-OORLOG. Missie Thuisfront• het is .juist daar waar de AmerikMM:n hun voorbereidinaen treffen om naar demaan te vliegen met behulp van raketten. Wij zouden als Nederlanders nauwelijks aan deze fantastische berichtenaeloven, wanneer wij niet tot de eersten hadden behoord, die in de oorloa metraketten kennis maakten. Dit waren deberuchte V-l's en V-2's, die in de laatste oorloasJaren van Nederlands aebiedwerden afaeschoten om in Enaelanddood en verderf te zaaien. De uitvin

ders van dit aevaarlijk materiaal warende Duitse �leerden prof. Werner von
Braun en kolonel Walter Dornbe�er. 
die juist 20 jaar aeleden het eerste pro
jectiel in Peenemünde met succes af
schoten. De V-wapens, die Enaeland
bereikten waren 14000 ka zwaar en had
den uiteindelijk een snelheid van 2800km per uur. Op de korte tocht over de
Noordzee aebruikten ze liefst 8000 kg 
brandstof. 

GEEN LUCHT, GEEN WATER. 
De eerste raketten zullen niet bemandzijn. Het leven van mènsen op die planeet is zonder meer niet mogelijk. Degeleerden zijn het er over eens dat zichop de maan geen levend wezen bevindt.Het landschap bestaat er uit kraters,lava, woestijnen en vlakten. De temperaturen zijn er overdag enorm hoog en 's nachts abnormaal laag. Elke vloeistofzou er bevriezen, maar het ergste is dat
er geen vloeistof aanwezig is. Een ander gemis is de afwezigheid vaneen dampkring. Zouden wij er dus onbeschermd rondwandelen, dan zouden we als een zeepbel uit elkaar spattendoor de druk van de lucht in onslichaam. We moeten dus op demaan rondlopen in speciale maanpakken, zoals die reeds in enkele films werden getoond. Die pakken zouden onshier te zwaar om het lichaam hangen,maar de zwaartekracht op de maan isslechts een vijfde van die op aarde. Hetspreken zonder meer is op de maan ookniet mogelijk. Er zou geen geluid uitonze mond komen. Alleen langs radiografische weg zouden we met elkaar in contact kunnen staan. De bewegingsmoeilijkheden op de maan zullen dus alleen al buitengewoon talrijk zijn. De vraag rijst dan ook of een maanreis ooit de moeite zal lonen. 

Toch heeft men toepasslnasmoaelijkheden voor raketten aevonden, waarvan ernoa vele verboraen luazen in de afdelina militaire aeheimen van de Amerikaanse defensie-autoriteiten. Af en toeword't daar een lade aeopend om detheoretische vondsten aan de praktijk tetoetsen. In Korea heeft men daar eenuitstekend oefenterrein voor gevonden.Kortgeleden werd bekend gemaakt dat men oude vlieatuiaen gaat ombouwentot raketten, die onbemand als bommenwerpers kunnen fullj?eren. De eersteproefbombardementen op de noordelijken werden era succesvol a-enoemd.Deze nieuwe raketten kunnen zowiel naar hun basis terua-keren als op het beooade doel worden gestort. Men kan zein de lucht van brandstof voorzien ener een installatie inbouwen, die auto-

LAAT LAAIEN DE GLOED. 
Wij allen voelen in ons het liefdevuurvoor de Missie branden. Reeds op delagere school luisterden wij met gespannen aandacht naar de avontuurlijke verhalen over missionarissen en missie-zusters, die met niets ontziende ijver opverovering uittrokken voor Christus. Bn allen hebben wij in ons hart bewondering voor deze mensen, die zoveelliefs en dierbaars achterlaten in dienstvan een hoger, alles opeisend ideaal. leder heeft wel 'ns ooit bii zich zelf gedacht: wat zou ik daaraan graag enigaandeel hebben. leder immers voelt inzich naast een drang naar het aangename een drang om de moeilijkheden te overwinnen, die ons belemmeren in hetbereiken van een groot ideaal. 

Geeft U daarom nog spoedig als deelnemer op bij een van de volgendeadressen: 
Mevr. Mertens, Rechterstraat 1. Mevr. v. d. Hout, Breukelsestraat. Mej. A. v. d. Laar, Molenstraat 92.Rikliefhebbers, er wacht U op Zaterdag 8 November a.s. in het Verenia-ingsa-e
bouw op de Burgakker een gezellige avond in dienst van een groot ideaal.Doet allen mee! (Aanvang van de rikavond half acht). 
De Bridgeliefhebbers staat nog eenBridge-drive te wachten op 22 November a.s. Houdt die avond vrij voor hetgrote Missiebelang. 
Laat laaien de ak>ed, 
't is de zon, die het doet, 
de waarheid, de klaarheid, de liefde.

De Duitsers hebben de oorloa niet ae
wonnen, al hadden ze de raketten ae
vonden, maar de �eallieerde leaerleidina 
beareep direct dat met de komst van de
raketten een nieuw stadium in de oor
loavoeri112 werd ïnaeluid, terwijl de dui
velse machines ook voor vredesdoeleinden eèn nieuwe horizon blootl�den, 
welke inmiddels zo ruim is aeworden, dat zij alle hemellichamen omvat. De 
mens doet een J>02Îll2 het heelal te aaan
beheersen. URANIUM! 

Na de oorlog zijn de· raket-proeven ononderbroken voortgezet. De Ver. Statenzijn erin geslaagd om met hun dollarkracht de Voornaamste Duitse geleerdenin dienst te nemen. Onafgebroken schietmen de helse monsters af. Zij gaan steeds sneller, kunnen steeds juister worden gericht en de tijd is zeer nabijdat ze zullen worden bemand. 

Deskundigen verwachten op de maaneen grote voorraad waardevolle metalente zullen aantreffen, o.m. uranium en andere stoffen met radioactieve werking.Dit zou de ontwikkeling der atoomindustrie zeer ten goede komen, waardoor het verkeer met behulp van raketten zal worden bevorderd. 

De berichten wijzen er op dat men de snelheid van raketten al heeft opge- •voerd tot 3 km per seconde. Waar de bekende gegevens altijd achter zijn bij de werkelijkheid, mag men aannemen,

Omtrent het gebruik van atoom-energiebij de raketten is niets bekend. Vanzelfsprekend wordt ermee geëxperimenteerd, maar de resultaten houdt men uitmilitaire overwegingen zeer geheim.Ook uit die richting kunnen we nog verrassingen verwachten. Militair gelegen 
��� 

Op Zaterdag 8 November lhopen onze geliefde �ouders JAC CHR. LEYTEN en CLASINA v.d. DUNGEN
hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. 
Hunne dankbare kinderen 

HENK en Verloofde 
} JAN 
� Rosemarijnstraat 5. 
��---_,.,,,._,_�� 

Te koop: Een Duitse herder, Ter overname: gekleed pak,
6 mnd. oud. P. de Rooij, Vel- maat 48, eenmaal gedragen.der D 62, Liempde. Bevragen Molenstraat 19. 
Te koop: 7000 kg aardappe- Te koop: een toom zware 

fen "Yselster". A. van Weert, biggen. Adt. v. d. Meijden, 
Gemonde, Diepenbroek 17. Ka�el�.::_ 6_9_· _____ _ 

Te koop bij Hendr. v. d. Te koo,,: 40 goedgekeurde Meijden, 't Loo 2, een toomkippen, Reds, broed '51, ook beste biggen. gedeeltelijk. Der Kinderen, - ----- -----Vrilkhoven D 51, Liempde. Te koop: twee tomen biggen N.L.; 15000 kg voederbieten; 
Te koop: een witte fornuiskachel met waterketel. C. v.d. Meijden, Tongeren 5. 

5000 kg aardappelen Yselster;1000 droge Elzen-musterd. H.de Jong, Langenberg 2. 
Flinke werkster gevraagd voor Te koop: een toom biggen. 
twee . dagen per week. Adres Te koop: een driewielig fiets- Jos. v. d. Sande, Onrooi 18a. 
bevragen Molenstraat 19. ie. Zandvliet 10. 
Gevraagd voor Vrijdag eenWerkster, bij A. H. ten Bras,Schoenhandel, Clarissenstraat25, Boxtel. 
B.z.a. nette werkster voor enkele dagen per week. Adresbevragen Molenstraat 19. 
Mevr. Punt-van Munster,Grote Beemd 7, Boxtel, vraagt een meisje voor halve of hele dagen (nader te regelen). Aanmelden 's avonds na halfzes. 
Gevraagd in een klein gezin, een net, degelijk meisje. Zelfstandig kunnende werken en koken, voor dag, of dag en nacht. Goede behandeling en veel vrij. . Was buitenshuis.Brieven onder nummer 15 bureau v. d. blad. 
-Gevraagd: nette meisjes voormangel- en strijkkamer. Wasserij Crols & Co., Boxtel. 
Gevraagd: een net Dagmeisje of Werkster (2 dagen perweek) Adres bevragen Molenstraat 19. 
·wie wil zijn woning in Boxtelruilen met goede woning in -centrum van Oisterwijk? Brieven onder nr. 88, Molenstraat 19.
Gevraagd: Werkplaats of ma.gazijnruimte in Boxtel. Aanbieding Molenstraat 19.
Te koop: kachel, stoelen,beelden, schilderijen, enz. enz.
Te bevragen Breukelsestr. 84.

----------
Komt er ook vo.or Uw bedrijfstak een Bedrijfspensioenfonds? Volledige zekerheidhieromtrent is er niet, dochwij willen U gaarne vrijblijvend over de mogelijkheidhiervan, zomede 't verkrijgenvan eventuele vrijstelling hiervoor, uitvoerig inlichten. A. Schellekens, Miilstraat 36, Boxtel. 
Niemeijer maakt een heelaparte Shag : Ascot American Shag. Probeer eens zo'npakje ter afwisseling van Virginia. De volle, zachte smaakzal U zeker bevallen! 
Heb grote _woning, wil ruilentegen kleinere, (moet parochie St. Petrus zijn). Adresbevragen Molenstraat 19. 
Verloren: kostbare ring, omgeving postkantoor. Inlichtingen (of tegen beloning terugte bezorgen) Molenstraat 19.
Te koop zware biggen. Fr. v. Laarhoven, Luissel 9. 
Te koop: twee tomen zware biggen, waaronder gemerkte.
M. Ha braken, Luissel 12. 
Te koop: zware biggen, driftvarkens en elf weken dragendvarken (ook te ruil tegenslachtvarken) bij Vermulst,Mijlstraat 64 . 
Te koop: beste zware biggen 
en een drachtige zeug, eerste of tweede worp, gemerkt N.L.M. van Hal, Tongeren 17. 

Te koop i.g.s.z. haardkachel Te koop: zware biggen. C. v. en handwasmachine. Baronie- Berkel, Nergena 7. straat 40. 
Te koop z.g.a.n. grijze kin<ierwagen; duveltje f 7,50; fornuiskachel f 7,50; 'bruine overjas, maat 48, f 15,-.Adres bevragen Molenstr. 19. 
Te koop wegens aanschaffingvan gas z.g.a.n. haard tegenspotprijs.· H. Verhoeven, achter Ziekenhuis. 
Te koop: DamesfièÎs en He
renfiets z.g.a.n., aa'n billijke prijs. Wilhelminastraat 22: 

Te koop: een toom beste biggen N.L. en plattebuiskachel.W. v. Nieuwburg, Langenberg 12. 
Te koop: 6 drachtige zeugen, waaronder 14 weken drachtig; 10 dekrijpe zeugjes, ingespoten tegen pest; 2 volbloedkalfvaarzen, bijna aan telling, A bedrijf, Melklijsten ter inzage. Dobbelsteen, Tongeren 
15. 

Te koop: 15 weken dragendstamboekvarken, ook genegen te ruilen tegen guste zeug.H. Vugs A 107, Esch. 
Te koop: 2 tomen zware biggen bij C. Vissers, Vorst 21a.
Zware biggen te koop bij M.Veroude, Mijlstraat 66. 
Beste driftvarkens en 6000 kg 
eetaardappelen. M. Timmermans, Munsel 28. 
Te koop: 15 weken drachtigvarken N.L., ingeënt tegen pest. Wil ruilen tegen slachtvarken. J. F. de Bie, Roond 8.
Eetaardappelen te koop:)Jselster en Noorderling envoederbieten. Wed. Dankers,Schijndelsedijk 9. 
Wegens omstandigheden is 
ons Café a.s. Zaterdag 

GESLOTEN 

M. v. d. MEIJDEN
Fellenoord 6 

IJzersterke 
Mansonderbroeken v.a. 3. 1 5 (grote maten) 
Herensportbroeken " 1 . 5 5 
Heren hemden " 1 . 70

Fa Wed. SPIERINGS 
Breukelsestraat 88. 

Te koop: een dragend varken Te koop i.g.s.z. eiken dressoir. N.L., ingespoten tegen pest. Markt 28 • Jelef. 572H. v. Grinsven, "Nieuws&.- 94. A. J. v. d. Saade, B 49, Esch. 

DENKSPORT 
HORIZONT AAL: 1. rots, 5. tred, 9. vogel, 11. voorzetsel, 13. ambtshalve; 14. meervoud (lat.), 15. soort onderwijs, 16. deel van het gelaat,18. god der liefde, 19. duivel, 22. indien, 24. zeehond, 25. vlaktemaat,27. beleenbank, 28. plaats in België, 30. plaats in Gelderland, 31. voorzetsel, 33. kweeksel, 35. zoon van Jacob (Bijb.), 36. insecteneter, 38.bekende motorraces, 39. ter plaatse, 41. zangnoot, 42. voorzetsel, 43. man van adel, 45. wortel, 46. kinderfietsje. 
VERTICAAL: 2 waterpeil, 3. vergankelijk, 4. voor, 5. beteuterd, 6.kweken, 7. Amsterdamse Tijd, 8. onnozel, 10. woud, 12. Europeaan,15. Muzelman, 17. slaan met de vuist, 20 leger, 21. boom, 22. lokmiddel, 23. groente, 25. gravin van Holland, 26. telwoord, 29. briefbestelling, 32. plaats aan de Rode Zee, 33. deel v. e. trap, 34. gelaatskleur,35. ongeluksgodin, 37. smalle plank, 40. heidemeertje, 41. verkeerd,43. water in Friesland, 44. persoonlijk voorn. woord. 

Oplossing vorige puzzle.
HORIZONTAAL: 1. moot, 5. stek, 9. oor, 10. ons, 11. opa, 12. oker,14. roem, 15. legioen, 19. ma, 20. om, 22. era, 24. rog, 25. las, 27. garen, 28. agent, 29. Ane, 30. aar, 31. via, 32. Ia, 33. te, 36. melisse,40. plas, 42. pils, 44. oer, 45. bas, 46. rel, 47. teen, 48. sela. 
VERTICAAL: 1. Moor, 2. ook, 3. Orel. 4. anti, 6. toon, 7. Epe, 8.kamp, 13. rem, 14. rel, 16. garnaal, 17. oogarts, 18. trant, 21. manie,22. ega, 23. are, 25. lev, 26. sta, 32. les, 34. esp, 35. spot, 36. mare,37. Iran, 38. Eire, 39. asla, 41. Lee, 43. lel. 

GEMEENTE BOXTEL 

Herziening Uitbreidingsplan 
De Burgemeester van Boxtel brengt ter openbare kennis, datvanaf Maandag 10 November 1952 ter gemeentesecretarievoor eenieder gedurende veertien dagen ter inzage is nedergelegd het door de raad dezer gemeente in zijn vergadering van 31 October 1952 vastgesteld plan tot herzieningvan het uitbreidingsplan in hoofdzaak en onderdelen, alsmede van de bebouwingsvoorschriften, behorende bij het uitbreidingsplan in onderdelen, met gelijktijdige intrekkingvan het partieel plan van uitbreiding "Konijnshol'', een enander betreffende omgeving Kalksheuvel, Konijnshol, uitbreiding stedebouwkundige bebouwde kom, spoorwegdoeleindenen afstand perceelsgrens woningen klasse C. Gedurende de termijn van ter inzagelegging kunnen belanghebbenden bij de gemeenteraad schriftelijk bezwaren in
dienen. 

De Burgemeester voornoemd, 
Drs. M. A.M. VAN HELVOORT.Boxtel, 7 November 1952. 
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DEZE WEEK 

een doos originele VéGé• 

► SCHOENCRÊME ◄
► (zwart, middelbruin of donkerbruin) �

�van_aé et nu voor f"I, et*: 
► bij aankoop van de reuzendoos ·◄► VéGé-Wrijfwas 
► (70 cent met 10 % korting!) ◄ 

U verdient daarmee 14 cent.
Bovendien krijgt U er nog

17 geldzegels bij!

........ 
* Alléén bij de 1200 VéGé-kruideniers !

Extra aanbiedingen van Adverteert in
!BMJant' .s Cenü:um.'t ANKER 

Bij aankoop van een grote 

Gevraagd ENIGE JONGENS 
14 à 15 jaar. 

Cartonnage Industrie "BO X T E L"

Burgakker 15 (ingang poort) 
EISENHOWER president .. ... 
en bij ons kost alles maar 70 cent:

200 GRAM ONTBIJTSPEK 
200 GRAM GEBRADEN GEHAKT 
200 GRAM LEVERKAAS 
500 GRAM LEVERWORST 

Profiteert van onze Rundvlees-aanbieding !

Fa. Jan van Lievenoogen 
Fellenoord 2 - Telef. 372 - Boxtel, 

Boekhandel 

TIELEN 
STATION STR AAT

Voor

Nuttige Geschenken 

* 

:zie
kom 

on:ze etalages en
geheel vrijblijvend 

een kijkje nemen in onze
winkel, 

Onze prijzen... Uw voordeel! 
150 GRAM ONTBIJTSPEK . . 60 et. 

200 GRAM PRESKOP . . . . 60 et. 

150 GRAM GEKOOKT ONTBIJTSPEK 65 et. 

500 gram Poulet 1 1.30

Slagerij Baaijens-Frunt 
Bàroniestraat 99

IVO VAN 
doos Végé Boenwas à 75 et. 

HAREN's SCHOENFABRIEKEN N.V. 1 doos Végé Schoencrême
van 28 voor 14 et.

Met nog 17 geldzegels extra.Dus, meer dan 250/o korting.
150 gram Peerdrups (eenheerlijk snoepje) 30 et. 

200 gr. Vlaardingse Ruitjes (een extra fijn bakwerkkoekje) 
49 et. 

250 gr. Chocolade 
Boterhamkorrels 42 et. 

Zwaar geëmailleerde emmermet 10 kg zachte zeep f 7 ,95

Ge.rookt vet spek 3 0 et 100 gr.
Fabr. Leverworst 20 et 100 gr. 
Verse eieren vanaf 17 et p. st. 
KEES DE JONG 
VÉG É-KRUIDENIER

ORTHENSCHEWEG - DEN BOSCH

Vragen 

NETTE MEISJES 
Ter opleiding in het Schoenstikatelier.

Hoog loon. - Goede sociale verzorging. 
Aanmelding persoonlijk of schriftelijk Afdeling PERSONEEL 
Fabriek DEN BOSCH. 

DEN D R I Es 
REINIGT EN VERFT

. . UW KLEDING 
OP MAANDAG GEBRACHT. · ZATERDAG TERUG. 



LEVEN SPOS IT.IE 
l:Je Levensverzekëringsmij R� V.S. , 

opgericht in 1838,
••. ,vtaagt voöt een te BOXTEL vacant. gekometi 

grote afdèling, 

,.. 

een nettè jongeman· 
van onbesproken gedrag, leeftijd niet ,ouder 
dan 35 jaar. 
Borgstelling, alsmede een geneeskundig onder• 
zoek, wordt verèist. 
Na gebleken geschiktheid volgt opname in 
pensioenfonds. 
Sollicitatiebrieven te zenden onder nr. 1838 aan 
buteau van dit blad. 

DUBBEL VOORDEEL! 
Dus méér Sparzegels voor de 
kemende feestdagen! 
Dubbel voordeel: bij 2 pakjes 
margarine à 48 et p. pak heeft 
U als altijd 10 pct korting en 
bovendien kunt U profiteren van 
één der volgende aanbiedingen: 

1 pot Appelstroop , , , 45 et. 
1. pot elndakaas , , . IDO et.
1 pot Chocolade pasta i , 88 et.
1 pot Jam 80, 62, 55 en 47 et.
250 gr. Bóterharilflokkèn 55 et. 
250 gr. Fruithagel , , • 40 et.
250 gr, Boterhamkorrels , 55 et. 

. 1 bllk Le,erpastel • , , 7 0 et. 
10 pct korting en 5 zegels extra. 

1 blik Hamwórst , , , , 8 7 et, 
met 15 Sparzégels in totaal. 

1 blik Boterhamworst . , 80 et. 
met 15 Sparzegels in totaal. 

De superkwaliteit margarine van 
De Spiir overtreft al Uw ver, 
wachtingen I 

Geldig tot 13 Nov. 1952. 
NU REEDS PROBEREN 

100 gram Suikerbeestjes 23 et. 
en 10 pct. korting. 

St. Nicolaas 
neemt geen risico 1 

Hij gaat voor Uurwerken 
al 40 jaar 

naar VAN VLERKEN 
* HORLOGES

een keuze zoals U nergens ziet, in alle 
bekende merken. 

* PENDULES
ook pendulettes voor de kleine woning. 

* KOEKOEKKLOKKEN
origineel Schwarzwalder werken in 
alle maten. 

* ll7EKKERS
het practische en voordelige St. Nico, 
laasgeschenk. 

* BAROMETERS
een geheel nieuwe keuze in mooie en
toch voordelige modellen. 

Alles onder volle garantie. 
U besteedt Un, geld goed) 

Fa A. van Vlerken 
KRUISSTRAAT 1 0

DANSEN BOXTEL DANSEN 
Op Zondagen 9 en 16 November 
wederom dansen in 

Paashuis' Dancing 
ten bate van de bond 
der oud-stoottroepers. 

Staanplaats Ridder van Cuijkstraat 
i
-· 

Prima orkest. Rijwielstalling aanwezig. 
��--

Het Schoffie Buster 
Toneelspel in drie bedrijven 

.zal Zondag 9 November 
Worden opgevoerd door de R.K: 
Toneelgroep "Metamorphose" uit 
's-Hertogenbosch; 

in liet Aanvang 8 uur. En!rée f 1.-
St. Paulus De bate van deze uitvoering 
Jeugdhuis . 

komt ten goede aan de Missie
.._ ____ __. van de Witte Paters. 

Een gouden sieraad 
is het ideäle 

St. N icolaàs� 

Geschenk! 
Onze etàlages tonen U onze grote 

keuze erl lage prijzen. 
GOUDEN Dames• en Herènringeii 

GOUDEN Armbanden 
GOUDEN Hangers en Colliers 

GOUDEN Kruisjes en Medailles 
GOUDEN Oorknopjes 

GOUDEN Das• en Sierspelden 

GOUD IS NU ZEER VOORDELIG l 

FA A.v. Vlerken, Boxtel
Juwelier - Horloger Kruisstraat 10 

FAUTEUILS .. , ais practisch geschenk

f AUTEUILS,11111 voor 'n leuk salonzitje
FAUTEUILS ...... voor moeder bij de haard 

staan in 'n attractieve sortering in 
onze toonkamers voor U klaar, 
en ..... de prijzen vallen U zeker meel 

ZOWEL IN GOTHIEK ALS OLD FINISHED UIT• 
VOERING, MET DE N I E U W S TE EPINGLE, 
GOBELIN EN VELOURS BEKLEDING, ZIJN ZE 
EEN LUST VOOR HET OOG. 

157.50 • 107.50 • 97.50 • 85.00 • 79.50 

52.50 • 42.50 • 28.95 • 26.95 • 22,90 
Ligstoelen in zwaar eiken uitvoering, 
met prachtige wolvlok kussens, 

speciaalprijs compleet 29. 95 

T7.W� 
u u' Q OXTH

UW SPECIAAL WONINGINRICHTING 

RECHTERSTRAAT 22,24 TEL. 476 

= ROOKT 
KWALITEIT VOL GEUR EN SMAAK 

en KOOPT 
bij BERT VAN DEN BRAA K 
Baroniestraat 73, Telefoon 450 

_ __ . Prohttr 6��/ist tms tk�e, . _ ,Q , • , < .) 

Nieuwe Engelse Melállge , 

Maak kennis met Douwé Egbens 
Pickwick Thee! Geniet van de pit
tige echt-Engelse theesmaak . . . let 
eèas op de bijzonder royale afschenk. 
Tiea tegen één dat Pickwick Uw 
daeemerk blijf'd 

DouwE EGBERTS 

Met Uw pij�lîjke voeten 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT 15 
Medisch Gedipl. Voetverzorgster 

Ook aan huis to ontbieden 
Telefoon No. 620. 

Grom etiket 76�1. 

Geel etiket 88 et. 

Makelaars- en Algemeen 
Assurantie kantoor 

Tevens Adviesbureau 
Bosscheweg 12, Boxtel 

Bei!digd Makela ar en Taxa• 
teur in on roerende en 
roerende g oederen 

sinds 1928. 

Zelckame aan6ied.inq., 
Prachtige 
Rundsleren 

BOEKENTAS 

Slechts f 13,50 

HEIJMANS 
De moderne wetenschappelijke gezondheidsverzorging 
heelt ook hierin zijn eisen bepaald. wat betreft: 

Breukelseatraat 83 
• speciale samenstelling der garens

• weeftechnieken
Voor • groot absorptievermogen

• afmetingen BRILLEN • structuur, enz., enz. 8 75 
..M E D I C O" luiers, 
medisch verantwoord 

■ 6 stuks 

F. P. v. Langèn 
Stationstraat 62 

Koopt uw bril bij 
een 

Met volledig toebehoren: Baby "Castella"poeder, 6 "Inconé" 
baby-veiligheidsspelden, verpakt in· een, met een vrolijk 
dierentafereel versierd, zeer attractief prullen bakje 

'--_;__-------------9!• 
-� VAKMAN 

't '15 weer IN DEN OOIEVAAR 
Ziekenfondsleden ontvangen 

nog ateeds korting. 

HET RADIO-SEIZOEN 
is weer aangevangen. 
In de winter wordt er 
veel geluisterd. 
Denk aan St. Nicolaas, 
Kerstmis en Nieuwjaar. 
Hebt U een goede Radio 
te uwer beschikking? 
Zo niet, wij kunnen U 
helpen. Ook met het in
ruilen van Uw oude radio. 
Kom eens aanlopen. 
Ook Televisieapparaten. 

Elke Dinsdag en Vrijdag
avond 8.15 uur 

Televisie-demonst�atie bij 

RADIO TECHNISCH BUREAU 

fa. J. o. d. !Beeld 
RECHTERSTRAAT 42· 

Als het gaat ov&r Laden of B,oemeri 
Steeds hoort ge dán,�,- _Zog�hel�no��4!n. 

PUNTEN VAN BELANG 
AVEHA ALS KRUIDENIER: 

• De beste waren.
• De laagste prij.zen.

e Rinse APPELSTROOP inh. 450 gram per pot 30 et. 

1 
Palmolie • 2 stukken TOILE ZEEP gewicht p. st. 80 gr. voor 30 et.

e 200 gram BOTERHAMKORRELS voor 32 ét. • 
e 250 gram SPECULAAS voor 34 et. 
• Aveha ZACHTE ZEEP inhoud 500 gram p. carton 35 et.

e 200 gr. GELDERSE ROOKWORST m. loodje voor 78 èt.
Geldig tot 16 Novembër. 

ANDRÉ VAN HILST 
BOXTEL, Stationstraat 13 - 15, Telefoon 498 

.. 
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!Bw!ant' s Centcwn 
Spoedeisende 
Gemeenteraadsvergadering 
Vorige week Vrijdag, 's voormiddags om 
10 uur, kwam de Raad van de gemeente 
Boxtel in spoedeisende openbare raads
vergadering biieen om een beslissing te 
nemen ten aanzien van het voorstel tot 
herziening van het uitbreidingsplan in 
hoofdzaak en in onderdelen, tot wijzi
ging van de bebouwingsvoorschriften 
alsmede tot intrekking van het partieel 
plan Konijnshol. Omtrent deze w11z1-
gingen had de Raad zich reeds in de 
voorlaatste vergadering uitgesproken, 
maar nu het ontwerpbesluit 4 weken ter 
inzage had gelegen en geen bezwaar
schriften bleken te zien ingediend, be
hoorde de Raad tot definitieve vaststel
ling over te gaan. Het betrof hier her
zieningen in verband met de woning
bouw in de omgeving Kalksheuvel; wii
ziging van de bebouwingsklasse c (terug
brengen afstand ziidelingse perceelsgrens 
van 4 tot 3 meter); intrekking van het 
plan Konijnshol met het oog op de 
bouw van de R.K. H.B.S.; de bestem
ming van een strook l?fOnd, gelegen 
langs de spoorlijn (vanaf Prins Hendrik
straat tot de Rijksw� naar .Eindhoven) 
tot N.S. doeleinden; tens.lotte uitbrei
ding van de stedebouwktmd�e bebouw
de kom ten Oosten van de Rijksweg. 
Ingelast werd nog een voorstel tot uit
trekking vw een crediet (!lfOOt 
f 7000,-) op de gemeentebegroting voor 
de aanschaffing van een nieuwe politie
transportauto en de revisie van de mo
menteel 110g in gebruik zijnde po]itie
jeep. De Raa<l verklaarde' zich ook met 
dit voorstel accoord. 

Nieuwe uitgaven 
DE ONZAKELIJKE REIZIGER. 

Onder de titel "The uncommercial 
traveller" bundelde Dickens eens een 
aantal opstellen, welke hij had gepubli
ceerd in het laatste door hem geredi
geerde weekblad "All the year round". 
Dickens schreef deze opsteUen tussen 
de jaren 1860-1869. Zij vormen het 
schetsboek van een groot kunstenaar, 
grillig weliswaar maar met een directe 
greep op de lezer. Soms is het journalis
tiek, maar iedere kans wordt waargeno
men om de ruimte te nemen en zijn 
nimmer aflatende fantasie de mogelijk
heden van een bepaald gegeven te laten 
uitbuiten. Bij deze creatieve weergave 
van de 19e eeuw is de lezer geen passief 
toeschouwer meer, hij beleeft de gebeur
tenissen in gezelschap van de beste gids, 
die de wereldliteratuur wellicht kent. 
(Uil:J;(egeven bii Het Spectrum te Utrecht 
in de· populaire Prisma-reeks). 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

23e Zondag na Pinksteren, 
St. Willibrord-Zonda2. 

9 November 1952. 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. 

Om half 7 gel. H. Mis voor Mechelina 
v. Kuringen; z, a. gel. mndst. voor
Theodora Wientjes-Meeuwsen. H. Hart
altaar gel. mndst. voor Gerarda Maria
Boley-v. d. Steen; H. Bloedaltaar gel. H.
Mis voor Jacoba Kooimans en Johan
nes v. d. Laak en Maria v. d. Laak;
kwart voor 8 gel. H. Mis voor Rikie v.
Schijndel v.w. broer en zusjes; z. a. gel.
H. Mis voor Hendricus Voets v.w. de
buurt; H. Hartaltaar gel. H, Mis voor
Cornelis v. Rumund; H. Bloedaltaar gel.
H. Mis voor Constant v. d. Broek v.w.
de familie v. Zoest-v. d. Broek; 9 uur
gel. H. Mis voor het geestelijk en tijde
Hik wemtn van enze parochie; z. a. �d.
H. Mis voor Anna Maria Layendecker
Beenifü?; H. Hartaltaa,r gel. H. Mis voor
Mechelina v. Kuringen v.w. neven en
nichten; H. Bloedaltaar gel. H. Mis voor
Johannes v. d. Loo en Hendrina v. Oir
schot de hsvr.; half 1 t gez. mndst. voor
Theresia Dorenbosch-Meyer.

Aanbiddil1l?sda2. 

Vandaag, 9 Nov., is het de jaarlijkse 
aanbiddingsdag voor onze parochie. De 
uitstelling van het H. Sacrament ge
schiedt vanaf 's morgens half 7 tot en 
met het plechtige sluitingslof vanavond 
om 7 uur. Onder het Lof zal het Te 
Deum worden gezongen. Na het Lof: 
,,Looft Uwen God alle tongen en talen". 
Laten alle parochianen, zonder uitzon
dering, hun opwachting komen maken 
bij Christus in Zijn H. Sacrament. 
(Zij die bloemen willen geven voor deze 
dag, brengen ze liefst een of twee dagen 
van te voren. Het geld voor de versie
ring kan men storten in de bus aan de 
ingang van de kerk). 

Lof. 
Zondag en Donderdag om 7 uur Lof. 
Maandag om 7 uur kruisweg voor de 
Gelovige Zielen. 

Schaal. 
Vandaag gaat de te schaal ten bate van 
het Sint-Willibrord-apostolaat. De 2e 
schaal voor de bijzondere noden. Beiden 
worden ten zeerste aanbevolen. 

Overige agenda. 

Biechten: Zaterdag van h�lf 3 tot 4 uur 
en van 6 tot half 8. 

Dopen: iedere dag van half 3 tot 3 uur. 

Godsdienstcursus: Woensdag van 8 tot 
9 uur 's avonds op de Burgakker. 

Mari�arde: afdeling korfbal, vandaag 
om half 3 op Duinendaal. 

Mariac:oll2regatie: Donderdagavond om 
half 8. 

H. Familie: Vrijdagavond om 8 uur is
het vergadering van de H. Familie. Na 
de vergadering is het vergadering van
de Prefecten en Onderprefecten, waar
op dan tevens de Controleboekjes moe
ten worden ingeleverd. Ook zal het dan
trekking zijn van de Patroon-Heiligen.
De leden van de H. Familie worden 
verzocht de vergadering van de H. Fa
milie trouw te bezoeken. 

MAANDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. 
voor Johannes, Cornelis van Krieken; 
z.a. gel. mndst. voor Adrianus van
Haaren; H. Hartaltaar gel. mndst. voor
Johannes v. Breugel; half 8 gel. jrgt.
voor Josina Maria Troeyen-v. d. Ven;
z.a. gel. jrgt. voor Lambertus v. d.
Meerakker; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor
Cornelis v. Berkel; half 9 gez. mndst.
voor Bernard Verheijden; z. a. gel. H.
Mis voor August v. d. Ven; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Henrica Verou
de; H. Bloedaltaar gel. mndst. voor Bar
bara v. Oers-v. Dijk.
DINSDAG: (H. Martinus): kwart voor 
7 gez. mndst. voor Adrianus, Jacobus v. 
Alphen; z. a. gel. H. Mis voor Lam
derta Smits-v. Kempen; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Arnoldus v. Kilsdonk; 
half 8 gel. H. Mis voor Hendricus Bo
ley en Gerarda Maria v. d. Steen; half 
9 2ez. mndst. voor Francina v. d. Laar
v. Liempt; z.a. gel. H. Mis voor Alphens 
van Vlerken en Jacques de zoon. 
WOENSDAG 12 Nov.: kwart voor 7 
gel. H. Mis voor overl. Fam. Schelle
kens; z. a. gel. mndst. voor Theodorus 
v. Dam; half 8 gel. H. Mis voor Hen
drica v. d. Eerden-v. Deursen; z. a. gel.
H. Mis voor Wilhelmus v. d. Velden; H.
Hartaltaar gel. jrgt. voor Wilhelmina v.
Berkel-v. d. Langenberg; H. Bloedaltaar
gel. mn<lst. voor Johannes Mand os; half
9 gel. H. Mis voor Petrus Ghiisens en
Maria, Adriana v. Son de echtgenote;
z.a. gel. mndst. voor Petrus Janssen.
DONDERDAG: kw. voor 7 gel. jrgt. v. 
Anna Maria v. d. Ven; z. a. gel. H. Mis 
voor Marie en Mina v. Zogchel; half 8 
gel. H. Mis voor Sebastianus van Du
ren; z.a. gel. H. Mis voor Johannes van 
Erp en Barbara v. Erp-v. d. Meeren
donk; half 9 gel. H. Mis voor de vier 
jongens uit onze parochie in Indië over
leden; z.a. gel. H. Mis voor Willem v. 
Offeren. Vanavond om half 8 Maria
congregatie. 
VRIJDAG: kwart voor 7 H. Mis voor 
Familie v. d. Ven-de Laat; gel. jrgt. voor 
Cornelia Krieken-Verheien; half 8 gel. 
mndst. voor Hendricus Voets; z. a. gel. 
mndst. voor Bernard Verheijden; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Petrus, 
Henricus Theeuwkens en Johanna van 
Dijk; half 9 gez. mndst. voor Petrus 
Janssen; z. a. gel. rondst. voor Henricus 

Boerdonk; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Hendrica v. d. Ven-v. d. Ven. 
Hedenavond om 8 uur H. Familie. 
ZATERDAG: kwart voor 7 gef. gel. jrgt. 
voor Antonius v. d. Meijden-v. Hamond; 
z.a. gel. H. Mis voor Jacobus van Esch;
half 8 gel. mndst. voor Johanna Grilis
Schoom1ans; half 9 gel. H. Mis voor
Cornelia, Johanna Oliemeulen-Boven
deert; z. a. gel. H. Mis voor Francina
v. d. Laar-v. Liempt; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Petrus Smits; half 10 gez.
Huwelijksmis.

Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvaRj?en: Martinus Adria
nus van de Loo, geb. te Boxtel (H. Hart) 
en won. te Liempde en Petronella v. d. 
Elzen, geb. te Erp en won. in deze pa
rochie, waarvan heden de 1ste afkondi
ging geschiedt. 
Gerardus Marinus van Roosmalen, geb. 
par. H. Hart en won. in deze parochie 
en Maria Martina Josephina van Breu
gel, geb. en won. in deze parochie; An
tonius Paulus van Dun, geb. en won. in 
deze parochie en Johanna Christina 
Maria Moonen, geb. te Boxtel (H. Hart) 
en won te Oisterwijk (St. Petrus); Ma
rinus Woutherus van Weert, geb. par. 
H. Hart en won. in deze parochie en
Maria Hendrica Adriana van Kessel,
geb. en won. in deze parochie, waarvan
heden de 2de afkondiging geschiedt.
Johannes van Gerven, geb. te Makassar
en won. in deze parochie en Maria Jo
sephina Antonia Cornelia Wijnhoven,
geb. te Venray en won. in deze parochie;
Franciscus Joannes van Haaren, geb. en
won. te Oisterwijk (St. Petrus) en Fran
cisca Cornelia van Dun, geb. en won. in
deze parochie, waarvan heden de 3de
afkondiging geschiedt.
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huweliiksbeletselen, waarin niet 
is gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

23e Zondag na Pinksteren. 
St. Willibrord-Zondag. 

9 November 1952. 

Vandaag is het "Instructie-Zondag. Wil 
zo goed zijn uw godsdienstboekje mee 
te brengen. 
De eerste schaal gaat voor het St. Wil
librord-Apostolaat, welke collecte de 
vorige Zondag reeds door een herderlijk 
schriiven van de Bisschoppen van Ne
derlan<l is aanbevolen. De tweede schaal 
gaat 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. 
Onmiddellijk na de Hoogmis is het San
ta Teresa in de kapel der Eerw. Zusters 
Ursulinen en kwart voor twaalf is het 
H. Familie voor Jongens in de Burcht.
Hedenmiddag is er in de kapel op Luis
sel - waar St. Willibrord op bijzondere 
wijze wordt vereerd als de Apostel van 
Brabant - gelegenheid zijn reliquie te 

vereren en voor de kinderen de kinder
zegen te ontvangen, van twee uur tot 
half vijf. Verder kunnen degenen die 
vandaag tot Vrijdag de kapel bezoeken 
een volle aflaat verdienen op de gewone 
voorwaarden. 
Vrijdag - is het des avonds om 8 uur 
H. Familie voor Mannen in de Burcht.
ZONDAG: In de kerk: 6 uur 1. d. voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochieanen; om 7 uur 1. d. voor Cor
nelia v. d. Sande-Couwenberg v.w. Broe
derschap van 0. L. Vtouw in 't Zand; 
8 uur 1. d. uit dankbaarheid t.e.v. de H. 
Maria Goretti voor genezing van een 
zieke; kwart over 9 1. d. voor overleden 
Ouders; half 11 Hoogmis jrgt. voor 
overleden Moeder (K). 
In de Burcht: kwart over 7 1. d. voor 
Joh. Corn. Huijberts v.w. broederschap 
van 0. L. Vrouw in 't zand; half 9 1. d. 
voor overleden VaderU.); kwart voor 
10 1. d. ter ere van de H. Jozef uit 
dankbaarheid. 
MAANDAG: 7 uur 1. mndst. voor Ma
ria v. d. Louw-v. Schijndel; z. a. 1. d. 
voor Gerardus Elissen v.w. kleinkind; 
kwart voor 8 1. d. voor Wilhelmina v. d. 
Bosch-v. d. Aa V.W. kaartclub; ziialt. 1. d. 
voor Adriana Scheutjens-v. Dirk; half _9 
1. d. voor Jan Raaiimakers v.w. zijn
dochter.

DINSDAG: 7 uur 1. j. voor Adrianus 
Meijs-Trmmermans; zijaltaar 1. d. voor 
Antonius Wagenaars, echtgenote en 
zonen; kwart voor 8 1. d. voor Anna 
Doevendans-v. Grinsven; zijaltaar 1. d. 
tot Bijzondere Intentie (C).; half 9 1. d. 
voor Gerardus Leijten. 

WOENSDAG: 7 uur 1. j. voor Wilhel
Jnus v. Esch en Maria v. Dijk z.e.; zij
altaar 1. d. voor overl. fam. van Weert; 
kwart voor 8 1. i. voor Petrus v. d. Aa, 
Gertruda Jansen z.e. Josephina de doch
ter; zijaltaar 1. d. Maria Langehuijsen
Stüpp en Aloysius de zoon; half 9 gez. 
jrgt. voor Martinus Habraken, Maria 
Kuiipers z.e. 
In de Burcht: half 8 1. d. voor Petrus 
Smits. 

DONDERDAG: 7 uur 1. d. voor Mi
chiel v .d. Heiiden; zijalt. 1. d. voor Jo
hannes Cornelis Huijberts; kwart voor 
8 1. d. voor Jan Johannes v. Eiindhoven; 
zijaltaar 1. d. voor over!. fam. Hekkens
Roelen; half 9 1. d. voor Jan v. d. Meii
den en Antonius de zoon. 

VRIJDAG: 7 uur 1. mndst. voor Hu
bertha Bontje Verdegaal; zijaltaar 1. 
mndst. voor Adrianus v. d. Nostrum; 
kwart voor 8 I. d. voor Eugène Bo
gaerts; zijaltaar 1. d. voor overl. fam. 
Bertens-Voets; half 9 gez. d. voor GQ
verdina Anna v. d. Meulen-Eiikemans 
v.w. de kinderen.

ZATERDAG: 7 uur 1. mndst. voor Jo
hanna Swinkels-Nouwens; zijaltaar L d. 
voor Piet Voets v.w. ziin ouders; kwart 
voor 8 L d. voor Wilhelmus v. Eiind
hoven; zijaltaar 1. mndst. voor Jans 
Steenbakkers-Cörsten; half 9 1: j. voor 
Elisabeth Megens-v. Wees. 



PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

'.Be Zondaiz na Pinksteren. 
9 November 1952. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur voor Henrica 
hsvr. van Marinus v. Oorschot. 
MAANDAè: half 8 jrgt. voor Joanna 
Olieslagers. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Clasina v. 
d. Eerden.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mus v. Abeelen. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. v. Wilhel
mina hsvr. van Wilhelmus v. Abeelen. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Margaretha 
v. Abeelen. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Henri
cus Schellekens. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag rondst. voor Marinus Tirnrners. 
Dinsdag rondst. voor Anna Maria v. d. 
Langenberg. Woensdag rondst. voor 
Marinus v. d. Ven. Donderdag rondst. 
voor Adrianus Schellekens. Vrijdag 
rondst. voor Wilhelmina Schellekens. 
Zaterdag H. Mis voor Wilhelmina v. 
Luik-Timmermans lid broederschap H. 
Hart. 

Nog zullen deze week izeschieden: 
Zondag, Maandag, Dinsdag en Woens
dag H. Mis als zevende voor Henricus 
v. d. Schoot. Donderdag H. Mis voor 
Wilhelmina Schellekens, H. Hart. Vrij
dag H. Mis voor Wilhelmina Schelle
kens, Lev. Rozenkrans. Zaterdag H. Mis 
voor Henrica Wiegrnans te Kerkdriel 
overleden. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

23e Zondag na Pinksteren. 
St. Willibrord-Zonda2. 

9 November 1952. 

ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Jo
hanna van de Loo-Witlox, vanwege de 
kinderen; om half 9 het rondst. voor 
Maria Nooten; om 10 uur de hoogmis 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. 
De eerste schaal is voor het BINNEN
LANDS MISSIEWERK, zoals dat de 
vorige Zondag door een extra bisschop
pelijk schrijven is aangekondigd. De 
tweede schaal is voor de Bijzondere 
Noden. 
Na de hoogmis vergadering van Vin
centius in Orion. 
Om half 3 het Lof, waarna gezongen 
wordt Lied nr. 49. 
MAANDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Jan Verhoeven en Gertrudis Ver
oude. 
DINSDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
tot bijzondere intentie uit dankbaarheid 
(F'); en aan het zijaltaar het jrgt. voor 
Adrianus van de Loo en Johanna de 
dochter. 
WOENSDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Theodorus van Berkel te Liempde 
overleden. 
DONDERDAG: om kwart voor 8 het 
eerste rondst. voor Johanna van de Loo
Witlox. 
VRIJDAG: om kwart voor 8 H. Mis ter 

ere van het H. Hart van Jezus uit dank
baarheid (L.) 
ZATERDAG: om kwart voor 8 de we
kelijkse H. Mis voor Johanna van de 
Loo-Witlox. 

Ge)ej?enheid tot biechten: 
Dagelijks voor de H. Missen, en Zater
dagrniddags van 6 tot 7 uur. 
Katechismuslessen deze week op school: 
7e klas: de vragen 155, 161 en 162. 
6e en Se klas: les 18 en 19. 
4e en 3e klas: les 14 en 15. 

De Godsdienstcursus: 
Woensdagavond van 8 tot 9 uur in de 
school. 

HuwelijksaankondilZilllZ: 

Johannes Marinus van de Loo, geboren 
en wonende in deze parochie en Adria
na van Biliouw, geboren en wonende in 
de parochie van de H. Larnbertus te 
Cromvoirt. 3e roep. 

Zelatricen v. d. St. Theresiavereni.lZirtJZ. 
te Boxtel en o�eving. 

Jaarlijkse bijeenkomst van de zelatricen 
van de godvruchtige vereniging ter ere 
van de H. Theresia op Zondag 9 No
vemper, des middags na het Lof in de 
pastorie te Lennisheuvel. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

23e Zondill? na Pinksteren. 
9 November 1952. 

ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
par.; 8 uur 1. j. voor Johanna Jan v. 
Nuenen; 10 uur z. j. voor Maria Joh. v. 
Rulo; 1 uur Meisjescongregatie; 3 uur 
Lof. In alle H. Missen de te schaal voor 
het St. Willibrordus-apostolaat. 
MAANDAG: 7 uur z. m. voor Theod. 
v. Berkel als overl. lid der Erewacht van 
het H. Sacrament; half 8 1. m. voor
Mart. Schoenmakers te Oirschot over
leden; 8 uur 1. rondst. voor Hendr. Put
rnans. 
DINSDAG: 7 uur z. rondst. voor Joh. 
v. Gerwen; half 8 1. m. tot bijz. intentie; 
8 uur 1. 7e voor Theod. v. Berkel. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor
Anna Mart. v. d. Ven; half 8 1. mis voor
Theod. v. Berkel als overl. lid proc. van 
Kevelaar; 8 uur 1. rondst. voor Andries 
Arts. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor
Hendr. v. Gestel; half 8 1. mis voor
Theod. v. Berkel als overl. lid van de
Retraitepenning; 8 uur 1. mndst. voor
Marinus Thomassen. 
VRIJDAG: 7 uur z. rondst. voor Nico
lasina Pijnen burg; half 8 1. rondst. voor 
Helena Joh. v. Houturn; 8 uur 1. rondst. 
voor Maria Ger. Spikrnans. 
ZATERDAG: 7 uur z. rondst. voor
Lamb. Schoenmakers; half 8 1. rondst.
voor Martha Hendr. v. Houtum; 8 uur
1. i. voor Michiel v. Brunschot. 
ZONDAG: half 7 1. j. voor Johanna 
Michiel v. Brunschot, 8 uur 1. m. tot 
welzijn der parochie; 10 uur z. m. voor 
Theod. v. Berkel v.w. Soranus. 

In de Kap.el der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor de overleden 
leden der Proc. van Bokhoven. Dinsdag 
7 uur 1. m. voor Joh. v. Kaathoven. 

Woensdag 7 uur 1. m. v. Adr. Com. 
Kuppens. Donderdag 7 uur 1. m. voor 
Theod. v. d. Boer. Vrijdag 7 uur 1. m. 
voor Theod. v. Berkel v.w. de klein
kinderen. Zaterdag 7 uur 1. m. voor 
Corn. v. Heerebeek. Zondag 7 uur 1. m. 
voor Larnb. Schoenmakers. 
7e Theod. v. Berkel te Liempde over
leden. 
Gedoopt: Gijsb. Jós. Maria zoon van 
Adr. Bressers-Verhagen. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

23e Zondill? na Pinksteren. 
9 November 1952. 

Vandaag is 't Willibrordus-Zondag; het 
Patroonfeest van onze Parochie wordt 
gevierd. H.H. Missen om 7 uur, half 9 
en 10 uur plechtige Hoogmis. Tweede 
schaalcollecte; welke op verzoek van de 
Bisschop zeer wordt aanbevolen, voor 
de binnenlandse Missie. Derde voor 
Bijz. Noden Episcopaat en voor onder
houd eigen kerk. Na de middag om 3 
uur plechtig Lof met Rozenhoedje, 
waarna verering van de relikwie van de 
H. Willibrordus. 

Maandag en Dinsdag moeten na de H. 
Mis van 8 uur de banken en de ver
pachte stoelen betaald worden in de 
sacristie. 
In de loop van deze week zal de boter
omgang plaats vinden. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Adriana 
van de Ven-v. d. Struyk; half 9 H. Mis 
voor de parochie; 10 uur plechtige 
Hoogmis voor de terugkeer der afge
dwaalden in ons Vaderland. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor de 
Gelovige Zielen; 8 uur H. Mis voor de 
heer Theodorus van Olffen. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Anna 
Maria Doevendans-v. Grinsven; 8 uur 
rondst. voor Maria van Aarle-v. Liempt. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Bijz. 
Intentie (S); 8 uur jrgt. voor Henricus 
Spooren. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Wil
helmina Konings-v. d. Laar; 8 uur jrgt. 
voor de Eerw. Zuster Genoveva Spoo
ren. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor overle
den ouders v. d. Meyden-Schoenmakers; 
8 uur H. Mis voor Petrus van Oers. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Mar-

tina van Esch-v. Munster; 8 uur H. Mis 
voor Elisabeth Batens. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 9 November. Feestdag der 
Kerkwijding van de Basiliek van Latera
nen. Deze middag om half 6 Vespers en 
Lof. 
Deze week Donderdag en Zaterdag: 
om half 8 Lof. 
Vrijdag om half 8 oefening van de H. 
Kruisweg. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Cor
nelis van den Broek; om half 9 voor 
Hans Janssens; om kwart voor 10 voor 
Adriana Kluytrnans. 
MAANDAG: om 7 uur voor overleden 
vader; om half 8 voor Johannes Geeven. 
DINSDAG: om 7 uur voor de overle
den familie Geeven-van den Hurk; om 
half 8 voor de overleden Mevrouw Hen
ket-Windstosser. 
WOENSDAG: om 7 uur voor Larnber
ta Smits-van Kempen; om half 8 voor 
Doctor Theodorus Strengers. 

====================================== 

Avonturen van BIM 

OCHTENDGYMNASTIEK. 

Op een vroege morgen, iuist als de zon 
van achter een heuvel te voorschijn 
komt, gaat bij Birn en Barn de deur 
de deur open en ..... . zie, daar komen 
onze vrienden naar buiten met een 
draagbare radio. Maar Bim is nog erg 
slaperig; kijk maar eens hoe hij gaapt. 
Alle dieren ziin trouwens nog in diepe 

slaap gedompeld. Maar Bam vindt het 
welletjes op deze mooie, zonnige mor
gen en roept: ,,Het is tijd om op te 
staan!!!" Meteen draait hij het toestel 
aan. Er is juist ochtendgymnastiek op de 
radio en dat brengt Bam op het idee alle 
dieren daaraan te laten meedoen. De 
luipaard, de ooievaar, de olifant, de 
schildpad en de slang, allemaal doen ze 
hun best om de stijf geworden spieren 

en BAM 

weer "los" te maken. Arme Jumbo, hij 
is zo dik en zwaar; van inspanning· lopen 
de zweetdruppels langs zijn gezicht. 
Maar ook de andere dieren, zelfs de 
lenige slang, worden er vermoeid van. 
Als de gymnastiekoefeningen afgelopen 
zijn, ziin ze allemaal dan ook zo uitge
put, dat ze niets anders kunnen doen 
dan op het gras gaan liggen en hun slaap 
vervolgen! 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Politiek tournooi begonnen 
Met het debat over de Rijksbegroting 
1953 is de nieuwe Tweede Kamer, de 
pas gekozen volksvertegenwoordiging, 
met haar wensen en inzichten voor het 
voetlicht getreden. Het is zo de gewoon
te, dat bij de algemene beschouwingen 
de partijen jaarlijks een rondje maken, 
waarin zij zich niet zozeer met de 
lands-politiek, maar meer met partij
politiek bezig houden. De complete 
regering zit daar dan geduldig bij, zich 
maar al te vaak ergerend aan de tijd, die 
de afzonderlijke ministers verdoen. Zij 
moeten vaak stapels werk laten rusten, 
om deze voor hen vaak waardeloze 
debatten te volgen: het parlementaire 
fatsoen eist dat zo. 
Tegelijk echter bij de algemene beschou
wingen komt ook het Regeringsbeleid 
ter sprake. Dat echter is een zaak, die 
elke minister afzonderlijk en de regering 
in haar geheel ter harte gaat. Meer van 
belang worden zulke beschouwingen 
echter bij het optreden van een nieuw 

• kabinet en heel belangrijk bij het optre
den van een nieuwe volksvertegenwoor
diging en een nieuwe regering.
De beschouwingen van dit jaar heb
ben zich onder de.ze bijzondere omstan
digheden afgespeeld. Er daarbij zijn zeer
zwaarwichtige zaken vastgesteld. Voor
eerst het algemeen karakter van deze
regering; de Christelijke partijen heb
ben zowel van de verkiezingen als van
de regering ontkend, dat zij een over
wicht en een doorbraak van de socialis
tische gedachte te zien geven. Terwiil
Prof. Mr. Oud, liberaal, het tegenover
gestelde volhield, ging de heer Schouten
(A.R.) zelfs zo ver, dat hij verdere mede
werking aan de regering zou weigeren,
indien iets van een specifiek socialistisch
streven uit haar daden zou blijken.
Tegen alle beschuldigingen in Katholie
ke kringen in, ' die het oordeel van de
heer Oud zouden willen bijvallen, blijft
een in-zekere-zin objectieve waarnemer
dus garant, dat deze regering geen socia
listische signatuur zal dragen. Trouwens
Prof. Remme en de heer Lucas (K.V.P.)
hebben de regering op onnavolgbare
wijze duidelijk gemaakt, dat ook zij niets
voor socialistische experimenten voelen.
Intussen zijn bij de debatten nog enige
andere zaken duidelijk geworden, die
aantonen, dat spanningen tot op heden
wellicht verdoezeld zijn, maar niettemin.
bestaan. De socialisten eisen: geen be
lastingverlaging, geen vrijheid van gro
tere winsten voor de bedrijven; al het
geld dient geconcentreerd te worden op
de bestrijding der werkloosheid. De Ka
tholieke Volkspartij heeft gevergd, dat
de regering ervan af zal zien f 13 t mil
lioen uit de belastinggelden voor buiten
gewone uitgaven te gebruiken, dat be
lastingverlaging voor het bedriifsleven en
salarisverhoging voor de ambtenaren zal
worden gegeven.
En de heer Romme heeft de punties op
de i gezet, door op het zeer onvolledige
en daarom .onvoldoende program der.
regering te wijzen, uiteengezet in de
Troonrede, met name op het punt der
gezinspolitiek.
.,& zal dan eindelijk een gezinsraad ko
men", zeide Prof. Romme, .,maar dat is
dan ook alles". En hij waarschuwde daar
bij op een manier, die geen misverstand

�-

Plaatselijk Nieuws 
HULDIGINGSAVOND 
BOND VAN OUD-STRIJDERS. 
Op Woensdag 19 November a.s. zal in 
het St. Paulus Jeugdhuis in de Nieuw
straat een huldiJ?inRsavond plaats heb
ben, georganiseerd door de Neder
landse Bond van Oud-strijders" afd. 
Boxtel. Op deze bijeenkomst zullen door 
Burgemeester Drs. M. A. M. van Hel
voort onderscheidingstekenen voor 
orde en vrede worden uitgereikt aan 
verschillende Boxtelse oud-militairen. 
De huldi.gi�savond - waarop álle Box
telse oud-militairen verwacht worden -
vangt aan om 8 uur. 

K.A.B. ONTWIKKELINGSAVOND. 
Op Dinsdag 18 November a.s. zal in het 
Verenigingsgebouw op de Burgakker 
wederom een ontwikkelingsavond wor
den gegeven door de K.A.B., afd. Boxtel. 
Niemand minder dan de befaamde 
·spreker Pater Drs. Fidentius, zal op
deze ontwikkelingsavond het woord voe
ren. Het afdelingsbestuur rekent er op
dat de K.A.B.-ers ia groten getale zul
len komen luisteren naar het woord van
deze bekende redenaar. Aanvang van de
ontwikkelingsavond: 8 uur.

.,HET SCHOFFIE BUSTER"
IN LENNISHEUVEL.
De toneelgroep "Metamorphose" uit
's Hertogenbosch zal Zondag 16 Novem
ber a.s. in het Lennisheuvelse parochie
huis "Orion" (aanvang 8 uur) een op
voering verzorgen van het toneelspel
"Het Schoffie Buster", dat i.I. Zondag
reeds met succes vertolkt werd in het
goed bezette St. Páulus Jeugdhuis.
De opbrengst komt ten goede aan de
missie van de Witte Paters.

kan verwekken: .,Ons geduld te dien 
aanzien, ons grote, volgens velen tè 
grote geduld kon wel eens ten einde 
raken. Wij verlangen een actieve ge
zinspolitiek. Wij zullen niet spoedig 
onze medewerking aan actieve politiek· 
onthouden, maar er kan een ogenblik 
komen, waarop wij zeggen: Wij kunnen 
niet meer, non possumus". 
Dat de regering intussen niet moet pro
beren ons met mooie beloften of met 
commissies en rapporten van het lijf te 
houden, werd eveneens duidelijk ge
maakt met de woorden: .,Wij kunnen 
de tijd niet onder onze vingers laten 
wegvloeien". 
In de eerste ontmoeting met de Kamer 
is waarschijnlijk meer dan duidelijk ge
worden, waar de K.V.P. heen wil: de 
middengroepen helpen en de grote ge
zinnen. De overheid zal tot alle prijs 
gelden moeten vrijmaken om deze drin
gende zaken tot een goed eind te bren
gen en wel snel. Want de K.V.P. verwijt 
de heer Drees nu al, dat hij te veel 
treuzelt, dat hij zijn program nog niet 
klaar heeft, doch slechts richtlijnen. 
De tamelijk felle en resolute toon van 
Prof. Romme heeft zeker indruk ge
maakt binnen de Kamer en daarbuiten. 
En wij geloven, dat dit zeer hard nood
zakelijk was, wil de nederlaag van de 
verkiezingen inderdaad niet een blijven
de nederlaag zijn. Prof. Remme is van 
plan er alles op te zetten het verloren 
terrein terug te winnen door successen 
in de Kamer. .,Er is een veldslag ge
wonnen - zo riep hij de socialisten en 
K.N.P.-ers toe - maar geen oorlog". 
De kansen, dat hij zijn plannen ten uit
voer zal kunnen brengen, zijn niet ge
ring. Ten eerste zijn er zeven Katholie
ke ministers in het kabinet, die op de 
minister-president in ieder geval druk 
kunnen uitoefenen. Vervolgens kunnen 
de socialisten niet openlijk deze eisen 
van de K.V.P. tegenwerken, want dan 
zal het verzet der Katholieken in Ne
derland zich feller tegen de P. v. d. A. 
keren en zal de doorbraak, die naar hun 
al te hardnekkig verkondigde mening is 
aangebroken, volslagen teniet gaan. 
Slechts één weg ligt voor de socialisten 
open: sabotage. • Prof. Remme echter 
heeft daartegen gewaarschuwd, maar het 
is zaak, dat hij ernst maakt met deze 
bedreiging. Trouwens, willen de socia
listen enige redelijke kans van slagen 
hebben met hun doorbraakpogingen in 
Katholieke kringen, dan zullen zij voor 
de eisen van middengroepen en grote 
gezinnen moeten zwichten. Tegen hun 
zin misschien, maar het moet. 
Gevaar bestaat natuurlijk, dat de toene
mende werkloosheid, welke inmiddels 
reeds de 110.000 is overschreden, de 
socialisten een demonstratieve troef in 
handen zal geven om de aandacht van 
de Katholieke eisen af te leiden en al 
het beschikbare geld voor de werklozen 
te vragen. En dan komt de K.V.P. weer 
voor een moeilijk dilemma: werklozen 
of grote gezinnen, arbeiders of midden
groepen? En die keus houdt ook weer 
gevaren in . 
Het spel met woorden is in de Kamer 
begonnen, het echte spel zal zich in de 
komende maanden aftekenen! 

GESLAAGD VOOR EXAMEN 
ZIEKENVERPLEGING. 
Broeder Florentius, in de wereld Th. 
Verhoeven, van de orde der Broeders 
van St. Joannes de Deo, is dezer dagen 
geslaagd voor het examen voor Zieken
verpleging. Broeder Florentius was aan
vankelijk werkzaam in het Ziekenhuis 
St. Joannes de Deo te 's Hertogenbosch 
en werd voor zijn verdere opleiding 
overgeplaatst naar Haarlem, waar hij 
thans succesvol voor het examen is ge
slaagd. 
Geslaagde proficiat. 

MISSIE-THUISFRONT. 
Op de bruiloft van W. v. Liempd-v. 
Kasteren werd door Ria v. d. Akker 
f 4,26 opgehaald voor de Kapel van 
Stapelen. 

-0-

Opgehaald door Justientje Waals op de 
uitvaart van Huberdina Drijvers-Domi
nicus voor de Missie van de Witte Zus
ters van Afrika f 7, 17. 

-0-

Opgehaald op de Zilveren Bruiloft van 
Jac. Leyten-v. d. Dungen door Henny 
v. d. Dungen, voor de "Catechismus"
van Pater A Raaijmakers f 6,85.

SOCIALE CURSUS. 
Voor de R.K. Boerinnnenbond en Jonge 
Boerenstand zal evenals vorige jaren 
weer een sociale cursus gegeven wor
den gegeven door de geestelijke advi
seur. De lessen vangen deze week aan, 
en wel voor d,e meisjes Woensdagavond 
om 7 uur, voor de jongens Donderdag
avond om half acht in het Verenigings
gebouw. 
De indeling van de lesavonden is zeer 
attractief, en de besturen verwachten 
dan ook dat weer vele leden aan de 
cursus zullen deelnemen. 

R.K.J.M.V. HEEFT EEN 
NIEUW TEHUIS. 
Winterprcw-amma vastgesteld. 
Het blazoen van de Boxtelse R.K. Jonge 
Middenstandsvereniging heeft speciaal 
in de laatste weken een zekere glans 
van "nieuwheid" gekregen. Immers: 
werd nog maar zeer kort geleden een 
nieuw bestuur gekozen, thans heeft de 
R.K.J.M.V. ook een nieuw tehuis ge
vonden. En omdat in- een nieuwe omge
ving een nieuw geluid hoort, heeft men 
ook maar meteen een kloek en gloed
nieuw winterprogramma aan de leden 
voorgezet . .,.. 
Laten we voor de duidelijkheid echter 
naar ons uitgangspunt terugkeren. Het 
nieuwgekozen bestuur nu, kwam bij het 
in functie treden al dadelijk voor een 
grote moeilijkheid te staan: er was geen 
R.KJ.M.V.-tehuis. Aangezien men dit
toch als een éérste vereiste beschouwde
(wilde men met de pogingen om de
R.K.J.M.V. de oude bloei te hergeven
enig succes oogsten), toog men dadelijk
aan het werk om in deze behoefte te
voorzien. En zie: vorige week Zaterdag
avond was het zover, dat het nieuwe
verblijf (Wilhelminastraat 1a) in ge
bruik genomen kon worden. Aangezien
de geestelijke adviseur van de R.K.
J.M.V., de Weleerw. Pater L. in 't
Zandt A.A., verhinderd was, zegende de
Weleerw. Heer Kapelaan Visschers, als
moderator van de Boxtelse R.K. Mid
denstandsvereniging, het lokaal in, bij
welke plechtigheid ook enkele leden van
het bestuur van de "grote middenstand"
aanwezig waren.
Een ander belangrijk agendapunt op deze 
bijeenkomst vormde de behandeling van 
het winterprogramma. Dit winterpro
gramma kondigde o.a. aan: een zinrijke 
adventsviering, feestelijke bijeenkom
sten bij gelegenheid van "5 December", 
Kerstmis en Nieuwjaar, heropvoering 
van de revue "Het is om je zot te 
lachen" in Orion (Lennisheuvel), ont
spanningsavonden, sportwedstrijden en 
niet te vergeten de veertiendaagse leden
vergaderingen. 
Wat de viering van het St. Nicolaas
feest betreft, dient nog te worden ver
meld, dat de door de Sint bij de Box
telse middenstand af te leggen bezoeken 
desgewenst door de R.K.JM.V. gere
geld zullen worden. Men kan zich voor 
deze "bemiddeling" opgeven bij het 
secretariaat van de R.K.J.M.V., Sta
tionstraat 38. Aangaande de op veler 
verzoek te geven reprise van de revue 
,,'t Is om ie zot te lachen" zij vermeld, 
dat de definitieve speeldatum nog niet 
is vastgesteld. 
Het winterprogramma werd door de 
aanwezigen staande de vergadering in 
zijn geheel goedgekeurd, als zijnde een 
goede uitstippeling van de weg tot een 
.,nieuwe" R.K.JM.V. Moge het gestel
de doel in vruchtbare samenwerking 
spoedig bereikt worden! 

OPRICHTING 
KONIJNENFOKVERENIGING. 
Onder verschillende Boxtelse fokkers 
van ras- en slachtkonijnen leeft reeds 
geruime tijd de wens om in verenigings
verband te kunnen werken aan de ver
betering van de stand van ras- en 
slachtkoniinen. Getracht zal nu worden 
een vereniging op te richten, die de fok
kersbelangen van alle leden op zo groot 
mogelijke basis behartigt (vanzelfspre
kend met inachtneming van de wetteliike 
bepalingen). Belanghebbenden zullen 
tot en met 22 November a.s. zoveel mo
gelijk in de gelegenheid worden gesteld 
op een liist van aspirant-leden in te 
tekenen, waarna nagegaan zal kunnen 
worden of tot definitieve oprichting al 
of niet moet worden overgegaan. Nadere 
inlichtingen omtrent een en ander wor
den gaarne verstrekt door een der 
initiatiefnemers, de heer J. M. v. d. 
Brand Lennisheuvel 34, en wel op alle 
werkdagen (uitgezonderd Zate.rdags) 
's avonds van 7 tot 9 uur. 

BELANGRIJK 
VOOR E.H.B.O.-LEDEN. 
Woensdag 19 November a.s. zal de on
derlinge oefenavond in Boxtel gehouden 
worden en wel in het E.H.B.O.-lokaal 
naast het gemeentehuis, aanvang 8 uur. 
Aan deze onderlinge oefenavond nemen 
deel: Boxtel, Liempde, St. Oedenrode, 
Son en vermoedelijk ook Oirschot. 

Liempde 

TONEEL. 
Voor uitverkochte zalen speelde de to
neelgroep "Ontspanning na Arbeid", 
van de K.A.B., afdeling Liempde Zater
dag en Zondag j.l. het toneelspel: Non
sensklucht in drie bedrijven "Bravou 
& Co", onder regie van Pater Theodoor 
Beyer A.A. De spelers kweten zich uit
stekend van hun taak en men mag deze 
avonden dan ook volkomen geslaagd 
noemen. 

ORIENTERINGSRIT. 
De oriënteringsrit van de Landelijke 
Rijvereniging "Prinses Irene", die we
gens omstandigheden j.l. Zondag geen 
door11-ang kon vinden, is th_ans definitief, 
doorgang kon vinden, is thans defenitief 
vastgesteld op Zondag 23 Nov. a.s. 

35 jaar R.K. Bouwvakarbeidersbond 
VOORZITTER R. DE LAAT 
HARTELIJK GEHULDIGD. 
Ofschoon een 35-jarig bestaan in wezen 
slechts een titel is voor 'n bescheiden 
lustrwnviering, werd het 35-jarl.lle be
staan van de R.K. Bouwvakarbeiders
bond St. Joseph, afd. Boxtel, toch een 
met bijzondere luister gevierd feest, 
waarop verschillende vooraanstaande 
fiiluren acte de présence, gaven. Zo 
merkten we op de j.l. Zondagmorgen 
gehouden feestvergadering - die plaats 
vond in het St. Theresia Missiehuis en 
welke reeds was voorafgegaan door een 
H. Mis en een koffietafel - o.a. op:
Drs. M. A. M. v. Helvoort als vertegen
woord�er van de 2emeente Boxtel, de
heer Werkhoven uit Utrecht als afge
vaardiJ?de van het hoofdbestuur, de heer
v. d. Dries uit Tilburg als districtsbe
stuurder, de heer v. d. Camp uit Eind
hoven als oud-districtsbestuurder, het
bestuur van de K.A.B., afd. Boxtel, ver
der de 2eestelijke adviseur van deze af
deling Rector Dr. J. Janssen, en ten
slotte ook nog de Z. E. Pater Marius
v. d. Boogaard A.A., Overste van Mis
siehuis St. Theresîa. 
Op deze feestvergadering, die eveneens 
door de leden druk bezocht was, liet 
men natuurlijk ook het verleden spre
ken. Zulks door Voorzitter De Laat, die 
in een levendig betoog het organisatie
leven schilderde, zoals dat in de meest 
bewogen jaren van de R.K. Bouwvak
arbeidersbond St. Joseph geleid was. 
Waar geconstateerd mocht worden, dat 
de betreffende organisatie veel. had bij
gedragen tot het scheppen van even
wichtiger verhoudingen werkgever
werknemer met alle gunstige gevolgen 
van dien, terwijl ook op godsdienstig 
terrein belangriik werk was verricht, kon 
de heer De Laat zijn toespraak niet 
beter besluiten dan met de wens, dat 
álle bouwvakarbeiders zich zouden scha
ren onder het vaan van "St. Joseph". 
Daarna werd door het oudste lid, de 
75-jarige Doevendans, en door de jong
ste georganiseerde bouwvakarbeider, de
16-jarige v. d. Laak, het nieuwe vaandel
voor de afdeling Boxtel aangeboden. Het
werd ingewijd door de geesteliike advi
seur Rector Dr. J. Janssèn.
Verschillende genodigden voerden hier
na nog het woord, enerzijds om de veel
soortige belangrijkheid van een hechte 
arbeidersorganisatie aan te tonen, an
derzijds om het voorbeeld te volgen van 
vice-voorzitter Donhuyzen, die Voorzit
ter De Laat namens alle leden op har
telijke wijze huldigde in verband met 
het feit, dat laatstgenoemde reeds 20 
jaar de voorzittersfunctie had vervuld. 
De bevrediging, die de bekleding van 
deze belangriike functie door de heer 
De Laat, alle leden steeds heeft ge
schonken, werd nog eens bijzonder ge
accentueerd door sprekers als de bur
gemeester en de heer Valks, die de be-

trokkene treffend karakteriseerden als 
• de alles bezielende leider met een brui

sende mentaliteit, waarin de oprechtheid
en zin voor rechtvaardigheid altijd de
boventoon blijven voeren. De vertolking
van de gelukwensen ging, zoals gebrui
kelijk, gepaard met de aanbieding van
de nodige "stoffeliike blijken van waar
dering". De heer De Laat zelf legde aan
't van hem gegeven "gesproken portret''
de laatste hand, en wel door er bij zijn
dankwoord - als organisatie-man "pur
sang" - zijn spijt over te betuigen, dat
hij er nog niet in geslaagd was de ge
meente Boxtel met betrekking tot de
lonen in de 3e klasse te brengen, het
geen z. i. toch reeds lang gebeurd had
moeten zijn. lil
Een ander hoogtepunt van deze geani
meerde feesteliike bijeenkomst was
voorts de uitreiking van zilveren ver
bondsinsignes aan een aantal "pioniers"
van de R.K. Bouwvakarbeidersbond, afd.
Boxtel.
Na afloop van de vergadering verraste
het tambourcorps van de Kajotters de
.,jubilerende bouwvakarbeidersfamilie"
nog met een klinkende serenade.
De viering van het 35-jarig bestaan is
deze week Maandag en Dinsdag ten
slotte op aangename wijze besloten met
cabaretuitvoeringen in De Ark, uitste
kend verzorgd door het gezelschap
Rooyakkers uit Eindhoven.

Burgerlijke Stand 

der gemeente Boxtel 

van 4 tot en met 10 November 1952. 

GEBOREN: Francina D. M. dochter van 
Fr. L. de Bresser en A. M. van Doore
malen, Burgakker 13 Hendrikus J. 
zoon van J. M. Schellekens en M. H. 
van Liempd, Selissenwal 5 - Hendrika 
M. P. dochter van G. Steenbakkers en
H. M. Smits, Zandvliet 25 - Hans M.
zoon van P. G. Fohr en I. A. Schippers,
Leenhoflaan 9 - Cornelia J. Th. doch
ter van H. A. van Esch en M. W. Leij- •
ten, Ridder van Cuijkstraat 16 - Gerar
dus M. C. zoon van P. W. Beekmans en
J. Fr. der Kinderen, Kasteellaan 16.
ONDERTROUWD: Adrianus J. van
den Langenberg en Francina P. H. Huij
berts.
GEHUWD: Antonius J. van de Broek
en Adriana W. van Son - Petrus W. 
Bakx en Henrica Keurentjes.
OVERLEDEN: Huberdina Dominicus,
oud 71 jaren, echtgenote van A. Drij
vers, Molenstraat 29 Johanna M.
Schellekens, oud 55 jaren, echtgenote
van M. v. d. Gouw, van Coothstraat 27.
- Johanna van Riel, oud 68 jaren, we
duwe van J. Vissers, Vorst 21 - Johan
na van Rooii, oud 80 jaren, weduwe van
A. Broeke,Duinendaal 12 - Albert H.
Laeyendecker, oud 16 jaren, Prins Hen
drikstraat 76.

"KLAPROOS"::COLLECTE 
Gedenk de soldaten die voor onze vrijheid vielen. 

Geef U tijdig op als collectant( e) ! 

Zaterdag 15 en Zondag 16 November eerstkomende, zullen in het 
gehele land wederom de "Klaproos" -emblemen worden aangeboden, 
tot steun aan het werk van het Nederlands Oorlogsgraven Comité. 
Ook Boxtel's inwoners zullen, evenals vorige jaren, dit werk, waar
door ook het komende jaar o.m. honderden nabestaanden van in 
Nederlandse bodem rustende geallieerde militairen in de gelegen
heid worden gesteld de graven van hun dierbaren te bezoeken, wil
len steunen. Van de offerzin en van de activiteit van allen zal het 
afhangen in welke mate dit belangrijk en menslievend werk kan 
worden voortgezet. 
Uit de beschrijving van een Pelgrimstocht in "De laatste post", 
het mededelingenblad van het Nederlands Oorlogsgraven-Comité, 
citeren wij een aangrijpend moment tijdens de kennismaking van 
de deelnemers met hun Nederlandse gastvrouw of gastheer:
,.Mrs. Binks

" .....
Daar nadert een gebogen, grijze vrouw .... 
Zeker al 70 ? .... Neen, pas 60 jaar, maar ,geslagen door het oorlogs
leed .... ze verloor haar beide zonen, haar man en haar huis ... Twee 
Nijmeegse peuters in Volendams costuum overhandigen haar een 
bouquet anjers, als speciale welkomstgroet en bewijs van medeleven. 
Ontroerd dankte ze". 
Velen hebben in de afgelopen jaren de graven van hun dierbaren 
bezocht, met ons aller steun zullen ;ele anderen ook het komende 
jaar weer een Pelgrimstocht kunnen ondernemen. 
Zaterdag en Zondag aanstaande zij iedere Boxtelaar getooid met de 
Klaproos. 
Zij, die voor dit schone doel met de collectebus hun krachten wil
len inzetten, kunnen zich als collectant(e)_ aanmelden bij Mej. Cor 
van Hooff. Kruisstraat 5, alhier. Men melde zich uiterlijk Zaterdag
middag I uur. 
Als bewijs van dankbaarheid van het Britse Volk voor alles wat 
het Nederlandse Volk aan gastvrijheid en naastenliefde heeft opge
bracht zullen acht collectanten, ieder van hen vergezeld door een 
relatie, op uitnodiging en voor rekening van The British Legion een 
reis naar Londen of Brussel mogen maken. 
Eenieder werke mede om Klaproosdag 1952 wederom te maken tot 
een manifestatie van dankbaarheid aan hen, die vielen, opdat wij 
in vrijheid konden leven. 



St. Nicolaas-Actie 

een moeilijke maar verdiende overwinning op de junioren van Hopbel 2-0.De dames van Mep 2 hadden het tegenWere Di 5 heel wat gemakkelijker enzeker zou de stand nog wel hoger zijngeworden, indien men wat harder en wat meer op de goal van W ere Di had geslagen. De dames van Mep 1 haddenaan Des een gemakkelijke tegenstandster en konden reeds in de eerste minuuteen goal scoren. Successievelijk werd destand opgevoerd tot 7-0 terwiil Des erniet in kon slagen ook maar de eer te
redden.

ST. NICOLAAS-ACTIE 

Boxtelse Winkeliers,ereniging 

van 

u 

de Boxtelse Winkeliers Vereniging De Boxtelse W inkeliers-Vereni
ging verzocht ons het volgende 
onder de aandacht van onze lezers 
te brengen : 

w 

V 
0 

0 
R 

D 
E 

E
L 

vanaf 15 NOVEM BER, dus Zaterdag
a.s., worden U bij uw aankopen bij
de deelnemende winkeliers, kenbaar
aan het raambiljet,

G R A T I S
loten verstrekt. 

Er zijn duizenden guldens aan prijzen.
Iedere week, Vrijdag 's avonds, is er
een trekking, en Zaterdags worden
aan de winnaars de prijzen uitgereikt, ■
bij de Fa. W. PRICK, Rechterstraat.

St. Nicolaas heeft ook dit jaar 
wederom contact opgenomen met 
de Boxtelse Winkeliers-Vereni
ging, omdat de hulp in andere 
j aren voor de Sint steeds een 
daverend succes is gebleken. 
De vindingrijke Zwarte Piet kwam 
met een heel mooi plan, dat door 
de Boxtelse WinkeliersvereJtiging 
onmiddellijk werd geaccepteerd. 
Het plan van Zwarte Piet sloeg 
geweldig in, ook al moesten de 
deelnemende winkeliers voor het 
welslagen ervan diep in hun geld- · 
buidel duiken. 

Doe al uw St. Nicolaas=inkopen bij de deelnemende winkeliers, 
en vraagt om de gratis loten. 

Bij de heren moesten de junioren vanMep genoegen nemen met een gelijkspel, hetgeen zeker niet onverdienstelijk mag worden genoemd. Het derdeherenelftal speelde een veel betere wedstrijd en verdiende de overwinning danook volkomen. Ook Mep 2 wist zijnpartij met een duidelijke overwinning tebesluiten. De heren van Eindhovenkwamen er nauwelijks aan te pas en deoverwinning is dan ook geen enkel ogenblik in gevaar geweest. Tot slot wistook Mep 1 zijn uitwedstrijd tegen Tilburg 2 te winnen hetgeen geen gemakkelijke overwinning geweest is. Tweeschitterende doelpunten van De Rooijen Smits zorgden er voor, dat de overwinning mee naar Boxtel kwam, hoewelTilburg er nog in slaagde een tegenpuntte scoren door de gevaarlijke oud-internationaal Taminiau.
"Strooi met geld" zei de knecht
.,en maak het de ouders gemak- . 
kelijk. want met geld doe je alles r· 
Zo gezegd . zo gedaan. Een grote 
loterij werd op stapel gezet met 
duizenden prijzen en dat alle
maal gratis. mits de inkopen wor
den gedaan bij die winkeliers met 
dat mooie St. Nicolaas-raambiljet . 
Gratis krijgt iedere koper loten 
en gratis worden al die prijzen 
uitgeloofd. 

SPORT::NIEUWS 
.. 

STAND 3e KLASSE AFD. A.
0.D.C. 7 5 1 1 1 1  1 2- 5 

Bladella 7 4 2 1 10  20- 1 3
S.C.B. 7 4 1 2 9 1 9-19
Tongelre 7 2 4 1 8 1 9- 1 3  

Reusel Sport 7 3 2 2 8 1 8-16
v.s.v. 7 3 2 2 8 1 6-- 1 8
Boxtel 7 3 1 3 7 1 1 - 1 0
Deurne 7 2 2 3 6 17-16
Taxandria 7 2 1 4 5 1 1 - 1 1
Geldrop 7 2 0 5 4 1 0- 1 8
W.V.V.Z. 6 1 1 4 3 7-16
Mulo 6 1 1 4 3 1 4- 1 9
R.K.S.V. ,,BOXTEL". 

Boxtel 1 - Taxandria 1 1 - 1 .  

Voor voetbalenthousiasten, d ie  met  'ngelijkspel (als onvolledige beslissing) nueenmaal moeilijk genoegen kunnen nemen, zijn er beslist redenen te vinden om voor de j .l .  Zondag in het St. Paulus-Sportpark gespeelde ontmoeting Boxtel-Taxandria én de gasten én de gastheren als de eigenlijke aanspraakmakers op de volle winst voor te dragen. Taxandria kon immers staat makenop een grotere technische vaardigheiddan Boxtel, een vaardigheid die speciaal voor de rust op soms imponerendewijze gedemonstreerd werd, doch . . . . .  . welke niet over alle linies zó volledigbeheerst werd, dat daaruit een voorBoxtel vernietigende slijtage-slag uit konvoortvloeien. 
De roodwitters (op hun beurt) wistenzich na de rust in vólle lengte op terichten (in zoverre dit gezegd kan worden van deze ploeg) om meteen daarophet vijandelijk doel onder grote drukte plaatsen. Deze druk zou niet meerafnemen, alleen bij tijd en wijle nogverzwaard worden doordat ook enkeleverdedigers hun stellingen verlieten omhet offensief kracht bij te zetten. Het werd een moeizaam gevecht, waarbij de al te doorzichtig opgezette aanvallen niet de juiste inleiding vonndenvoor een beslissend bombardement. Conclusie : twee ploegen met ieder hun sterke zijde, welke bij geen van beide echter van doorslaggevende betekenisbleek ! Taxandria kon haar gaver technisch kunnen tenminste eerst enkele minuten voor de rust uitdrukken in éénenkel, niet al te overtuigend doelpunt.En Boxtel kon met het beduidende veldoverwicht de noodpositie van de gastennog maar net opvoeren tot het critiekemoment, waarop naar noodmiddelen gegrepen wordt : de strafschop. Deze leverde Boxtel vijf minuten voorhet einde de gelijkmaker op. Met deze 1 - 1 stand kwam toen heteinde van deze niet op hoog peil staande wedstrijd, en men mag zeggen datdie cijfers de verhouding goed weergaven. Ze vormden tevens een weerspiegeling van het feit, dat beide teamsde sportiviteit in even grote mate bezaten en daarmee deze (volgens het hardetoeschouwersoordeel wellicht ver beneden de verwachting gebleven) wedstrijd toch nog een hoogtepunt verleenden. Scheidsrechter Van Rijzingen leidde uitstekend. 
De reserves van Boxtel gingen eenkrachtmeting aan met Eindhoven 5. Zijlegden de jongens uit de lichtstad echter vanaf het begin hun wil op en zegevierden met eclatante cijfers 5-0. Dereserves blijven dus nog volop in derunning ! Boxtel 4 kon het in de uitwedstrijd tegenRhode 3 niet bolwerken. Men kreeg met6-3 klop. 
R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 

V.S.V. - O.D.C. O .-:- 4.
Met l iefst 4-0 werd Zom;lag j.1. de zogevreesde tegenstander V.S.V. uit Valkenswaard verslagen. Deze belangrijkeoverwinning gaf de ODC-ers één puntvoorsprong op hun naaste concurrentBladella, die het bij Tongerle niet verderbracht dan een verdienstelijk gelijkspel.Ook bewees deze wedstrijd, dat deODC-voorhoede haar kruit nog niet hadverschoten, want al deze vier doelpunten waren van zeer goed gehalte. Ondubbelzinnig kwam nu vast te staan,dat de ODC-verdediging het dit seizoenniet cadeau zal geven, gezien de vijftegengoals uit zeven wedstrijden. Direct na de aftrap was het V.S.V., diemet snelle en over de vleugels uitgevoerde aanvallen het initiatief nam. Deze aanvallen waren echter niet directverontrustend, daar de nodige bereke-

ning ontbrak. De :tegenaanvallen derODC-ers waren veel gevaarlijker, alwaren deze minder talrijk. Uit een daarvan was het Van Dijk, die juist op tijddoorgaf aan de vrijstaande Voets, diemeteen een kans gaf aan v. d. Bogaard, die met een formidabel schot in de uiterste hoek de V.S.V.-doelman volkomenverraste 0- 1 .  Steeds heviger werden d e  V.S.V.-aanvallen en de ODC-verdediging moestalle zeilen bijzetten. Vooral de voorzetten van de linksbuiten van V.S.V.waren telkens een groot gevaar. Eenmaal bracht Wagenaars nog juist op dedoellijn redding, toen een hard schotSnijders reeds was gepasseerd. DeODC-ers verloren echter niet het hoofden successievelijk werden de tegenaanvallen steeds talrijker. Toen Van Dijkwederom in het bezit kwam van de bal, passeerde hij op behendige wijze enigetegenstanders om daarna een afgemetenvoorzet te lanceren, welke door de goedmeegekomen Voets, onhoudbaar in hetdoel werd gekopt 0-2. Wat de V.S.V.voorwaartsen ook probeerden, het wasallemaal zonder succes, al moet directgezegd worden, dat het hun vooral indeze periode niet erg meezat. Met een veilige 2-0 voorsprong konden de ODC-ers de eerste helft danook gaan besluiten. Waren de Valkenswaardsen voor de rusthet meest in de aanval, de tweede helftgaf juist een tegenovergesteld beeld. Het waren nu de ODC-ers die zich l ieten gelden en vast van plan bleken hunvoorsprong te vergroten. Lang behoefde de ODC-aanhang hierop ni\:t te wachten. Reeds meerdere malen was deV.S.V.-defensie uit het verband geruktdoor het snelle over de grond geleidetegenoffensief der ODC-ers. Zozeerzelfs dat de kleine Van Dijk aanleidingvond om op z'n eentje de overwinningder ODC-ers veilig te gaan stellen. Opeen goed aangegeven pass, dribbeldehij twee tegenstanders voorbij om danmet een schijnbeweging voor een goedeschietkans te zorgen en deze dan ookop magnifieke wijze benutte 0-3. Nog vonden de ODC-ers dit niet voldoende, want geen moment verslaptenhun aanvallen. Een doorbraak aan deoverzijde bracht even gevaar, maar meteen fantastische sprong rammelde Snijders het harde schot van de V.S.V.rechtsbinnen uit de bovenste hoek. Toen even daarna Voets op onreglementaire wijze werd genomen, ontstondeen vrije trap. Alle elf spelers vanV.S.V. stelden zich in het doel op, maartegen de kogel van Voets was geen kruid gewassen 0-4. Even scheen hetnog een debacle te worden voor deV,S.V.-efrs, maar de ODC-ers dedenhet nu wat kalmer aan, daar de overwinning hen in de resterende tijd nietmeer kon ontgaan . 
Pr�amma voor a.s. Zondag. 

Ten bate van de Boxtelse Missienaaikring speelt ODC 1 a.s. Zondag om half drie tegen de bekende 2e klasserWilhelmina uit Den Bosch. Voor deODC-ers tevens een goede oefenwedstrijd. De leden en houders van tribuneen terreinkaarten van ODC maken wijer op attent, dat zij bij deze wedstrijdGEEN VRIJE TOEGANG hebben.
O.D.C.-Junioren. 

Zaterdag half 4 :  O.D.C. 6-O.JC. 6 Wilhelmina 9-O.D.C. 7
Mededeling. 

Maandag 1 7  November wordt het doorhet trainingsfonds van ODC georganiseerde bal gehouden. Alle ODC-ledenen supporters worden verwacht. In verband met dit bal zal de traininga.s. DONDERDAG plaats vinden. 
U.D.I. 2 - D.V.G. 3 - 3 

In de Zondag j.l . gespeelde wedstrijdheeft D.V.G. kans gezien een voor derust opgelopen 3- 1 achterstand na derust om te zetten in een gelijkspel. Direct na het begin van de wedstrijdkwam een ontzettende regenbui opzetten met krachtige wind. Hiervan hadUdi het voordeel en D.V.G. werd in deeerste minuten totaal onder de voet gelopen. In zeer korte tijd wist de snellelinksbuiten van Udi, die de D.V.G.-backte vlug af was, tweemaal te doelpunten.Hierna verhuisde v. d. Laar van D.V.G.echter naar de achterhoede, terwijl v. d.

Boer de voorhoede ging versterken. Ditbracht zowel in de achterhoede als in devoorhoede verbetering. Spoedig verkleinde v. d. Boer de achterstand danook tot 2- 1 .  D.V.G. kon echter nietverhinderen, dat Udi nog voor de rustde stand op 3- 1 bracht. 

Het programma voor a.s. Zondag ziet erals volgt uit :  
Heren : Mep 1 -Pelikaan 2.30 uurMep 2-Rapidity 2 1 1 .45 uurTilburg 5-Mep 3 
Dames : Mep 1 -Mop 3 1 3 .00 uurRapidity 2-Mep 2 

Na de rust zagen wij een heel anderD.V.G. ; Udi werd in de verdedigingteruggedrongen. Na een kwartier maakte Van Zeeland met een ver schot in de linkerbovenhoek de stand op 3-2. Tien minuten later werd de D.V,G.-midvoor
ongeoorloofd in het beruchte gebiedaangevallen en de toegestane penaltywerd door v. d. Boer ingeschoten 3-3.Toen kwam Udi weer opzetten en inde laatste minuut scoorde Udi een 4edoelpunt, dat door de scheidsrechterterecht werd afgekeurd. Udi tekendehiertegen protest aan. Het tweede elftal van D.V.G. was opbezoek bij Essche Boys. In de eerste minuten nam Essche Boys reeds de leiding.Tot tien minuten voor het einde bleefhet 1 --0. Toen bracht men wijziging inhet D.V.G.-elftal en hierdoor werd deverdediging dermate verzwakt, dat E. B.spoedig de stand tot 4-0 kon opvoeren. 

We zullen niet voorspellen, dat ook a.s.Zondag alle elftallen hun wedstrijd meteen overwinning zullen beëindigen. Wehopen echter, dat de goede resultatenvan vorige week de spelers zullen inspireren hun zelfde spel te spelen en zomogelijk nog duidelijker overwinningente behalen. 
BILJARTEN 

Klasse A :  Nagekomen uitslag 1 Nov. :Gr. Pommerans Amateur II  625 170 30 3,67 422 1 70 14 2,42Hoogste serie : H. Bekers (Gr. Pom.)30 car. 

En dat wekelijks. Ja wekelijks 
rollen die geldwaardebonnen door 
Boxtel. Natuurlijk doet ook U 
mee, want voordeel heeft een
ieder graag. Spaart de loten op 
en steeds wordt op Vrijdagavond 
bekend gemaakt wie de winnaarA 
zijn. Koopt bij Uw winkeliers in 
Boxtel.  Wacht niet te lang. N u  
zijn de collecties het grootst . . . . 
de prijzen wachten U 1 8 Nov. :430 1 3 3Hoogste27 car. 

9 Nov. : 

Amateur Il-Amateur I 1 5  3,23 625 1 33 27 4,73serie : B. Schalkx (Amateur 1) 

Gr. Pommerans-D.M.C. (Liempde) 
Agenda 

A.s. Zondag speelt het eerste elftal vanD.V.G. tegen R.K.S.V.A. 2 in Schijndelen het tweede elftal gaat naar St.Oedenrode om daar Boschkant partij tegeven.

625 163 24 4.47 455 163 15 2,77Hoogste seri e :  H. Bekers (Gr. Pom.)24 car.
Klasse B :  

8 Nov. : D.M.C. II-Krijt o p  Tijd. 363 179 1 5  2.02 346 179 14 1 .93Hoogste serie : ]. v. d. Bogaard en M.v. Vlokhoven (D.M.C.) 15 car. 

SPREEKUUR BURGEMEESTER. 
Maandag 17 Nov. van 8.30 - 10 uur v.m.
Woensdag 19 Nov. van 1 0- 1 2  uur v.m.
BOXTELS GEMENGD KOOR. 

Maandag 17 Nov. repetitie voor Dames
en Heren van Boxtels Gemengd Koor,
om 8 uur 's avonds in Hotel Riche.HOCKEY-NIEUWS. Witte Muis-Nooit Gedacht :  

Uitslagen van d e  wedstrijden dag 9 November j.1 . : van Zon- 333 1 86 1 1  l ,79 243 1 86 17 1 ,30Hoogste serie : A. Nas (Nooit Gedacht)17 car. BOXTELS HARMONIE. 

Heren : Tilburg 2-Mep 1 
Eindhoven 3-Mep 2
Mep 3-H.T.C.C. 4
Junioren : 

1-2
0-2
4-1

Prollfamma voor Zaterdag 15 Nov. : 
D.M.C.-Amateur II Amateur !--Groene Pomerans

Boxtels Harmonie houdt heden Vrijdag
avond 14 November haar jaarvergade
ring in het repetitielokaal van Café De 
Kom, aanvang half negen. 

Hopbel-Mep
Dames : Des-Mep 

2-2
0-7 St. Nicolaas=nieuws. 

Alle Oonateurs worden bii deze uitge
nodigd tot bijwoning dezer vergadering.

Mep 2-Were Di 5 5-0
Junioren : 

Hopbel--Mep 0-2
Het was voor Mep deze Zondag weleen bijzonder gunstige dag. Behoudenshet ene gelijkspel van de junioren vanMep tegen Hopbel, werden alle wedstrijden gewonnen en verschillende zelfs metklinkende cijfers. 

St. Nicolaas laat aan de Boxtelse bevolking weten dat in de loop van de volgende week de collectezakjes huis aanhuis zullen worden bezorgd, en verzoektvriendelijk deze zakjes zorgvuldig te bewaren tot de leden van Boxtels Harmonie deze komen ophalen. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

De dames voerden hierbij wel de boventoon en de junioren openden de rij met 

In �ennisheuvel zullen de belangen vanhet zwakke kind onder auspiciën vanBoxtels Harmonie door Fanfare St. Arnoldus worden behartigd. 

ZONDAG 1 6  NOVEM BER 

Dokter F. F. M. Kluijtmans
Markt Telefoon 354 

Nam�
Zuster 

JACQUES FRANCIS 
in de wereld

Lies . van Boxtel 
danken wij voor de vriendelijke belangstelling haarbetoond vóór het vertreknaar het Missiehuis te Algiers, en de daarbij gebleken genegenheid voor het Missiewerk van de Witte Zusters, Missionarissen van 0. L. Vrouwvan Afrika. 

J. van Boxtel
F. v. Boxtel-v. d. Ven

Stationsplein 6. 1 � 

Mede ·namens wederzijdsefamilie, betuigen wij onze dank voor de vele blijkenvan belangstel ling bij onshuwelijk onderv.onden.
F. Mutsaerts,Schalks

Oisterwijk, Durendaalplein 10.

H iermede betuigen wij onzehartelijke dank voor devele blijken van belang,stelling bij ons gouden huwe,lijksfeest ondervonden, in hetbijzonder aan onze buurtbe•woners, de Boxtelse Hanno,nie, Gildenbondsharmonie en de zangvereniging St. Petrus
en St. Caecilia'

M. Baaijens
J. H. Baaijens,v. d Biggelaar 

Weekbladbezorger. Voor Boxtel gevraagd een net persoonvoor bezorgen van weekbladen. Borgstorti11g of borgstelling vereist. Verdienste ongeveer f 3,50 per week. Brieven onder no. 95. 

Voor de vele blijken vanbelangstelling ondervon-den bij het overlijden vanonze innig geliefde moe•der, behuwd, en groot,• moeder, betuigen wij hier,mede onze hartelijke dank.
Fam. Gemen,Wientjes 

en k inderen 
Fam. Schepers,Wientjes 

en kinderen 

Boxtel, Nov. 1952.

Te koop jongcnsoverjas, jon-genspak, met 2 plus fours, ver-
kennerahoed, winter- en zomer-shirt, voor verkenner leeftijd1 3- l  4j .  Te bevr. v Leeuwenstr. 7
Zeer billik te koop een z.g.a.n.kindermantcltje ( 1 2- 1 3  jaar) Hertogenstraat 24.
Te koop z.g.a.n. wandelwagentje(met zak). Baroniestraat 1 7. 
Ter overname Kerststal metgrote beelden. Molenstraat 55 .
Te koop :  2 fauteuils, salontafel.schemerlamp, alles mahonie-hout, stalen bureau, schrijfma-
chine, haard, 2 eiken bijzet-tafeltjes, alles in goede staat. De Haas, Mgr. Wilmerstraat 8.
Te koop zwart jaquetcostuum(als nieuw) middelmaat. Witkeukenfornuis merk Kuper-busch, zeer goed onderhouden,bladmaat 80 X 55 en Bureauministie (eikenhout). Bevragen Molenstraat 1 9.

Verloren lichtbruine glacédameshandachoenen. Terug tebezorgen Parallelweg 41 Z.
Verloren een 'dameshorloge. 

Tegen beloning terug te be-
zorgen Molenstraat 1 9.

Ter overname aangebodenRadio (Phil.) Snelweger (D P.)gasstel (Haller) - damesfietshaardkachel, keukentafel,sprookjesbo_ek (Grim). Stationsstraat 10 1 .
Te koop een zo goed als nieuwewieg. Hugepothstr. 6, Boxtel.
Werkster gevraagd voor Maandag en Vrijdag, Wilhelminastr. 9 
Gevraagd net dagmeisje, netjeskunnende werken. BevragenMolenstraat 1 9.
Zeer billijk te koop net gedragenwintermantel maat 42. Pr. Hendrikstraat 1 0.
Een ideaal geschenk bij elke geboorte is een BABY-SET. Inhoud : Poeder - Zalf - Olie enZeep. Drogisterij M Oliemeulen
Een goede WARM WA TERZAK geeft een groot gemak Drogisterij M. Oliemeulen.
Goede en lekkere DROGISTDROP koopt U alléén bij ons.Drogisterij M. Oliemeulen.
Te koop een toom beste biggenbij de Wed C. v. Hal, Onrooi 8,Boxtel.
Te koop gevraagd 1 000 stuksdroge mutserds en I OllO kilo'1rima hooi. AanbiedingenRijksweg 2. Boxtel.
Als U Uw Goudmerk-koffiebij de V éGé-kruidenier lwopt,krijgt U per pak 41 aeldzegels.Da"• 1 00/o korting. Koop bij de VéGé-kruidenier.
Te koop een toom beste biggen G.Y. A. v. Logten, Eindhoven
acheweg 52.
Te koop een toom beate biggenbij A. v. Grinaven, Nergena 3.

Te koop bij A. v. HeerebeekVorst 2 een toom biggen G.Y.
Te koop twee tomen biggen.A. v. d Aker, Munael 6. 
Te koop een toom beste N.L.biggen, een vette zeug. een• jarig vet varken en een beatwerkpaard, Wed. J. v. d Mee-rendonk, Eindhovenscheweg 50,Boxtel.
Te koop twee tomen biggenN L. waaronder gemerkte zeug-jes, W. d. Pas, Onrooisehoef.
Te koop een best maal kalf,1 4  dagen oud. M. Timmermans,Kapelweg 1 .
Woningruil : Boxtel - Veghel 
Aangeboden in Veghel, nieuwhuis bestaande uit huiskamer,doorlopend.: voorkamer, vierslaapkamers, keuken, te ruilentegen soortgel ijk huis in HoxtelBrieven onder motto"Woning,ruil" te richt.:n aan lfoekhandelTielen, Boxtel. 

GEVRAAGD 

EEN BEKWAAM 

M O N TEUR 
zelfstandig kunnende 
werken. 

Technisch Bureau 

J. v. d. B R E K E L

AFWEZIG 

Dokter van Groeningen 
van 14 t/m 18 Nov.
W.1arneming : 
Dokter Margry . . .  A· - HDokter Kluytmans . I - pDokter Wentholt . .  Q - z 
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SLUITINGSAVOND 
EMIGRATIE-CURSUS 
Terwijl alom in den lande groeiende be
langstelling geconstateerd kan worden 
voor de min of meer sensationele, maar 
in wezen toch zeer ernstige deining, die 
de laatste weken ontstaan is rond de 
emigratie in het ahiemeen en rond de 
emigratie-voorlichting in het biizonder, 
�aat men in Boxtel stelselmatig door 
met het werk, dat men ruim twee iaar 
�el eden begonnen is: de voorbereidlnQ'
van aspirant-emiJ?ranten op hun nieuwe 
toekomst! In onze plaats werkt nl. reeds 
sedert 1950 een emigratie-commissie, 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de standsorganisaties, het Arbeidsbureau 
en het Landbouwonderwiis. En onder 
auspiciën van deze commissie werden 
door de vestigingscommissie van de 
N.C.B. ook reeds enkele cursussen geor
ganiseerd voor aspirant-emigranten. Deze 
cursussen worden regelmatig getoetst
aan de ervaringen, die in de emigratie
landen worden opgedaan. Zo verstaat
men zich o.a. voortdurend met Pater
v. d. Elsen, die zich reeds enkele malen
persoonliik op de hoogte is gaan stellen
van de mogeliikheden (en moeiliikheden)
in Canada, terwiil men ook betreffende
de andere emigratielanden over riike in
formatiebronnen beschikt.
Al met al bliiken de in Boxtel georgani
seerde cursussen voor de vertrekkenden
een waardevolle "basis" te ziin.
Telkens wanneer een cursus beëindigd
is, wordt daaraan dan 6ok (het idee is
van de Weleerw. Heer Kapelaan Ver
hagen) een feesteliike slotavond ver
bonden. Vorige week had in Hotel v. d.
Ven voor de derde maal zo'n slotavond
plaats, waarop een veertigtal aspirant
emigranten aanwezig waren. Op deze
feesteliike biieenkomst werd het woord

gevoerd door Pater • Ferdinand A.A.,
godsdienstleraar, Pater Th. v. d. Elsen, 
emigratie-aalmoezenier, Z. E. Heer J. v. 

Besouw, Pastoor van de St. Petruspa
rochie, Mevr. M. Carpay, lerares Engels, 
Wethouder A. Valks, namens het ge
meentebestuur van Boxtel, en de heer F. 
v. Puyenbroek, die bii ontstentenis van
de voorzitter als zodanig optrad. Elke 
spreker sprak ziin voldoening uit over 
de animo, waarmede de lessen waren ge
volgd. Men wees er echter tevens op, 
dat de inhoud van de cursussen dan pas 
waarde heeft, wanneer de aspirant-emi
grant innerliik is gegrepen. Als emigrant 
moet men een "nieuwe mens" worden, 
nog vóórdat men zich in het nieuwe 
vaderland laat opnemen. 
Een hoogtepunt van de avond werd on
getwiifeld gevormd door de uitreiking 
van de gedenkplaten aan de cursisten 
door Pater v. d. Elsen. Deze zeer waar
devolle platen, die ziin ontworpen door 
de Boxtelse kunstschilder Toon Carpay, 
werden aangeboden door de plaatseliike 
emigratie-commissie. 
Ook de wedstriiden voor de dames, die 
in een halve minuut zoveel mogelijk 
Engelse woorden moesten opnoemen, en 
voor de heren, die een spreekbeurt in 
het Engels kregen te vervullen, droegen 
tot het welslágen van deze avond bii. 
De cursisten vertolkten nog hun dank
baarheid en waardering voor het goede 
werk van Mevr. Carpay door de aan
bieding van een mooi geschenk, terwiil 
zii ook de heer v. Puyenbroek verrasten 
met een bliivende herinnering aan de 
groep emigranten, die_ hii in de afgelo
pen maanden zo véle diensten bewezen 
heeft. Met het· zingen van "God save 
the Queen" en het Wilhelmus kwam 
het einde van deze avond, die door de 
emigranten niet gemakkelijk vergeten 
zal worden. 

Korfbalclub 
voor meisjes opgericht 
Er is een Kortbalclub opgericht voor ge
héél Boxtel. Deze club is bestemd voor 
meisjes van 14 iaar en ouder. 
In de regel zal er 's Zondags worden 
getraind en gespeeld. 's Winters is het 
biieenkomst van half 3 tot 4 uur. Vol
gende zomer hoopt men te kunnen 
sporten in het Wandelpark. Ook zal ge
probeerd worden zich aan te sluiten bii 
een competitie voor clubs uit de om
liggende plaatsen. 
Eén van de aalmoezeniers van het vrou
weliik ieugdwerk zal moderator ziin. 
Nadere inlichtingen en opgave van nieu
we leden bii Mei. Riet Doms Parallel
weg en Mei. Joke Jacobs (Firma Boven
deert), Rozemariinstraat. 

� 
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CONTRIBUTIE KAARTEN 
BOXTEL VOORUIT 

GAAN IN ZEE 1 
Vo!J;?ende week wordt een aan
vang gemaakt met de inning van 
de contributie van hen, die als 
particulieren deel uitmaken van 
de V.V.V. Boxtel Vooruit. 
De neri�oende middenstand en 
de hotelbedrijven ontva�en een 
dezer dagen een circulaire van 
Boxtel Vooruit, waarin hun de 
nieuwe contributieregeling (voor 
wat deze leden betreft) wordt 
uiteenl(ezet. 
Teneinde haar werk met vrucht 
te kunnen vervufien vertrouwt 
Boxtel Vooruit op áller mede
werking! 

�------� 

Dr. G. F. v. Balen. 
I nternist, 's,Hertogenbosch, 
Particulie·r Spreekuur op 
STATIONSWEG 20, voorlo, 
pig alleen volgens afspraak. 

IVO VAN HAREN's SCHOENFABRIEKEN N.V. 
ORTHENSCHEWEG - DEN BOSCH 

Vragen 
SPREEKUUR van 

Dr. G. F. v. Balen NETTE MEISJES 
iedere Donderdagochtend van 
9-10 uur in het Lidwina
Ziekenhuis te Boxtel, wordt
waargenomen door

Ter opleiding in het Schoenstikatelier. 

Hoog loon. - Goede sociale verzorging. • 

A. I. BRENNINKMEYER
Internist 

Aanmelding persoonlijk of schriftelijk Afdeling PERSONEEL 
Fabriek DEN BOSCH. 

Steun de collecte 
ten bate van 

3let P,oxteise ZwaMe .J<ind ! ! ! 

Enige flinke Naaisters 
gevraagd. 

N.V. Tricotagefabriek "De Zwaluw"
v. Hornstraat, Boxtel

Het kan niet lager • • • • •
100 GRAM FIJNE VARKENSWORST 
200 GRAM LUNC HWORST . 
100 GRAM LEVERKAAS 
100 GRAM GEKOOKTE HAM 
500 GRAM POULET . . . 
500 GRAM BALKENBREI . 

45 et. 

60 et. 

28 et. 

.55 et. 

. 130 et. 

. 50 et. 

Slagerij Baaijens-Frunt 
Baroniestraat 99 

DE AANKOPEN BIJ 

1.J.W� 
WONINGINRICHTING 

RECHTERSTR. 22-24 

WORDEN DOOR MIJ 

PERSOONLIJK OP 5 

DECEM_BER THUIS 

BEZORGD. 

J',,eappedi,eJû. 

:·································-················· 

i Voor Uw St. Nicolaas 

naar BREDER 
WILHELMINASTRAAT 9 

Enorme sortering holle en plat te 
Chocolade en Suikerfiguren 

aan de laagste prijzen. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••■■e■■••••••••••••••• 

Bij guur of goed weer 
onze bakbloedworst smaakt steeds naar meer. 

Het kerkbestuur van de 
Parochie H. MARTINUS te Velddriel 

Vraagt geld te leen 
voor de wederopbouw van de tijdens de oorlog 
verwoeste kerk en pastorie. 

Aanbiedingen: 
H. E. Heer Deken H. Wehmeijer, Velddriel. 

Ja, 'n waar prijzen-festival 
voor U 

en voor alle Boxtelse 

Muziekgezelschappen. 

Ook wij doen mee aan de 
enorme St. Nicolaas,Actie 
der Boxtelse Winkeliers• 
Vereniging. Onze sortering 
artikelen voor een "knusse" 
en "gezellige'' woninginrich• 
ting is zo overweldigend, dat 
de goede Sint bijna nergens 
beter keus zal kunnen maken. 
Ziet vooral onze etalages, 
maar kom ook gerust vrij, 
blijvend kijken in onze 
Toonzalen waar nog vele 
leuke geschenken te vinden 
zijn, die wij, jammer genoeg, 
niet allen konden etaleren. 

:>t. Nicolaas pleziert iedereen 
als hij koopt bij 

BAKBLOEDWORST . . . . . . 70 et. 500 GRAM 
TONGEWORST . . . . . . . 70 et. 250 GRAM 
GELDERSE GEKOOKTE WORST 150 et. 500 GRAM Q O X Î El 
Profiteert va·n onze bekende vleesprijzen - ! U . 1 . ■ • h ■ · 

Fa. Jan van Lievenoogen 
w spec1aa -won1ng1nr1c t1ng 

Fellenoord 2 - Telel. 372 - Boxtel. Rechterstraat 22-24 T elef. 47 6 

Magazijn "DE BIJENKORF" 
BOXTEL: 

Stationsstraat 55 
Markt 14 

Fa. A.v. KOL SCHIJNDEL:
Hoofdstraat 141 

SP·EELGOEDEREN 
ONZE ST. 
IS THANS 

NICO L AAS�COLLECTIE 
GE HEEL COMPLEET. 

Wacht niet met kopen tot de laatste dagen, 
daar de gekochte goederen door ons worden 
gereserveerd. -- Een dezer dagen wordt de 
St. Nicolaas-courant huis aan huis bezorgd. 

Luxe en Huishoudelijke Artikelen 
Uitgebreide sortering Tafel-, Thee- en Ontbijtserviezen, Glas� 
serviezen, Radio� en Rooktafels, Borstel� en Courantenhangers, 
Parapluiebakken en honderden andere leuke, practische en mooie 
cadeaux. 

Zie onze etalages en kom even binnen kijken. 
Het verplicht U tot niets. 

't Is altijd weer "DE BIJENKORF" heeft meer. 
Wij doen mee aan de Winkelactie die Zaterdag 15 November a.s. begint. 

De extra aanbieding 
van de week! 

250 gram 
Choco-Glacé Krakelingen, 
een heerlijk koekje, 

van 75 nu voor 55 et.

250 gram 
Victoria Citroenwafels, 
een fris smakelijk wafeltje, 

van 65 nu voor 55 et,

's Wekelijks goedkope 
Vlees aanbiedingen 
Profiteer daarvan ! 

Alleen Ui ,,' t .A.Hiu" 

Kees de Jong 
VÉGÉ-KRUIDENIER 
v. Hornstraat 1 2, Boxtel 

Voor St. Nicolaas ..... 

ENGELSE HEMDEN 

losse en vaste boord 
ZELFBINDERS 
SJAALS 

P Wed, Spierings 
BREUKELSESTRAA T 88 

ENIGE HONDERDEN 

TWEEDEHANDS BOEKEN 
te koop aangeboden. Te bevragen: 

Rechterstraat 54, Boxtel, na 's avonds half 6. 

Onze St. Nicolaascollectie is gereed! 

SIERADEN 
IN GOUD. 

ZILV ER 
DO UBLE 

Wij tonen U de mooiste modellen 
uit binnen en buitenland_ 

JUWELIERSPLEET 
EEN PRACHTCOLLECTIE VOOR EEN 
IDEAAL SINT NICOLAASGESCHENK. 

Onze etalages geven U een idee 
van onze buitengewoon grote keuze. 

KRUISSTRAAT 10 B O X T E L  
JµWE_Lii;::R, - HORLOG,ER 

Deelnen;iei; St. Nicolaasactie der Winkeliersvereniging. 

Fijne 

DESSERT 
Koffie 

De koffie voor fijnproevers, 
die werkelijk iets heel 
bijzonders verlangen. 

J 

• 
• • • • • • • • 1 • • • • • • • 1 • • • 

• • • • • • Il • • • 

f. 2.04 
De kwaliteitskoffie bij uitstek . 

PAARS-MERK f. 1.86 
Een zuivere krachtige koffie 

van goede kwaliteit . 



Iedereen .zegt: 

Voor Speelgoed naar Steinmann 
Ziet onze St. Nicolaas-courant, die deze week 

huis aan huis per post wordt bezorgd. Rechterstraat 6 ·aoXTEL

Een goede raad : Wacht niet n1et kopen tot de laatste dagen .. 

In HORL()GES, hebben
wij een zeer ruime sortering. 
Alles Zwiters fabrikaat o.a. Pontiac, Prisma, 
Union 88, Cazal, enz. 

Vooe elAe kuu. 1" Aodo9e., 
met volle garantie, 

In Gauden en Zilveren sieraden brengen n,ij 

U het allernieuwsle. Ziel etalages. 

F. P. v. LANGEN 
StaUonstraat 62 Tel. 584 

Tot en met Woensdag 19 November: 
bij aankoop van 

250 gram verpakte BOFFIE KOFFIE: 

��!.. 1��g�a� . , . . . . . 2 8 
���!��. BONEN 

47_ 
33 

CAPUCIJNERS 
500 gram 

ZELF R. BAKMEEL 
per pak . . . 

35 
·40

..... 17 ROZIJNEN 
100 gratn vanaf . 

PINDAKAAS 
voedzaam en gezond. Per pot 

APPELSTROOP 
per beker . . . . . . . . 

HARING In to111atensaus 

blik 1 70 gram . . . . . . . 

A.H. CACAO 
bijzonder voordelig. 250 gram .. 

ADVOCAAT 
grote fles . . . . . . 

JAVAWAEELS 
heerlijk croquant. 100 gram 

PEPERMUNTBALLEN 
150 GRAM 

ZWARE REPEN 

85 
39 

38 

95 
275 

28 
25 

49 prachtige sortering . . . . 3 voor 

Butterscotch, Hazelnoot, Crême da Cacao, Melk, Puur 

Chocolade Letters, 
ook M en W par stuk 48 en 75 

Chocolade Figuren per stuk vanaf 10 

Speculaaspopjes per stuk 1 9 

T aaifiguren 6 voor 2 5 

Brokken Speculaas 250 gram 49 

Fondant Borstplaat 100 gram 2 5 an 21

LUNCHSCHOTEL 
per stuk . . . . . 73
deze L u nch sch otel  bestaat uit: Fijne Snijworst, 
Ontbijtspek, Boterhamworst en Haagse Leverworst. 

ALBERT HEIJN 
'"MAAKT U HET LEVEN GOEDKOPERf 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v, Summeren 
MARKT15 

Mediscb Gedipl. Voetmzorgster 
Ook aan huis te ontbieden 

Telefoon No. 820. 

VI.EKVRU 

DOOR 

EN 

DOOR 

Voor 

Gero-artikelen 
F. P. v. Langen 

Stationstraat 82 

In onze Gero-afd. hebben 
wij reeds cassettes 

vanaf 47,90 

Komt U eens kijken. 

Adverteert in 

.?.ka.êant' .s Centaun

Komt U ook eens kijken 
naar onze grote etalages 

St. Nicolaas 
Geschenken? 

Mooie sortering eerste klas 
artikelen, zoals: 
,,COTY" 
,,SOIR DE PARIS" 

MAJA" 
::4711" en "TOSCA" 
,,BOLDOOT" 
,,VALDELIS" 
PARFUMS 
TOILETZEEP 

in luxe verpakking 
MANICURES 
MAKE,UP,TASSEN 
POEDERDOZEN, 

in metaal en leder 
NAGELMANICURES 
SPIEGELS, Plastic-
(Reis) NECESSAIRES, 

voor Heren 
SCHEER KISTEN 
SCHEERKWASTEN 

(ook Nylon) 
BABY,SETS 
Geschenkdozen inh. Spiegel, 

Nylon,borstel en Kam. 
Dit is slechts een greep uit 

onze zeer uitgebreide collectie. 

DROGISTERIJ 

M. Oliemeulen
Rechterstraat 37 - Tel. 361 

1 

1 

St. Nicolaas 
neemt geen risico! 

Hij gaat voor Uurwerken 
al 40 jaar 

naar VAN VLERKEN 

* HORLOGES
een keuze zoals U nergens ziet, in alle 
bekende merk'en. 

* PENDULES
ook pendulettes voor de kleine woning. 

* KOEKOEKKLOKKEN
origineel Schwarzwalder werken in 
alle maten. 

* WEKKERS
het practische en voordelige St. Nico• 
laasgeschenk. 

* BAROMETERS
een geheel nieuwe keuze in mooie en 
toch voordelige modellen. 

Alles onder volle garantie. 

U besteedt Un, geld goed! 

Fa A. van Vlerken 
KRUISSTRAAT 10 

St. Nicolaas doet zijn inkopen 

voor Parfumeriën en aanverwante: 
artikelen, zowel voor Dames als _ 
Heren, bij 

Parfumerie M. J. v. d BROEK 
Breukelsestraat 34, Tel. 220 

'f De best gesorteerde en betere 
Speciaalzaak in Boxtel 

Voor 
Door aanschaffing van 

BRILLEN AUTOMAAT 
zijn wij in staat U dag en F. P. v. Langen nacht van 

SIGARETTEN Stationstraat 62 
en TABAK Koopt uw bril bij 

te voorzien. een / 

OOK ZONDAGS 

VAKMAN 
Bert v. d. Braak Ziekenfondsleden ontvangen 
Baroniestraat 73, Tel, 450 nog steeds korting. 

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

ER IS EEN SCHIP vo·L 

ST. NICOLAAS GESCHENKEN 

en bij aankoop van ieder geschenk vanaf heden gratis bonnen 

in de St. Nicolaas-Loterij. 

't Is• weer in 

* 1

Nu nog in alle 1maten voorradig 
in de bekende ge
g a r a n d e e r d e 

1 Hevea kwaliteit. 1 
* 

1 BOVEN DEERT 
L Schoenhandel naast Gemeentehuis _J 
-----

DEN DRIES 
REINIGT EN VERFT

·uw KLEDING

OP MAANDAG GEBRACHT. - ZATERDAG TERUG. 

-------------------~---_-_-_-_-_-_-_-_---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _,I 
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P,caS.ant' s Centcwn 
Raadsvergadering Liempde 

Electrificatie van Kasteren? 
MASSAAL BEVOLKINGSONDER-

ZOEK T.B.C. 

Vorige week Vrijdag kwam de Raad van 
de gemeente Liempde in openbare ver
gadering bijeen. Bij de behandeling van 
de agenda kwam na het formele gedeelte 
een voorstel aan de orde tot onttrekking 
van een weggedeelte in Kasteren aan 
het openbaar verkeer, waartegen een 
bezwaarschrift van diverse bewoners 
van dit wijkgedeelte was ingekomen. 
De Voorzitter was van mening dat dit 
bezwaarschrift onredelijk was. Wanneer 
dit weggedeelte afgesloten werd, zou de 
meerdere ·afstand nl. slechts ± 1½ mi
nuut bedragen. Verschillende raadsle
den waren van mening, dat indien de 
grond productief gemaakt zou worden, 
er geen bezwaren waren om dit weg
gedeelte te onttrekken aan het open· 
baar verkeer. Na verdere discussie 
werd echter besloten het besluit te ver
dagen en met belanghebbenden in over
leg te treden omtrent de nadere be
stemming van het af te sluiten wegge
deelte. 
Omtrent het 2e punt in het bezwaar
schrift, nl. de voetbrug in Kasteren, zal 
door het college van burgemeester en 
wethouders nader overleg worden ge
pleegd met het Waterschap het Stroom
gebied van de Dommel te Boxtel 
Een voorstel tot het nemen van een 
besluit conform "het Gratificatiebesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1952" werd 
aangenomen. 
Bij het voorstel tot het verlenen vah bij
drage aan het werkcomité inzake ver
keersproblemen in Oost-Brabant werd 
door de Voorzitter medegedeeld, dat de 
bijdrage voor de gemeente is becijferd 
op f 0,06 per inwoner, afgerond f 165,
voor éénmaal. 
B. en W. meenden hierin niet achter te 
mogen blijven, welke mening ook de
Raad was toegedaan. 
Een voorstel tot het verlenen van een 
studietoelage aan de ambtenaren ter se
cretarie, werd eveneei1s aanvaard. 
Hierna kwam aan de orde een voorstel 
tot het verlenen van een crediet aan 
burgemeester en wethouders voor het 
invoeren van nieuwe straatnamen, huis
nummers enz. De Voorzitter leidde dit 
voorstel in met een woord van dank en 
waardering aan de Commissie _voor het 
gedegen plan, dat uit de bus was ge
komen. Vervolgens werd het ingekomen 
rapport uitvoerig toegelicht. Met alge
mene stemmen werd besloten B. en W. 
te machtigen naar behoefte de nodige 
uitgaven te doen. 
Een voorstel tot het verlenen van een 

--- crediet voor massa-onderzoek van de 
bevolking op T.B.C. werd door de Voor
zitter tot in details besproken. Het on
derzoek geschiedt op basis van vrijwil
ligheid, terwijl van tevoren een zeer 
intensieve actie zal worden gevoerd. 
Een vrijwillige bijdrage van de zijde van 
de bevolking levert, zoals ervaring heeft 
geleerd, geen succes op. Verschillende 
gemeenten hebben de bijdrage van de 
deelnemers dan ook op f 1,- per deel
nemer gesteld. B. en W. van Liempde 
stelden voor de bijdrage van iedere 

:ledoops ..... 
* Mensen, die van de defecten aan het 
verlichte uurwerk op de toren van de 
St. Petruskerk plegen te zeggen, dat het 
"schering en inslag" is, hebben deze 
week een halve waarheid gesproken. 
Een onwaarheid is het, waar zij bedoe
len, dat het regelmatig voorkomt, dat de 
wijzers niet met de tijd meegaan. Een 
waarheid is het waar we de uitdrukking 
,,schering en inslag" letterlijk nemen. 
Want Maandagmorgen onder de H. Mis 
van half 8 - tijdens een van de vele 
hevige najaarsstormen die zich de laat
ste weken over onze arme hoofden heb
ben uitgestort - ontlaadde de bliksem 
zich met een verblindende lichtschicht 
op de St. Petrustoren. Gevolgen: een 
ernstig defect aan de motor van het 
verlichte torenuurwerk, alsmede stukken 
aan <le krachtbron van het orgel. Dus 
geen "avondklok" en geen melodieuze 
orgelklanken! 11: Op diezelfde Maandag 
(ongeluksdag!) ging het met <le bus
dienst tussen Boxtel, Schijndel, Veghel, 
etc. nog eens mis. Op de Schijndelsedijk, 
ter hoogte van de Ollandseweg, had 
's middags omstreeks 3 uur een ontmoe
ting plaats tussen een B.B.A.-autobus en 
een vrachtwagen. Het werd een minder 
prettig "thee-uurtje" voor de inzitten
den van de autobus, want deze kreeg 
van de onvriendelijke vrachtauto te wei
nig ruimte om te passeren en reed zo
doende tegen een onwrikbare boom. 
Zes gewonden, grote materiële schade 
en uren vertraging, dat was de rekening, 
die door de onheuse heer in het verkeer 
gepresenteerd werd! 11: Onder denkbeel
dig hoorngeschal van de Boxtelse har
monieën zal morgen de St. Nicolaasactie 
1952 van de Boxtelse Winkeliersvereni-
ging van stapel Jopen ...... Waarom dat 
getrompetter van de harmonieën? zult 
U vragen. Hier is het antwoord: omdat 
ónze winkeliers ónze harmonieën mede 
de vruchten van hun actie willen laten 
plukken. Want zoals er muziek moet 
zitten in het zakenleven, zo moet er 
ook muziek zitten in het gemeenschaps
leven. En daarom dit royale gebaar in 
de richting van het instrumentenfonds 
van onze Boxtelse muziekgezelschap
pen. Laten we kopen, kopen en nog eens 
kopen, want het dient een grandioos suc
ces te worden, dat straks luide uitgeba
zuind moet kunnen worden! * Men 
zegt, dat de opening van dit koopfestijn 
als volgt in zijn werk gaat: een voor
aanstaand persoon doet bij de Boxtelse 

deelnemer op f 0,50 te stellen met een 
maximum van f 2,50 per gezin. Hierna 
werd door de Raad besloten B. en W. 
machtiging te verlenen voor de nodige 
uitvoeringsbesluiten. 

• Een voorstel tot het verlenen van een 
crediet inzake verbouwing van de ga
rage, dienst openbare werken, werd 
goedgekeurd. De verbouwingskosten 
zullen volgens de opgemaakte begroting 
± f 4.000,- bedragen. 
Vervolgens kwam aan de orde een be
spreking over de verbetering en ver
harding van nog niet verharde wegen. 
(De Rooijse dijk is hierbij niet begrepen, 
daar hiervoor een apart plan in voorbe
reiding is). De Voorzitter stelde• voor 
een crediet te verlenen van f 40.000. 
Vanzelfsprekend zal een en ander dan 
een kleine verhoging van de straatbe
lasting met zich brengen. 
Nadat de vereiste goedkeuring hierom
trent van Gedeputeerde Staten zal zijn 
verkregen, zal nader met de Raad over
legd worden, welke wegen voor de ver
harding in aanmerking komen. 
Tot slot kwam aan de orde het cardinale 
punt van de agenda "een bespreking 
van de electrificatie van Kasteren". Na 
diverse onderhandelingen van de Voor
zitter met de PNEM is door de PNEM 
een nieuwe begroting opgemaakt voor 
de electrificatie van Kasteren. De wijk 
Kasteren zal volgens deze nieuwe be
groting voorzien kunnen worden van 
electrisch licht, door middel van een 
laagspanningsnet, doch er zal een be
perking in het gebruik van electrische 
motoren noodzakelijk zijn. Indien tot 
uitvoering hiervan wordt overgegaan zal 
voor dit wijkgedeelte een baatbelasting 
dienen te worden ingevoerd, hetgeen 
per pand, per jaar, zal neerkomen op 
een belasting van gemiddeld f 100,-. 
Tenminste 2/a deel van de bewoners 
zal zich bereid dienen te verklaren, deze 
kosten te betalen. Hieromtrent zal een 
vergadering met de bewoners van Kas
teren worden belegd, waarvoor de con
vocatie van gemeentewege zal uitgaan. 
De Voorzitter wijst er nog op dat bij 
niet-aanvaarding van deze offerte, er 
zeker voor lange tijd geen sprake van 
electriciteitsvoorziening in Kas teren 
meer zal zijn. Burgemeester en Wet
houders stellen dan ook voor om in be
ginsel tot aanvaarding van het voorstel 
te besluiten en het nodige crediet ad 
f 54.240,- beschikbaar te stellen. Het 
laatste woord zal dan aan de inwoners 
van Kasteren zijn. Dienovereenkomstig 
werd besloten. 
Bij de rondvraag· stelde het lid Van 
Abeelen een vraag betreffende het ver
dere onderhoud van de rijwielpaden en 
het onderhoud van de bossen, waarbij 
hij verzocht om niet te laat met de
werkzaamheden te beginnen. De Voor
zitter zegde toe een en ander met de 
gemeente-opzichter te zullen bespreken. 
Wethouder v. cl. Wiel deelde naar aan
leiding van de vraag van het lid Van 
Abeelen nog mede, dat de nieuw aan
gelegde bossen de nodige aandacht had
den van het College van B. en W. en 
dat de nieuwe aanplanting voorrang 
heeft op de oude bossen. 

Winkeliersvereniging de symbolische 
aankoop van een blikken toeter, waarna 
als symbolische bate hiervan aan het 
actie-comité van de harmonieën een pa
pieren toeter wordt geschonken, waar
mee men dan in triomf door de straten 
gaat. Men zegt en gelooft het ...... Zegt 
en gelooft het daarom voort, boeren, 
burgers en buitenlui, die deze actie tot 
een succes moeten maken!!! ... In Esch 
gaat men het zakenleven ook versieren. 
En ook hier wordt de opsmuk gevormd 
door een mijter, een staf, een gulle 
hand......... Van 27 November tot 5 
December wordt ook in deze plaats een 
St. Nicolaas-Winkelactie gevoerd! *
En terwijl wij hier een en ander, wat met 
het Sinterklaasfeest van doen heeft, 
met veel pampa optuigen, verleent de 
hoofdpersoon uit dit feest in Spanje 
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat 
audiënties. Op een van deze audiënties 
zal de Stationschef van Boxtel, die toch 
voor een zakenreis naar dit land moest, 
de belangen van onze plaats gaan be
hartigen. (Om de waarheid hiervan dur
ven we een levensgrote taai-taai-man te 
verwedden, waarde, ongelovige lezers!) 
En wat voor een belangen zijn er wel 
niet te behartigen! Wie zal het U 
zeggen, meelijwekkende, in zorgen ver
kerende vrienden van ons aller Vriend, 
de Sint!?! * Maar 'stop, de mildheid 
gaat niet één kant uit. Dat hebben we
gezien op de j.l. Zaterdag in het Ver
enigingsgebouw georganiseerde rik
avond. Op die avonden was de missie
liefde troef. En zo zal het ook weer 
zijn als op Zaterdag 22 November a.s. 
de bridge-wedstrijden zullen worden ge
houden ten bate van de Boxtelse Missie
naaikring. * De wijsheid van de week: 
,,Heeft het lot U slechte kaarten gege
ven? Laat <le wijsheid U een goed spe
ler maken!" (Quarles). 

R.K. Uitleenbibliotheek
Nieuwe Boeken:

Gilbert Cesbrou: Heiligen gaan naar de 
hel (roman). 

Niko Kazantzakis: Christus wordt weer 
gekruisigd (roman). 

Monica Dickens: Een paar handen 
(roman). 

Piet Bakker: Kidnap (roman). 
Lewis Broa<l: Churchill (Een boeiende 

en veelzijdige levensbeschrijving) 
Anton Zischka: Afrika. Smeltkroes voor

Europa. 
Dr. W. van der Sleen: De Canadezen 

en hun land. 

BESTE SINT, 

In onze Lederwaren-col, 
lectie vindt U dit jaar óók 
eerste kwaliteit 

NAPPA 

HANDSCHOENEN 

Herenmaten, in bruin 
gevoerd f 17,50 

Damesmaten, in bruin, 
zwart en beige f 15,95 

HEIJMANS 
BREUKELSESTRAAT 65 

Kapsalon Snellaars 
vanaf heden 
telefonisch 

617 aangesloten 
onder nr. 
Tevens HET adres voor 

Parfumerie en Rookartikelen 

Markt 28 • T elef. 57 2 

TWEE NAMEN KEES DE JONG 
ÉÉN en 

ZEKERHEID ZWANENBERG 

uitqespco.Aen S.etec 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

Haal dus alle 
♦ 
♦ 

z WANEN BERG KEES DE JONG 
♦ 
♦ 

• 

producten ♦ 

v. HORNSTRAAT 12
♦ 

voortaan bij ♦ 
♦ 
♦ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Het Schoffie Buster 

in 

Toneelspel in drie bedrijven 

zal Zondag 16 November 
worden opgevoerd door de R.K. 
Toneelgroep "Metamorphose" uit 
's-Hertogenbosch. 

Aanvang 6 uur. Entrée f 1.-
,.ORION" 
Lennisheu vel 

De b,1te van deze uitvoering 
komt ten goede aan de Missie 
van de Witte Paters. 

Lieve Sint Nicolaas! 

Wij zijn de Ukkepukkies en 
Rakkertjes van het St. Antóniushuls, 88 bij 
elkaar. Ons eigen moedertje is ziek of kan 
niet meer voor ons zorgen. Nu zult U ons 
toch niet vergeten, Sint Nicolaas ? Ons 
schoentje staat al klaar, en we zijn allemaal 
heel braaf, vraag het maar aan de Zusters. 
De. Pater vraagt, of U zijn gironummer nog 
weet; het is: 38.22.56, en zijn ad, es is: 
P. Eusebius Kemp OFM, Nieuwe Haven=
straat 74, Den fiaag. Dag St. Nicolaas!
'n handje van ons allemaal.

t 

-

olkoopje, dat 
niet moogt 

Originele "Tiara"- wol. 
Een prachtig opgemaakte 
100 grarns- knot, 

let wel: 100 gram. 

Een zeer -goede kwaliteit 
soepele wol, enorm 
voor,delig, 1 75

slechts _ ■. per knot 

't Is weer 

In den Ooievaar 
'n Advertentie in 

Brabants Centrum 
heeft altijd succes. 

VINDT U IEDERE WEEK 

EEN GUL'DEN IN DE 

BRIEVENBUS? 

U zou zeker Uw ogen niet geloven als dat zo was! 
Maar een goede klant van De Gruyter is helemaal 
niet verbaasd, elke week een gulden te krijgen 
voor ingeleverde cassabons 1 
Zorg toch óók voor een extra gulden elke week. 
Voor tien gulden aan cassabons, één gulden 
contant terug. Cassabons blijven altijd geldig. 

�r1 PV�� 
:�-:&;/l:'' 

Als U zegt: ,.Het bestaat niet, dat De Gruyter 
zomaar guldens weg zou g e v e n", bedenk dan, 
dat De Gruyter met eigen fabrieken en meer dan 
360 eigen winkels zóveel voordeliger werken kan, 
dat 10% korting mogelijk is. 't ligt voor de hand 1 
Hak dus de knoop door; word 6ók klant 1 

EEN GREEP UIT ONZE VOORDELIGE

BISCUITS 

Marle 

Petit Beurre 

Croquette . • 

Festival . • • 

Zandkoekjes , 

Mocca • •  • 

Frou-frou • • 

100gr. 18 et. 

100 gr. 20 et. 

100 gr. 22 et. 

100 gr. 23 et. 

100 gr. 25 et. 

100 gr. 25 et. 

100 gr. 28 cL 

Choco • • 100 gr. 35 et. 
Bitterkoekjes • 100 gr. 35 et. 

Taal-Taal • per stulc 5 et,; 
Speculaas • 250 gr. 42 et. 

750 gram blik 126 et. 
Am. speculaas 250 gr. 56 et. 

750 gram blik 168 et. 

Alléén De Gruyter geeft 
10 °;o korting op a Il e artikelen, 

behalve suiker, zout en �oda, DEGRUYTER 
521113 
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Kom niet te laat l 
(Voor dienstplichtQ;?en en hun ouders) 

en anderen. 
Gewoonlijk laten de jongens, die in mi
litaire dienst zullen gaan, pas de laatste 
dagen weten, dat ze naar de retraite wil
len. Waarom stelt men zo lang uit? 
Ouders èn jongens weten toch heel goed 
dat zo'n retraite van groot belang is. De 
retraitehuizen zijn dikwijls reeds een 
maand van te voren volgeboekt. Het is 
onmogelijk om de laatste weken vóór de 
dienst alle retraites nog te regelen. Het 
gaat over honderden jongens. 
Waarom wacht men eigenlijk totdat men 
een oproep krijgt thuisgestuurd? Je kunt 
toch van te voren al gaan. Je hoeft niet 
te wachten tot ie officieel opgeroepen 
wordt. 
Nog altijd zijn er jongens, die niet op 
retraite gaan. Soms horen we toevallig 
enkele namen van het gemeentehuis. De 
kapelaans fietsen rond, moeten praten 
als Brugman om de ouders te overtui
gen van het nut van de retraite. De één 
kan Zondags niet, want dan moet hij 
naar zijn meisje, of een sportwedstrijd 
vormt een ernstige hinderpaal. Weer 
een ander wil door de week niet. Voor 
een derde komt het allemaal te schade
lijk uit. Anderen zijn weer bang voor de 
pater (en zijn preken)... . . .  of die ge
heimzinnige stilte in het retraitehuis . . .  
En zo gaat deze litanie door. 
De kapelaan belt op, probeert te schip
peren, moet met de bazen spreken, moet 
weer eens thuis aankomen, als de jonge-

Parochie-Agenda 
24e Zondag na Pinksteren. 
(6e na Driekoningen). 
16 Nov. 1952. 

PAROCHIE ST. l'ETRLlS, BOXTEL. 
De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. Om half 7 gel. H. Mis voor Jo
hanna Vriens van Handel; om kwart 
voor 8 gel. H. Mis voor Cornelis v. Ru
mund; z.a. gel. H. Mis voor Hendricus 
v. d. Schoot en Johanna Vrenssen de 
echtgenote; H. Hartaltaar gel. jrgt voor 
Lambertus de Bresser; om 9 uur gel. H. 
Mis voor Henricus v. Rooii; z.a. gel. H. 
Mis voor Hendricus Voets v.w. de Buurt; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Johan
nes v. d. Loo en Hendrina v. Oirschot; 
H. Bloedaltaar gel. H. Mis voor Hen
drica v. d. Aker en Mattheus v. d. 
Weijde; om half 11 de Hoogmis voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van 
onze parochie. 

Lof. 
Zondag en Donderdag om 7 uur. 

Schaal. 
Vandaag gaat de eerste schaal voor de 
bizondere noden. De tweede schaal gaat 
voor de verlichte torenklok. Beide scha
len worden ten zeerste aanbevolen. 

Overii;re aaenda. 
Dopen: iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
Biechten: Zaterdag van half 3 tot 4 uur 
en van 6 tot half 8. 
Mariagarde om 2 uur op Duinendaal. 
Donderdag a.s. om kwart voor 8 Kath. 
Actie in het K.J.V.-huis. 
MAANDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Cornelis v. Hal en Johannes de 
zoon; z.a. gel. H. Mis voor Harrie 
Weijers; H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Arnoldus v. Beers; half 8 gel. H. Mis 
voor Marinus v. Diessen; z.a. gel. H. 
Mis voor Johanna Maria van Dooren
malen-Hulsen; H. Hartaltaar gel. j�t. 
voor Gijsbertus de Bresser en Johanna 
Jacobs; om half 9 gel. H. Mis voor 
Henriëtte Witteveen-Schöne; om 10 uur 
gez. Huwelijksmis. 
DINSDAG: kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Arnoldus v. Kol; z. a. gel. H. Mis 
voor Antonius v. Zogchel en Theodora 
v. Zogchel-Oliemeulen; H. Hartaltaar: 
gel. H. Mis voor Henrietfe Boley-v. d. 
Steen vanw. de Broederschap van de 
H. Willibrord; om half 8 gel. H. Mis 
voor Petronella v. d. Laak-v. d. Coeve
ring; z.a. gel. H. Mis voor Huberdina 
Drijvers-Dominicus; H. Hartaltaar gel. 
mndst. voor Antonius v. d. Langenberg; 
H. Bloedaltaar gel. mndst. voor Reinier 
Beijk; om half 9 gel. H. Mis voor over
ledenen; z.a. gel. H. Mis voor Martinus 
Hubertus Giesbers; H. Hartaltaar gel. 
H. Mis voor de Fam. v. Vlerken
Horsten. 
WOENSDAG (H. Elisabeth): om kwart 
voor 7 gel. H. Mis voor Petronella 
Voets-Karssemakers; z.a. gel. mndst. 
voor Dorothea Siemerink-ten Doop; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Johanna
Maria v. d. Gouw v.w. de buurt; half 8 
gel. H. Mis voor Petronella Cornelia 
v. d. Eerden; z.a. gel. H. Mis voor Pau
lus Petrus Bevers; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Cornelia van Roy-v. Schayk; 
H. Bloedaltaar gel. mndst. voor Corne
lis van Rumund; half 9 gel. H. Mis voor 
de levende en overleden leden van de 
vereniging St. Elisabeth; z.a. gel. H. Mis 
voor Theresia Dorenbosch-Meijer. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gel. 
H. Mis voor de Familie v. d. Sande; 
z. a. gel. H. Mis voor Christianus v. 
Breugel, Allegonda van Nistelrooij en 
Harrie de zoon; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor de over!. Familie Bekkers
Kemps; om half 8 gel. H. Mis voor Cor
nelis v. d. Velden en Wilhelmina Bekers; 
z.a. gel. mndst. voor Arnoldus v. Kol; 
H. Hartaltaar H. Mis .voor Johannes 
Petrus Tielen; half 9 gel. H. Mis voor 
Jacobus v. Elk; half 10 gez. Huwelijks
mis. Hedenavond om 7 uur Lof. 
VRIJDAG (Maria-presentatie): kwart 
voor 7 gel. jrgt. voor Theodorus Wel
vaarts; z.a. gel. mndst. voor Anna-Maria 
Laeyendecker-Beening; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Hendricus Hulsen en 
Catharina Hurks; half 8 gel. H. Mis 
voor Hendrica Stekelenburg-v. Duren; 
z. a. gel. H. Mis voor de afgest. fam. 
W etzer; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Franciscus Mandos; half 9 gel. jrgt. voor 
Everardus Leermakers; z.a. gel. H. Mis 
voor de Fam. v. d. Krabben; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Hendrica v. d. 
Ven-v. d. Ven. 
ZATERDAG (H. Cecilia): kwart voor 

man er zelf is enzovoort, enzovoort . . .  
(En dan zeggen ze nog dat hij weinig 
op huisbezoek komt. Dat is warempel 
geen wonder!) 
De zelatricen van de retraitepenning zijn 
rond geweest. Het resultaat is niet erg 
verbluffend. Men wil wel 1:eld geven, 
als men zelf op retraite kan gaan, maar 
niet voor "die dienstplichtigen!" Leve 
de Katholieke zaak! 
Het is van groot belang voor ons, katho
lieken, dat velen eens op retraite kun
nen gaan en dat daarvoor gespaard 
wordt. leder die lid is van de retraite
penning krijgt geld als hij op retraite 
gaat. Maar U kunt toch niet kwalijk 
nemen dat de dienstplichtigen wat meer 
krijgen. Het kost toch al moeite genoeg 
om het zover te brengen dát ze naar de 
retraite gaan. Of dat nu werkelijk hard 
nodig is? Voor een Brabantse jongen 
schijnt 't een hele toer te zijn, om in 
het leger goed katholiek te blijven. 
Waarom valt men dood over een 
gulden? 
Wat is de toekomst van onze jongeman
nen en meisjes U waard? 
Wie moeten hun mooiste jaren in de 
dienst voor U en 't vaderland offeren. 
Maar wat er ook van zij: Er is maar 
één retraitepenning. Dezelfde voor u als 
voor de militairen. 
Maar er wordt te weinig gebruik van 
gemaakt. 
Is dat niet jammer? 

7 gel. H. Mis voor Jacobus v. Esch; z.a. 
gel. H. Mis voor Christianus Schelle
kens-v. d. Ven; kwart voor 8 gel. H. 
Mis voor Petrus Janssen; z.a. gel. mndst. 
voor Johanna Maria v. Doorenmalen
Hulsen; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Johannes de Koning en Johanna v. 
Brunschot de hsvr.; om half 9 gel. H. 
Mis voor Francina v. d. Laar-v. Liempt; 
z.a. gel. jrgt. voor Elisabeth Leermakers
Hoefnagels; om half 10 gez. Huwelijks
mis. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk
wensen te ontva�n: Martinus Adria
nus van de Loo, geb. te Boxtel (H. Hart) 
en won. te Liempde en Petronella van 
de Elzen, geb. te Erp en won. in deze 
parochie, waarvan heden de tweede af
kondiging geschiedt. 
Gerardus Marinus van Roosmalen, geb. 
par. H. Hart en won in deze parochie 
en Maria Martina Josephina van Breu
gel, geb. en won. in deze parochie; An
tonius Paulus van Dun, geb. en won. in
deze parochie en Johanna Christina Ma
ria Moonen, geb. te Boxtel (H. Hart) en
won. te Oisterwijk (St. Petrus) Marinus 
Woutherus van Weert, geb. par. H. Hart 
en won. in deze parochie en Maria Hen
drica Adriana van Kessel, geb. en won. 
in deze parochie; waarvan heden de 
derde afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet is 
gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
Vandaag is het "Instructie-Zondag'.'. Wij 
verzoeken U vriendelijk het godsdienst
boekje mee te brengen en te gebruiken. 
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 onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. 
Vrijda2 - is het de feestdag van 0. L. 
Vrouw Praesentatie: Opdracht van Ma
ria in de tempel. Da1: van gebed voor 
religieuse roepingen, opdat de Eerw. 
Zusters en Broeders hun onmisbaar 
werk in dienst van God en hun even
mens kunnen voortzetten en uitbreiden. 
Zaterdag - is het de feestdag van de 
H. Caecilia, maagd en martelares: Patro
nes van de Kerkmuziek. 
A.s.Zondag zal in alle H.H. Missen ge
preekt worden door een Z. E. Witheer 
van Heeswijk en de collecte zal dan ge
houden worden voor "Oost-Priester
hulp". 
De zelatricen van de Retraite-penning 
worden verzocht de contributie op te 
halen van het jaar 1952 en deze af te 
dragen Zondags na de Hoogmis bij de 
Hoofdzelatrice. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voor 
een overleden Moeder; 7 uur 1. d. voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der 
parochianen; 8 uur 1. d. uit dankbaar
heid t.e.v. de H. lgnatius; kwart over 9 
1. d. voor Johannes Corn. Huijberts v.w. 
Broederschap H. Eik; half 11 Hoogmis 
voor Wilhelmina v. d. Bosch-v. d. Aa
v.w. de buurt. 
In de Burcht: kwart over 7 1. d. voor 
overleden Moeder v.w. de kinderen; 
half 9 1. d. voor een overleden Vader 
(T); kwart voor 10 1. d. ter ere van de 
H. Jozef uit dankbaarheid. 
MAANDAG: 7 uur gef. gez. jrgt. voor 
Wilhelmus Merkx; zijaltaar 1. d. voor 
Maria Sars-v. Eijndhoven; kwart voor 8 
1. j. voor Marinus van Esch en Petro
nella v. Breugel z.e.; zijaltaar 1. mndst. 
voor Wilhelmus v. Eijndhoven; half 9 
1. d. voor Helena v. d. Voort-v. Gerven. 
DINSDAG: 7 uur gez. jrl(t. voor Pau
lina Verhoeven-Linsen; zijaltaar 1. 
mndst. voor Maria Sars v. Eijndhoven; 
kwart voor 8 1. d. voor Antoon Mandos
de Konin1:; zijaltaar 1. mndst. voor Hen
ricus v. Meersbergen-v. d. Schoot; half 
9 1. j. voor Petrus Smetsers, Adriana v. 
Overdijk z.e. en Maria de dochter. 
WOENSDAG: 7 uur gez. jrgt. voor 
Frans de Leijer, Antonia de Leijer
v. Hoorn; zijaltaar 1:elezen maand
stond voor Helena v. d. Voort-v. Ger
ven; kwart voor 8 1. d. voor Johan Her
mes en Rosalia Schüller z.e.; zijaltaar 1.
mndst. voor Johanna v. d. Laak-Per
sons: half 9 1. mndst. voor Cornelia v. 
d. Sande-Couwenberg. 
In de Burcht: half 8 1. mndst. voor Ni-

colaas v. d. Horst-Libregs. 
DONDERDAG: 7 uur 1. mndst. voor 
Cornelia Goossens-Rekkers; zijaltaar 1. 
d. voor Paulus Leenen; kwart voor 8 
1. mndst. voor Emerentia v. d. Broek-v. 
d. Langen berg; zijaltaar 1. i. voor Ma
rinus v. d. Ven; half 9 1. i. voor Anna 
van Beliouw-v. d. Struijk. 
VRIJDAG: 7 uur 1. i. voor Theodorus 
v. d. Steen; zijaltaar 1. j. voor Anna v. 
d. Ven-v. d. Boogaard; kwart voor 8 1. d. 
voor over!. fam. de Rooij-Rijsbosch; zij
altaar 1. j. voor Gerardus v. d. Meeren
donk; half 9 1. mndst. voor Adriana v. 
d. Snepscheut. 
ZATERDAG: 7 uur 1. d. voor Petrus 
Voets en Francijna Karssemakers z.e.; 
zijaltaar 1. j. voor Willem v. d. Louw; 
kwart voor 8 1. d. voor Cornelia v. d. 
Sande-Couwenberg; zijaltaar 1. d. voor 
Petrus Smits; half 9 gez. mndst. voor 
Goverdina Anna v. d. Meulen-Eijkemans. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur irgt, voor Mar
tina hsvr. van Henricus Schellekens. 
MAANDAG: half 8 irgt. voor Theodo
rus Schellekens. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis 
Schellekens. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor de 
Zeereerw. Heer Andreas Maas en afge
storven familie. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Joan-
na Geerts-v. d. Rijdt. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Theodorus 
Schellekens. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Joanna 
Maria Schellekens. 

Deze week zullen 11;Cschieden: 
Maandag H. Mis voor Eerw. ·Zr. Geer
trudis v. Laarhoven te Soerabaje over!. 
Dinsdag H. Mis voor Maria v. Boxtel
de Otter te St. M. Gestel overleden. 
Woensdag H. Mis voor Wilhelmina 
Schellekens v.w. de familie. Donderdag 
H. Mis voor Wilhelmina Schellekens 
v.w. de familie. Vriida1: H. Mis voor 
Henricus v. d. Schoot v.w. St. Joris en 
Sebastiaangilde. Zaterdag H. Mis voor 
Henricus v. d. Schoot v.w. St. Joris en
Sebastiaangilde. 

Noll zullen deze week lleschieden: 
Zondag tot en met Zaterdag H. Mis 
voor Adrianus Schellekens v.w. de buurt. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG: Om 7 uur H. Mis voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochie; om half 9 het irllt. voor Catha
rina van der Meiiden-v. d. Heiiden; om 
10 uur de hoogmis, als gez. jrgt. voor 
Anna van Beers-van Geffen. 
De eerste schaal is voor de eigen kerk; 
en de tweede voor de Bijzondere Noden. 
Om half 3 het Lof, waarna gezongen 
wordt lied Nr. 50. 
MAANDAG: om kwart voor 8 het 
mndst. voor Berta van de Schoot-Spij
kerboer. 
DINSDAG: om kwart voor 8 de weke
lijkse H. Mis voor Johanna van de Loo
Witlox. 
WOENSDAG: om kwart voor 8 de we-

keliikse H. Mis voor Johanna Vissers
van Riel. 
DONDERDAG: om kwart voor 8 H. 
Mis voor Antonius van der Meiiden en 
Catharina van der Heiiden de hsvr. 
VRIJDAG: om kwart voor 8 de H. Mis 
voor Marinus Veroude. 
ZATERDAG: om kwart voor 8 de H. 
Mis voor Johanna van de Loo-Witlox 
vanwege de kinderen. 

Gele2enheid tot biechten: 
Dagelijks voor de H. Missen en Zater
dagsmiddags van 6 tot 7 uur. 
Katechismuslessen deze week op school: 
7e klas: de vragen 163, 164 en 165. 
6e en 5e klas: les 20. 
4e en 3e klas: les 16 en 17. 

De Godsdienstcursus: 
WoensdaR:avond van 8 tot 9 uur in de 
school. 

Overleden: 
8 November: Johanna Vissers van Riel, 
oud 68 jaar. 

Huweliiksaankondigini?: 
Adrianus Johannes van den LanR:enberg, 
geboren en wonende te Gemonde en 
Francina Petronella Hendrica Huyberts, 
5leboren en wonende alhier, 2e roep. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

ZONDAG: half 7 1. i. voor Johanna 
Michiel v. Brunschot; 8 uur 1. m. tot 
welzijn der par.; 10 uur z. m. voor 
Theod v. Berkel v.w. Soranus; uur 
jongens-congreR:atie; 3 uur Lof. 
MAANDAG: 7 uur z. i. voor Wout. v. 
d. Velden; half 8 z. j. voor Marinus 
Bax; 8 uur 1. j. voor Maria v. Brunschot. 
DINSDAG: 7 uur z. j. voor Johanna 
Joh. Vissers te Boxtel overleden; half 8 
z. j. voor Wilh. Witlox; 8 uur 1. j. voor 
Petrus v. d. Berk. 
WOENSDAG: 7 uur z. i. voor Johanna 
Maria Lamb. Bakx; half 8 z. i. voor 
Hendr. v. Rooij; 8 uur 1. i. voor Hendr. 
Putmans. 
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Corn. 
v. d. Langen berg; half 8 z. j. voor Elisa
beth Hendr. v. Rooii; 8 uur 1. j, voor 
Maria Hendr. Putmans. 
VRIJDAG: 7 uur z. i. voor Corn. v. d. 
LanR:enberg; half 8 z. i. voor Ant. 
Schoenmakers; 8 uur 1. j. voor Joh. v. 
d. Biggelaar-v. Dijk. 
ZATERDAG: 7 uur z. i. voor de Koris
ten· 8 uur 1. i. voor Adr. v. d. Sande
v. d. Sande; 9 uur z. m. ter ere H. 
Caecilia. 
ZONDAG: half 7 1. i. voor de Eerw. 
Zuster Babbina de Laat; 8 uur 1. j. voor 
Ger. v. Rooij; to uur de hoogmis tot 
welzijn der parochie. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. m. voor Theod v. Ber
kel als over!. lid H. Bloed. Dinsdag 7 
uur 1. m. voor Lamb. Schoenmakers. 
Woensdag 7 uur I.m. voor Martha Hen
_dricus v. Houtum. Donderdag 7 uur 1. m. 
voor over!. familie. Vrijdag: 7 uur 1. m. 
voor Johanna Joh. Vissers te Boxtel 
overleden. Zaterdag 7 uur 1. m. voor 
11,eod. v. Berkel als lid: H. Bernadette. 
Zondag 7 uur 1. m. voor Theod v. Ber
kel als over!. lid proc. van Roermond. 

BETOVERDE BOS � 

Elsje, het elfje, 
. 

1n �evaar 

Het was sche'merig in het betoverde 
bos. De eerste stralen van de opkomen
de zon probeerden over de rand van de 
horizon te klimmen. Enkele lukte het en 
zij verspreidden een zacht licht, dat het 
bos in een vage rode gloed zette. 
Elsje, het elfje, streek haar vleugeltjes 
glad, pakte het emmertje met dauwdrup
pels en fladderde haastig weg. Zij was 
het elfje, dat de dauwdruppels op de 
bloemen en planten legde. Daarvoor 
moest zij 's morgens al heel vroeg op
staan en wanneer de eerste stralen van 
de zon te zien waren, dan vertrok zij 
om haar taak te verrichten. 
Zo snel als haar dunne gazen vleugeltjes 
haar wilden dragen, vloog zij naar de 
eerste bloem, streek neer op de kelk en 
klopte aan. ,,Goede morgen vriendin, 
wordt eens wakker, het is al dag!" riep 
zij met haar hoge lieve stemmetje. De 
bloem gaapte eens lekker en sprak: ,,Is 
het al weer zo laat, Elsje, ik "ben nog 
niet eens goed uitgeslapen" en terwijl 
zij slaperig haar ogen opende zei ze: 
,,Oh ja, ik zie het al, het is al licht." 
"Hier zijn de dauwdruppels", en met 
een dennenaald liet Elsie hier en daar 
een schitterende, als een diamant flon
kerende dauwdruppel op de kelk val
len. ,,Zo, ie ziet er weer prachtig uit 
voor vandaag", zei Elsje, ,,de zon zal je 
wel een straaltje extra geven, nu ie zo 
mooi glanst. Dag hoor, ik ga weer 
verder." 
En weg vloog het elfje weer naar een 
andere bloem. Zo ging zij alle bloemen 
en planten in het betoverde bos af en 
toen de zon, helemaal boven de horizon 
was geklommen en het bos nu in een 
volle gouden gloed zette, had Elsje juist 
de waterlelie van dauwdruppels voor
zien en was zij klaar met haar werk. Wat 
was het elfje moe. Zij ging op de rand 
van een pJompeblad zitten en dompelde 
haar voetjes in het water. De druppels 
spatten op en het leek wel of er een 
regen van flonkerende diamanten door 
de lucht vloog. Elsje rustte uit van het 
vermoeiende werk, dat zij als taak had 
gekregen van Moeder Natuur. 

EEN SCHRIK. 
Terwijl zij daar zat en genoot van de 
nieuwe frisse ochtend, zag zij Blaaskaak, 
de, kikker zitten op een ander plompe
blad. Hij zat juist zich wat op te knap-

pen, voordat hij aan zijn dagelijks werk 
zou gaan en terwijl hij zo bezill'. was 
zong hij een vrolijk lied, zo van kwak, 
kwááááák, kwak. Die Blaaskaak was 
toch maar een vrolijke vent, altijd in het 
beste humeur en even vriendelijk tegen 
iedereen. Zij vloog op en streek naast 
de kikker neer op het plompeblad. 
"Morgen vriend Blaaskaak, al zo vroeg 
aan het zingen?" vroeg zij. ,,Ja, vrien
din, ie moet de morgenstond altijd 
vriendelijk begroeten," kwaakte . hij "en 
daarom zing ik iedere morgen, als ik 
mijn jas in het vet zet, een vrolijk lied, 
dat gaat toch in één moeite door." 
Terwijl Elsje zo gezellig met Blaaskaak 
zat te praten, rimpelde achter hem zacht 
het water en kronkelde Kruiper, de ring
slang naderbij. Toen hij achter het blad 
was gekomen, sprak hij met zware stem: 

"goede morgen vriend Blaaskaak, in zo'n 
goede stemming?" Blaaskaak en Elsie 
schrokken en keerden zich om. Toen 
Blaaskaak zijn aartsvijand zag, verbleek
te hij van angst. ,,Oh", stamelde hij, 
"daar heb ie Kruiper, nu is mijn laatste 
uurtje geslagen." 
"Juist, vriend Blaaskaak, je hebt het bij 
het rechte eind. Ik heb honger en als 

Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur 
al1:emene H. Communie der kinderen; 
de jonR:ens komen biechten Donderdag 
om 8 en 1 uur, de meisjes Vrijdag op 
dezelfde uren. 
30e Theod. v. Berkel te Li�mpde over
leden; Johanna Joh. Vissers te Boxtel 
overleden. 
Gedoopt: Francisca Johanna Maria 
dochter van Ant. Traa-v. Kasteren. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
H.H. Missen om 7 uur; half 9 en to uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Biiz. Noden Episco
paat en voor onderhoud eiR:en kerk. Na 
de middaR: om 3 uur Lof met Rozen
hoedje; na het Lof een lied. In de loop 
van deze week zullen de heren van het 
Universiteitscomité de jaarlijkse huis
aan-huis collecte houden (R:evraagd 
wordt 25 cent per persoon). 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Corne
lia van Oers-v. d. Braak; half 9 H. Mis 
voor Mevr. Martina van Esch-v. Mun
ster; 10 uur HooR:mis voor de parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Johan
nes Konings; 8 uur H. Mis voor Ge
rardus Josephus van Oers. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Gerdina 
Drijvers-Dominicus te Boxtel overleden; 
8 uur H. Mis voor Elisabeth Batens. 
WOENSDAG: 7 uur ir�t. voor Willi
brordus PijnenburR:; 8 uur H. Mis voor 
Mei. Maria Emerentia Banens. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor Wil
helmus en Wimke van Schijndel; 8 uur 
jrl(t. voor Johanna PijnenburR:-V. Gemert. 
VRIJDAG: 7 uur gef. irgt. voor Petrus 
van Nunen en hsvr.; 8 uur mndst. voor 
Martinus van der Pas. 
ZATERDAG: 7 uur gef. jrgt. voor 
Adrianus en Maria Sterks; 8 uur gef. 
ir1:t. voor Cornelis Konings. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 16 November, 24ste Zondag na 
Pinksteren. 
Deze middag om half 6 Vespers en Lof. 
Donderdag en Zaterdag om half 8 Lof 
en Vrijdag om half 8 Oefening v. d. H. 
Kruisweg. 
Uw gebeden worden nog verzocht voor 
Pater Huybregts, opdat God hem geve 
de eeuwige rust. 
ZONDAG: 7 uur Cornelis v. d. Broek; 
8.30 uur Pater Huybregts. 
MAANDAG: 7 uur iaarget. voor Ma
rinus v. d. Linden en Antonia van Rrel; 
half 8 iaarget. voor Hendricus v. d. Wij
deven en Hendrica zijn huisvrouw. 
DINSDAG: 7 uur overleden ouders 
Scheffers-v. d. Ven; half 8 voor Corne
lia van Hal-van Riel. 
WOENSDAG: 7 uur jaarR:et. voor Ma
rinus v. d. Linden en Antonia van Riel; 
half 8 Dr. Theod. Strengers. 
DONDERDAG: 7 uur overleden ouders 
Scheffers-v. d. Ven; half 8 A. v. d. 
Sande. 
VRIJDAG: 7 uur Cas v. d. Aker; half 8 
Bijzondere intentie. 
ZATERDAG: 7 uur uit dankbaarheid. 

ontbijt zal mij zo'n vette kikker als jij 
bent heel goed smaken." 
,,Neen, Kruiper, dat mag je niet doen! 
Blaaskaak doet niemand kwaad en ik 
vind het gemeen als ie hem als ontbijt 
zou gebruiken," riep Elsie verontwaar
digd. ,,Het spijt mij elfie, maar deze 
vette kikker lokt mij aan en ik moet 
toch ook leven", antwoordde Kruiper 
en meteen wilde hij Blaaskaak grijpen. 
De kikker wist in ziin angst niets anders 
te doen, dan met een geweldige duik in 
het water te verdwijnen en met forse 
slagen van zijn gespierde poten naar be
neden te zwemmen, en diep in de mod
der weg te kruipen. 

WAT EEN ANCST. 
Door de wilde sprong van Blaaskaak was 
het plompeblad met een schok scheef 
gegaan en was ook Elsie in het water 
terecht gekomen. Zii ging helemaal 
kopje onder en toen zij boven kwam 
gilde zij luid om hulp. Maar er- kwam 
geen hulp en met moeite kon zij zich 
nog net op het blad hijsen, voordat Krui-
per bij haar zou komen. Daar zat het 
Elfje nu druipnat en kon daardoor niet 
vliegen. Hoe kwam zij hier nu vandaan? 
Kruiper was net iets te laat gekomen 
om Elsie een beet te geven en woedend 
zwom hij om het plompeblad heen, loe- .. 
rend op zijn kans. Midden op het blad 
stond het elfje te rillen en zachtjes te 
huilen. Het duurde Kruiper te lang, hij 
moest en zou dat eigenwijze elfje wel 
een afstraffen. Voorzichtig probeerde 
hij op het blad te kruipen. Elsie gilde, 
toen zij die gemene kop met de spleet
oogjes zo dicht bij zag. 
Plotseling verduisterde de lucht en zij 
hoorde een zacht suizend geluid. Ge
schrokken keek Elsje omhoog. Wat was 
dat nu weer? Voor zij wist wat er ge
beurde, zag zij hoe Langpoot, de ooie
vaar naar beneden dook en Kruiper met 
zijn lange snavel beetpakte. Die kron
kelde en wilde zich los wringen. Maar 
dat lukte hem niet. De snavel van Lang
poot had hem stevig te pakken. 
"Ik zal iou leren ons elfje kwaad te 
doen lelijke Kruiper die ie bent", snerp
te de ooievaar .• Hij gaf de slang een 
stevige knauw en wierp hem een eind 
van zich af. Toen stapte hii met zijn 
lange poten door het water heen naar 
Elsje toe "Kun ie niet meer vliegen?" 
vroeg hij vriendelijk. Elsje vertelde wat 
er was gebeurd. ,,Oh, daar weet ik wel 
raad op", sprak de ooievaar. 
Voorzichtig pakte hij met de punt van 
zijn snavel Elsies jurkje beet en steeg 
met haar omhoog. Met forse slagen van 
zijn krachtige wieken vloog hii naar 
haar huis en zette haar voor de deur af. 
,,Blijf maar lekker in het zonnetje zitten, 
dan zijn ie vleugels gauw droog," troost
te hij het natte elfje. ,,Wij zien elkaar 
nog wel eens, hoog in de lucht hè", 
lachte de ooievaar en weg vloog hii zei
lend op zijn machtige vleugels, op weg 
naar het water om af te rekenen met 
Kruiper de ringslang. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VO·OR BOXTEL EN OMGEVING 

DE VUIST OP TAFEL Plaatselijk Nieuws 

Op de eerste verslagen van de opening 
det debatten in de Tweede Kamer zijn 
de grote dag- en weekbladen losgeko
men met lang niet malse commentaren. 
Er is alom in het la9d blijdschap geuit 
ovèr de ferme taal die daar gesproken is. 
In . ons blad hebben we vele malen ge
wezen op het socialistische gevaar in het 
regeringsbeleid der na-oorlogse jaren: 
over de ophoping van kapitaal in ge
meenschapsbezit, over de nivellering 
ûieliikrnaking) der inkomens in alle 
standen tot de arbeiders toe, hij welke 
laatste b.v. het verschil in verdiensten 
voor de meer geschoolden grotendeels 
verdwijnt zodat men zich dikwijls af
vroeg welk nut men nog had van éen 
d�elijke scholing en vakbekwaamheid. 
We hebben ook al meermalen geschre
ven dat desnoods kan geregeerd worden 
zonder d_e socialisten als zij niet ophóu
den met zo straf in socialistische richting 
te koersen, terwijl zi,j toch maar 30 pro
cent van ons volk vertegenwoordigen. -
Al spraken de kopstukken van de chris
telijke partijen tot nu toe in het open
baar zulke taal nog niet, waarschijnlijk 
uit politieke voorzichtigheid in de hoop 
dat het langs kalmere weg nog wel te 
redden zou zijn; en misschi�n ook wel 
uit politieke sportiviteit omdat ze toen
tertijd zich in een parlementair kabinet 
met de socialisten verbonden hadden; nu 
is he_t duidelijk geworden da�ok zij er 
zo over dachten, want nu zijn in de 
Tweede Kamer door verschillende frac
tieleiders en door andere vertegenwoor
digers duidelijk waarschuwingen gericht 
aan de P. v. d. A., �aarschuwingen die 
niets aan duidelijkheid missen: dat het 
ook anders kan, namelijk ook zonder 
Partii van de Arbeid. 
De K.V.P. en de P.v.d.A. hebben, elkaar 
zo in de haren gezeten, dat een groot 
neutraal dagblad al vreesde voor het 
voortbestaan van het nu regerende ka
binet. En een tweede zich neutraal voor
stellend weekblad meende dat zelfs al hij 
het -samenstellen van het nu regerende 
kabinet aangestuurd is op een kabinet 
steunend op de christelijke partijen. 
Over de gang van zaken in de Tweede 
Kamer, zoals deze nu gaat, kunnen wij 
ons niet anders dan verheugen om deze 
reden: dat de socialisten duidelijk ge
waarschuwd zijn, en te meer omdat dit 
het sterkst gebeurd is van katholieke 
zijde, door vertegenwoordigers van de 
K.V.P., waarmee onze Partij heeft be
wezen van nu af zich krachtig te weren 
tegen verdere socialistische afzakking
in ons burgerlijk en maatschappelijk
leven, zoals dit van bovenaf is geleid
in de naoorlogse jaren.
Het eerste punt waaromtrent de Partij
van de Arbeid is gewaarschuwd is het
overschot dat begroot is op de belasting
raming voor het komende jaar, waar
over wij enkele weken geleden op deze
l)!aats schreven. Er is geëist dat dit be
lastingoverschot niet gebruikt zal wor-

den -voor die rijksuitgaven waarvoor de 
belastingopbrengst nooit is gebruikt. De 
minister van finantiën (P.v.d.A.-man) 
àntwoordde hierop dat een andere bere
kening zou kunnen laten zien dat er 
eigenlijk geen overschot is. Wonderlijk 
rekenwerk, niet? Het is natuurlijk mo
gelijk; maar waarvoor diende dan die 
eerste berekening, die wel een overschot 
vertoonde? Misschien voor socialistische 
propaganda? Wij vertrouwen er op dat 
de finantiële experts in de Kamer die 
berekeningen stevig in de gaten zullen 
houden als de minister er mee op tafel 
komt. 
Een tweede, nog voornamère punt, waar
bij de vuist stevig op tafel kwam, was 
dat van de gezinspolitiek. Letterlijk is 
door de i<.�P.-fractievoorzitter gezegd 
dat men zich op dit punt niet meer met 
een kluitje in het riet zal laten sturen 
en dat op dit punt het geduld van de 
katholieken op is. Dit punt zal de voor
naamste toetssteen worden van het lan
ger samengaan van de katholieken en de 
socialisten in één regering. 
E�n derde punt is: de nood der midden
groepen n.l. de salaristrekkende midden
stand en de kleine zelfstandigen. De 
K.V.P. heeft na een diepgaand onder
zoek naar de positie van de zelfstandige
middenstand, ook de positie van de
salaristrekkende middenstand onder
zocht, en met de rapporten daarover als 
steiin en bewijs achter zich, is ten sterk
ste aangedrongen op tweeërlei herzie
ning van de toestand betreffende deze
groepen: namelijk herziening van de
salariëring en herziening van de helas
ti(lgeisen ten opzichte van de werkge
vende en werknemende middenstand.
Gebleken is dat de salariëring van allen
die rijkssalaris trekken, bekeken in ver
houding met de levensstandaard, sterk is 
achtergelopen, en dit des te sterker naar
gelang de gesalariëerde een hogere
functie heeft. Hieruit blijkt: op de eer
ste plaats een te lage beloning over de
hele linie en op de tweede plaats een
sterke nivellering der inkomens.
Verder is hij dit onderzoek nog geble
ken de te hoge belasting over de hele 
linie van de middenstand en dit weer 
·<les te sterker naanriate men bij hogere
functies komt en . . .... hij grotere gezin
nen, waarvoor de aftrek nameliik geen
rechtvaardig-gelijke tred houdt met de
toename van de gezinnen.
Al met al is onze mening - en deze te 
uiten en de lezers voor te houden, is
onze bedoeling - dat er veel gewonnen
is: ook, maar nog niet eens op de eer
ste plaats, door de verbeteringen die ge
vraagd of geëist zijn, maar vooral door
het naar voren komen van een sterk ver
zet in de hoogste politieke kringen
tegen cle socialistische gang in onze
maatschappij, welke naar wij hopen van 
nu af een blijvend halt is toeg_eroepen.

Th. v. H. 

HERLEVEND BOXTEL. 
In het kader van het culturele winter
programma van Herlevend Boxtel zal 
Dinsdag 25 November a.s. in De Ark

een voorstelling plaats vinden van Don 
en Ly Vermeire's Marionetten, met 
medewerking van Koosje Guillerorr 
(chansonnière) en Koos Tigges (guita
rist)., De Vermeire's hebben voor hun 
optreden in Boxtel een interessant en 
niet minder kunstzinnig programma sa
mengesteld, dat de leden van Herlevend 
Boxtel zonder twijfel een genotvolle 
avond zal verschaffen. 
De leden ontvangen nog een schrifte
lijke herinnering. 
Plaatshespreken Zondag à.s. van 12 tot 
1 uur aan de Ark. 

R.K. BOXTELS GEMENGD KOOR. 
Voor de leden van het R.K. Boxtéls Ge
mengd Koor wordt a.s. Zondag 23 No
vember dm kwart over 7 in de Burcht, 
een H. Mis gelezen ter ere van de H. 
Cecilia. Nadien gezamenlijk ontbijt in 
ons clubhuis Hotel Riche. 

RIJVERENIGING 
ST. MARTINUS. 
De leden van de Rijvereniging "St. Mar
tinus" worden er op attent gemaakt, dat 
St. Nicolaas op Zondag 22 November 
a.s. door Boxtels straten zal trekken, ter
wijl hij op Zondag 29 November Len
nisheuvel met een bezoek hoopt te ver
eren. Voor heide tochten wordt gere
kend op de medewerking van de leden
van Rijvereniging "St. Martinus".

AARDAPPEL-SELECTIE
VERENIGING. 
De leden van de aardappel-selectie-ver
eniging, die deel wensen te nemen aan 
de cursus voor aardappel-selectie, moe
ten zich opgeven vóór 25 November 
a.s., en ook de contributie afdragen hij
de secretaris H. v. d. Sande, Kalks
heuvel.

OPBRENGST 
KLAPROOS COLLECTE. 
De Zondag j.l. gehouden collecte voor 
hèt werk vdn hd OorlAAS�rayen-Comité 
heeft f 140,- op gehràçht.�·· '· 

,_� ..t:•. *· \, 

E.H.B.0.-0EFENINGEN. 

Bij de Woensdagavond gehouden onder
linge oefening voor E.H.B.O.-afdelingen, 
georganiseerd door afdeling Boxtel, wer
den de vijf deelnemende groepen met 
een gering puntenverschil geklassificeerd 
als volgt: Boxtel 1, Oirschot (nieuwe 
groep) 2, Liempde 3, St. Oedenrode 4 
en Son 5.

HULDIGINGSA VOND 
OUD-STRIJDERS. 

St. Nicolaas a.s. Zondag in Boxtel 

Woensdag j.l. werd in het St. Paulus
Jeugdhuis door de Bond van Oud-Strij
ders, afd. Boxtel, een huldigingsavond 
gehouden. Op deze avond werden, bij 
verhindering van de burgemeester, door 
Wethouder A. Valks een twaalftal oor
konden uitgereikt aan nabestaanden van 
Boxtelse gesneuvelden. De voorzitter 
van de Bond van Oud-strijders, district 
Noord-Brabant, Overste Vorselaars, die 
deze bijeenkomst ook met een kernach
tige toespraak had ingeleid, begiftigde 
daarna een bijzonder groot aantal oud
strijders met het Oorlogsherinnerings
kruis voor Orde en Vrede. Nadat de 
Weleerw. Heer Kapelaan Th. Pirenne 
van de St. Petrusparochie toen nog een 
kort geestelijk woord gesproken had 
tot de aanwezigen, gaf het bestuur van 
de afd. Boxtel o.l.v. Voorzitter Steeman 
deze avond een meer geanimeerd karak
ter. Een tractatie, een verloting en het 
optreden van een humorist bleken bij
zonder geschikte middelen om de aan
wezigen nog enige tijd aangenaam 
bezig te houden. Rest tenslotte nog te 
vermelden, dat de organisatie -van deze 
avond mogelijk was gemaakt door de 
spontane medewerking van het gemeen
tebestuur, de industrieën eri de Jdoos
ters van Boxtel. 

Gedenk Boxtels Zwakke Kind 

Snel nadert al weer de grote dag (23 
Nol!emher), dat St. Nicolaas en zijn ge
volg de jaarlijkse rijtoer door Boxtel 
gaan maken. Alle voorbereidende maat
regelen zijn reeds getroffen: het koper 
van de Boxtelse Harmonie schittert op 
zijn mooist, de paarden van de Garde 
d'Honneurs zijn prachtig opgetuigd, de 
collectebussen voor de inzameling ten 
l>ate van het Boxtelse Zwakke Kind 
staan in groten getale gereed om zich 
berstens toe te laten vullen, en de Box
telse mensen tenslotte zullen hun hart 
ongetwijfeld wijd open zetten voor het 
sympathieke doel van de komst van de 
Sint. Vooral dit laatste is van belang, 
want bedenk wel, dat we de verpersoon
lijking-van-liefdadigheid geen hetere ont
vangst bereiden dan met de verzekering, 
dat het Boxtelse Zwakke Kind terdege 
beàacht wordt. Alleen wanneer de Box
telse Dr. Hoek's Vereniging_ door de 
milde gaven van de Boxtelse bevolking 
in staat gesteld wordt haar taak ten op
zichte van het zwakke kind volledig te 
vervullen, zal St. Nicolaas ook de naam 
"Boxtel" met sierliike letters in zijn 
boek met gouden sloten kunnen vermel
den. 
laten we daarom Boxtels Harmonie, die 
deze actie al iaren en i;i.ren met succes 
heeft geleid, ook dit jaar weer in alle 
QJ)zichten de steun verlenen... die nodig 
is voor het welslagen van dit traditionele 
liefdadigheidsfeest. 

DE TOCHT DOOR BOXTEL. 

St. Nicolaas zal omstreeks half 2 in Box
tel aankomen. Nadat hij door Boxtels 
Harmonie van het station is afgehaald, 
zal de tocht onder aanvoering van dit 
gezelschap en met begeleiding van 
de Bereden Rijkspolitie en Rijvereniging 
St. Martinus - door Boxtel aanvangen. 
Men heeft daa!'Voor de volgende route 
uitgestippeld: 
Station, Parallelweg, Stationstraat, Rech
terstraat, Kruisstraat, Markt (ontvalljl'St' 
kil Gemeentehuize), Rozemarijnstraat, 
R:edlterstra:at, Fellenoord, RiJkswea, 

Hoek Nieuwstraat, Maastrichtsestraat, 
Rechterstraat, Kruisstraat, Clarissen
straat, Koppel, Duinendaal, Ziekenhuis, 
Koppel, Clarissenstraat, Mgr. Wilmer
straat, Molenstraat, Prins Hendrikstraat, 
v. Coothstraat, Stationstraat, Wilhelmi
nastraat, Breukelsestraat, Tongersestraat,
Kalksheuvel terug v. Ranststraat, Herto-
2:enstraat, J. v. Brahantstraat, Zandvliet,
Molenstraat, Baroniestraat, Ver!. Baro
niestraat, Parallelweg, Station.
(Bij slecht weer zal de tocht een week 
worden uitgesteld 1) 

DE COLLECTEN. 
Voor de a.s. Zondag,tijdens St. Nicolaas' 
tocht door Boxtel, te houden straatcol
lecte worden nog een aantal ijverige col
lectanten opgeroepen (jongens en meis
jes vanaf 15 jaar), die zich Zondagmid
dag omstreeks 1 uur gelieven te melden 
aan het Zaaltje hii Café De Kom. 
Wat de zakjes-collecte betreft, zij mede
gedeeld, dat de dezer dagen afgegeven 
enveloppen voor zover dat mogelijk is 
op Zaterdag 22 November zullen wor
den afgehaald. In de buitenwijken zal 
het ophalen waarschijnlijk iets later ge
schieden. Lennisheuvel zal de collecte 
dit keer zelf verzorgen, en wel dank zij 
de spontane medewerking van Fanfare 
St. Arnoldus. 

29 NOVEMBER ST. NICOLAAS 
IN LENNISHEUVEL. 
Tenslotte kunnen we onze lezers nog 
mededelen, dat St. Nicolaas besloten 
heeft om dit jaar voor het eerst een 
apart bezoek te brengen aan Lennisheu
vel. Dit bezoek zal de hoge gast dan op 
Zondag 29 November afleggen. 
Nadere bijzonderheden hieromtrent zul
len worden gepubliceerd in ons blad van 
volgende week! 

R.K. BOERINNENBOND. 

Maandag a.s. 24 Nov. in café Voskens 
op de Heuvel, Tilburg, 's middags van 
2 tot 6 uur instructie voor hen, die zich 
opgaven voor de declamatiewedstrijd. 
Het bestuur hoopt dat velen aan deze 
instructiemiddag zullen deelnemen. 
Eveneens op Maandag 24 Nov. doch 
's avonds om kwart over zeven, repeti
ties voor de deelnemers aan de zang- en 
declamatiewedstrijd, in het eierlokaal. 
Woensdag 26 Nov. om 7 uur in het 
eierlokaal reidansen voor alle me1s1es 
die voornemens zijn het volgend jaar 
deel te nemen aan de sportdagen. Dus 
ook nieuwe leden zijn hartelijk welkom, 
maar kunnen later niet meer aangeno
men worden. 

Winkels tot 9 uur 's avonds geopend 
Van Maandag 24 November af tot Donderdag. 4 December 
zullen alle winkels geopend zijn - uitgezonderd Zondag 
30 November - tot 's avonds 9 uur. 

Burgerlijke Stand 

der gemeente Boxtel 

van 11 tot en met 17 Nov. 1952. 
GEBOREN: Willem Fr. J. zoon van J. 
v. Brunschot en G. A. Methorst, Herto
genstraat 33 - Gerarda M. dochter van
H. G. van Breugel en W. Blummel,
Nieuwstraat 134 - Reinera A. M. M. 
dochter van H. v. d. Plas en R. A. M.
M. Trilsheek, Parallelweg-Noord 59 -
Jan J. zoon van C. M. van Leeuwen en 
M. P. van Leeuwen, Hal 7 ...:.. Maria H.
H. E. dochter van L. Pennings en M. G.
Barten, Breukelsestraat 69 - Johanna
H. dochter van H. M. Veroude en G.
Schellckem,, Boseind 26 - Elisabeth W.
M. Th. dochter van J. G. van Breugel
en E. A. Thiis, Koppel 1. 

GEHUWD: Franciskus J. van Haaren 
en Francisca C. van Dun - Johannes 
A. M. de Brouwer en Hendrika Michiel
sen -- Martinu, A. van de Loo en Pe
tronella van den Elsen.

OVERLEDEN: Adrianus G. M. van 
Rooij, oud 3 jaren, Kapelweg 14 - Hen
drikus C. van den Berk, oud 6 mnd. Pa
rallelweg-Noord 43. 

Staatsmijnen bieden 
levenskansen 
VRIJDAG 28 NOVEMBER 
FILM-VOORLICHTINGSAVOND. 
Vast werk, goed loon! Hóe wonderlijk 
ook, dit opwekkende geluid weerklinkt 
thans in Nederland, het land waar de 
arbeidsmarkt reeds lang zó overvoerd 
zoµ zijn, dat alleen van emigratie-op
grote-schaal nog 'n oplossing in de nood
positie te verwachten is. Niets blijkt 
minder waar, want de Staatsmijnen in 
Limburg bieden al degenen, die aan de 
daarvoor gestelde eisen voldoen, uitste
kende levenskansen. Waar het jammer 
genoeg echter nog maar al te zeer zo 
gesteld is, dat het werk in de mijnen 
door een verkeerde bril bezien wordt en 
men zodoende veelal een totaal ver
keerde opvatting blijkt te hebben over 
arbeid en arbeidsvoorwaarden, zal er op 
Vrijdag 28 November a.s. alhier in het 
Verenigingsgebouw op de Burgakker 
een film-voorlichtingsavond worden ge
geven. Op deze propaganda-avond van 
de Limburgse Staatsmijnen - welke we 
s.oeciaal ten zeerste aanbevelen in de 
aandacht van flinke jonge kerels in de 
leeftijd van pl.m. 18 tot 30 jaar, zowel 
gehuwd als ongehuwd - zal op duide
lijke en interessante wijze worden aan
getoond, dat werkgelegenheid voor vele 
werkzoekenden niet langer meer een 
onoplosbaar vraagstuk behoeft te zijn. 
Daarom op Vrijdag 28 November naar 
het Verenigingsgebouw 1 

Sociaal Charitatief 
Centrum 
VOORDRACHT 
OVER DE R.K. GEZINSZORG. 
Werd de door Boxtel's Sociaal Charita-, 
tief Centrum georganiseerde voordrach-: 
tenreeks enkel� weken geleden geopend: 
met een inl�ir:;ng over doel en werk
zaamheid der R.K. Kinderbescherming-. 
en Gezinsvoogdij, op Donderdag Tl. 
November a.�. :.::al de tweede voordracht, 
gewijd worden aan het werk van de 
R.K. Gezinszor;.i. Tot het bijwonen van_ 
de hiervoor te houden bijeenkomst wor
den middels dit persbericht uitgenodi�d.; 
alle leden v;m hij het "Centrum" aan� 
gesloten verenigingen en instellingen, 
voorts alle dames en heten, die zich op 
enigerlei wijze \'C,or dit mooie werk 
interesseren. 
Spreekster zal zih de Diocesane lnspe€-' 
trice van het Gezinszorgwerk, Mei. A, 
Schellekens uit B0xtel, wier verhande-· 
ling over dit belangwekkende onder� 
werp geillustreerd zal worden met eed 
mooie film over het Gezinszor_gwerk, dat 
momenteel reeds in zo vele gezinnen in 
de grootste stoffeiijke en dikwijls ook! 
geestelijke bd-:oeften voorziet. 
Het onderwerp R.K. Gezinszorg is on-' 
clerverdeeld in de volgende zes punten' 
van behandeling: 
1. \lVat is het doel van het Gezinszorg�

werk'?
2. Welke gezinnen komen voor hulp

in aanmerking?
3. Waarom Gezinszorg op confessio;

nele basis?
4. De organisatie van de Gezinszorg�
5. Wat kan de Gezinszorg betekenen

in het .;oc1�d-Lharitatief werk?
�- \Xiat kan het Sociaal Charitatief Cen-

trum doen voor de R.K. Gezinszorg?· 
Zoals men ziet staat geïnteresseerden 
a.,. Donderdag �en belangrijke voor
dracht over een belangrijk onderwerp te· 
wachten. Een aao5µoring om op 27 No-, 
vember om 8 uur in het R.K. Vereni
gingsgebouw op de Burgakker in groten' 
getale aanwezig te ziin, is hier dan ook 
zeer zeker op haar plaats! 

V. V. V. Maand=agenda ·
Besturen van alle Boxtelse Verenigingen 
maken wij er op attent, dat de gegevens 
voor de maand-agenda voor December 
1952, uiterlijk Dinsdag 25 November a.s., 
des voormiddags, moeten zijn ingediend. 
Nogmaals moge worden opgemerkt, dat 
cle maand-agenda een lezerskring van 
10.000 omvat en dat alle aankondigingen 
gratis worden opgenomen. 
Opgaven indienen hij de Voorzitter van 
.,Boxtel Vooruit", Clarissenstraat 22, 
Telefoon 600. 

"Boxtel Vooruit" doet beroep 
op Boxtel's bevolking 

1. 

Alleen met medewerking van allen 
zullen vastgestelde plannen voor 
het komende jaar ten uitvoer ge
bracht kunnen worden. 

In ons blad van vorige week maakten 
wij reeds op zeer beknopte wijze mel
dimr , dat "Boxtel Vooruit" zich op
maakte tot het innen van contributies 
van de leden, die als particulier deel uit
maken van hare Veren4tin2, of als zo. 
danig willen toetreden. 
Intussen zal het hier niet hij blijven. 
"Boxtel vooruit" heeft grote plannen 
voor het komende jáar. Wij zullen ze in 
een tweetal artikelen nader toelichten. 
Om in dit eerste artikel een van de be
la�rijkl!,te programma-punten te ver
melden: 

BEVORDERING VAN 
VREEMDELINGENVERKEER. 
Het jaar 1953 zal ten aanzien van dit 
programma-punt een zeer belangrijk jaar 
worden. 
In de afgelopen maanden mochten wij, 
al naar gelang de voorgenomen acties 
vastere vorm kregen, verscheidene 
details belichten. 
Om nu eens te recapituleren: 
In het voorjaar van 1953 en indien,.,.fi
nancieel mogelijk ook in de zomerm.rli:n
den, zal door "Boxtel Vooruit" in zo 
uitvoerig mogelijke zin, vanzelfsprekend 
ook binnen het financieel mogelijke, 
worden deelgenomen aan puhlicati�s in 
de Reisruhrieken van de landelijk ver
schijnende dag- en weekbladen, zowel
in Nederland als in die van de Benelux
partner België, zo mogelijk ook in die 
van Luxemburg. 
Van deze kostbare actie wordt, gelet op 
de resultaten die andere gemeenten heb
ben bereikt, zeer veel verwacht. 
De fraai uitgevoerde folder van Boxtel, 
waarover wij reeds vroeger schr�ven, zal 
ten dienste staan van allen die omtrent 
Boxtel nacl'ere inlichtingen wensen. 
Als bijlage van deze folder en uitge
voerd in dezelfde geest gaat zeer bfo
nenkort ter perse een folder, waarin de· 
toekomstige bezoekers van onze ge
meente alle gegevens omtrent d'e uitste-

kende Hotel-accomodatie kunnen aan-
treffen. 
Vem10edelijk in Januari 1953 zal daar
naast nog gereed komen een in drie 
kleuren uitgevoerde wandelkaart van 
Boxtel, een kaart die de toets der critiek 
ruimschoots kan volstaan en daarom ook 
kan worden beschouwd als een zeer be
langrijke aanwinst van het beschikbare 
propaganda-materiaal van onze ge
meente. 
De Wandelkaart wordt uitgegeven door 
het Gemeentebestuur, waarbij wij gaar
ne opmerken, dat reeds een wijze gevon• 
den is om "Boxtel Vooruit" als het cen
trale orgaan ter bevordering van het 
vreemdelingenverkeer, in te schakelen 
hij het verspreiden. 
"Boxtel Vooruit" is gereed met haar 
propaganda-apparaat. 
Zonder een diepgaande beschouwing te 
willen leveren over het sociale en econo� 
mische aspect van het vreemdelingen
verkeer in het algemeen en dat voor 
Boxtel in het bijzonder, mogen we toch 
dit wel, zij het dan zeer in het kort en· 
op het oog nogal simplistisch, vaststellen: 
met een bloeiend vreemdelingenverkeer 
zal Boxtel ten zeerste izehaat zijn. 
Niet alleen de Hotelhouders, die de 
gasten zullen herbergen, de Hotelhou
ders die zich met groot enthousiasme 
achter het werk van "Boxtel Vooruit" 
hebben geplaatst, zullen hun profijten 
trekken, doch deze protijten zullen af-· 
druppelen op alle neringdoenden in de· 
gemeente. 
Niemand zal zulks in twijfel trekken: 
Maar dit laatste zal bewezen moeten 
worden. 
Dit zal bewezen worden, als ieder op 
wie persoonlijk, per circulaire, een he-· 
roep in financiële zin zal worden ge
daan, aan dat beroep gehoor zal geven. 
"Boxtel Vooruit" is gereed met haar 
plannen. 
Geeft "Boxtel Vooruit" de kans deze 
plannen ten uitvoer te brengen. 
Dat niemand op wie een beroep wordt· 
gedaan achter blijve. 
Zeker, deze tijd vraagt vele financiëfe: 
offers. Doch in dit geval bedenke men',, 
,,De cost gaef voor de baet' uit'!" 

• 
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., 



St. Nicolaas-Actie 
Boxtelse Winkeliers Vereniging 

Koopt nu bij de deelnemende winkeliers.

U ontvangt gratis loten. 

Wie vroegtijdig koopt dingt met zijn loten 
in alle trekkingen mee. 

1Jus un duUel uooul.eel ! 

� Hoe gaarne we ook met onze gedachten verwiilen in het droomwereldjevan Sinterklaas, het is niet allemaalhoningzoet strooigoed, wat de deur komtbinnenrollen. De belastingaanslagen (weliswaar te rubriceren onder de categorie"surprises") zullen voor vele mensenzelfs heel wat harder zijn aangekomendan de straffende slagen, die Pieterbaasher en der met zijn gevreesde roe uitdeelt. Een streep door menig verlani;?lijstje, dat is zeker! * Voor een beperktgedeelte van de jeugd schenkt de Sintook dit jaar weer de rijke gaven: gezondheid en levensblijheid! Boxtels Harmonie heeft daarvoor de klomp al weergezet; ia bij iedereen, want de collectezakjes voor het Boxtelse Zwakke Kind:zijn huis-aan-huis verspreid. Iedereen kan er dus mee voor zorgen, dat deenkele b.leekneusjes uit onze kinderschaar, spoedig kerngezonde rakkers worden met fikse, blozende konen en guitig blije ogen. Laat het zakje in de. gezinnen circuleren, zodat oud en jongeen steentje bijdragen aan het grote geh:eel. Stel daarmee niet uit, • maar doehet nu! * Als U eenzelfde liefdevolledaad in nationaal verband wilt stellen,moet U meedoen aan de Kinderpostzej?elactie, die 15 November j.l. gestartis. Men kan de zegels bestellen bij deschoolkinderen, • maar men kan ze ookop het postkantoor krijgen! * En numaar meteen een knieval voor TantePos, die zich onze "bezorgdheid" overhaar oud-worà"n niet laat aanleunen.Want nauwelijks hadden wij met enkele frappante voorbeelden aangetoond, dat deze achtenswaardige dame veel aan 

De Kerstactie 
Kerstmis nadert en daarom is het nu de tijd om mee te wer_ken aan h�t welslagen van de Kerstactie. Allen, die hiertoenQR: een bijdrage willen doen, wordenverzocht deze te bezorgen bij Mej. J. v.Dongen, Rechterstraat 58 of bij Mei.B. v. d. Ven, Rechterstraat 12. Ook dezelfgemaakte kledingstukjes kunnen opdie adressen worden ingeleverd. Op 14December_ wordt dan de tentoçmstellinggehouden, waarover nog nader berichtvolgt. In de kerstactie hebben wij eenmooi middel om Christus een goedeontvangst te bereiden. Immers: .,Wat gijde minsten der mijnen hebt gedaan, hebtge ·aan Mij gedaan". 

SPORT-NIEUWS 
R.K. SPORTVER. O.D.C. 
Ten bate van de Boxtelse Missionarissenspeelde O.D.C. jl. Zondag tegen Wilhelmina uit Den Bosch. De talrijke bezoekers die het koude en gure • weer hebben getrotseerd, zullen hiervan geen spijthebben gehad, want zii troffen deO.D.C.-ers deze middag in een buitengewone vorm aan. Niettegenstaande denoodzakelijke vier aanvullingen in hetelftal, werd deze tweede klasser finaal onder de voet gelopen. Twee maal 45 minuten waren de ODCers over alle linies de meerdere van hungasten en vooral de schotvaardigheidwerd in deze wedstrijd wel zeer duidelijk gedemonstreerd. Sensationeel wasreeds het begin, toen op een vermeendfluitsignaal een achterspeler van Wilhelmina de bal voor het doel met waarlijkkeeperstalent stopte. De straf voor ditmisverstand werd door Voets sportiefopgenomen. Het bleek echter maar uitstel te zijn, want het volgende ogenblikverschenen de ODC-ers ,vederom voorde Bossche veste, waar v. d. Bogaardmet een goede pass Voets bediende, diede bal ineens in het net ko�elde 1-0.De ODC-ers gunden Wilhelmina geenogenblik tijd om zich te herstellen. Wederom kwam de bal op de rechtervleugel, waarna een hoge voorzet volgde, en toen was het de toestormende Van Munster die met een prachtige kopstoot deWilhelmina-doelman voor de tweede maal sloeg. De enkele gevaarlijke aanvallen der gasten werden door de ODCverdediging onderschept en in laatste instantie bleek Bertens nog altijd een betrouwbare doelwachter. Het derde doelpunt ontstond uit een magnifieke combinatie tussen halflinie en voorhoede.De bal ging van Van Wijk naar Roversen vandaar naar v. d. Bogaard, die meteen scherpe cross-pass de Bossche defensie uiteenrukte. Bergwerff zag zijn kansschoon en als een flits verdeen de bal in het net 3-0. Toen wederom een goed opgezette aanval, nu over de linkervleugel, de baldeed belanden bij v. d. Bogaard, profiteerde hij hiervan gretig en doelmanTang kon voor de vierde maal de balnaar het midden trappen. In de tweede helft deden de Bosschenaren direct een ernstige poging om meteen tegenoffensief de ODC-ers in deverdediging te drukken. De halflinie stuwde echter niet voldoende en doorhet • te ver doorgevoerde samenspel,waarmede de ODC-verdediging welraad wist, bleven al deze aanvallen zonder succes. De ODC0ers namen weerspoedig het heft in handen en bij een wirwar voor het doel speelde een achterspeler van Wilhelmina de b.al met de 

vitaliteit scheen te gaan inboeten, of zesloeg ons met allerhande staaltjes vankrasheid links en rechts om de oren. Brieven, die uit het buitenland verzonden waren en slechts de povere aanduiding van een familienaam en de landsvermelding bevatten, werden door haarwelbestierende handen tóch naar dejuiste plaats geleid. Een brief, waaropenkel een familienaam voorkwam (zoalser in onze plaats tientallen zijn) envoorts no2, de vage plaatsaanduiding,kwam langs mysterieuze wegen op hetjuiste adres. En deze twee voorbeeldenin nog vele variaties meer! Wel TantePos, he.t moge U goed gaan in Uw jeugdige ouderdom! * De St. Nicolaasacties komen als paddestoelen uit degrond op. Déze gemeente komt bij• géne argumenteren, dat háár aanbiedingen álles overtreffen, en géne gemeente meent bij déze de publieke mening naar een precies tegenovergestelde richting om te buigen. Alles bijeen zien we . in deze acties nu niet méér heil dan hetbewaren van de evenwichtiitlieid in hetuitwisselen van kopers! * Morgen, Zaterdag 22 November, vieren we de feestdag van St. Caecilia. Het is de grotedag voor onze koristen, die dan naaroud gebruik hun "teerdag" hebben eninspiratie zoeken (en vinden) voor nogbetere muzikale prestaties. . . . . .  * Om vergissingen uit het leven te bonjouren:Brabants Centrum houdt haar lezers regelmatig op de hoogte van nieuwe aanwinsten bij de R.K. Uitleenbibliotheek "Boxtel"; met deze bibliotheek nu,is geen andere bedoeld dan welke gevestigd is in het K.JV.-huis in de PrinsBernhardstraat. * De wijsheid van de week: ,,De grootste vijand van het rechtis het voorrecht." (Von Ebner-Esschenbach). 
hand. De toegestane penalty werd doorVoets hard ingekogeld 5-0. Nog warende ODC-ers niet verzadigd, want enigeminuten daarna bracht de naar buitengelopen v. d. Bogaard de bal goed voorhet doel, waar Bergwerff zonder pardonhet halve dozijn vol maakte. Eindelijkslaagde de vo.orhoede der gasten er inom door te breken, maar het goede schotdat werd ingeschoten, versloeg wel hetgrootste aantal verdedigers van ODC,doch niet allen, want van Oers voorkwam op de doellijn al koppende deze·zeker schijnende goal. Toch konden zij even voor het einde nog de eer redden,ma _ar de ODC-ers sloegen ook nog eenmaal toe en brachten de stand op 7-1.Het tweede elftal deed niet onder voorhet eerste en versloeg RKC uit Waalwijk met 5-0. Het derde elftal leed daarentegen een6-0 nederlaag tegen T.G.G. uit DenBosch. 
Programma voor a.s. Zondag:O.D.C.-W.V.V.Z. Hieronymus-O.D.C. 2 O.D.C. 3-Schijndel 3 12 uurHet eerste elftal zal Zondag moetentonen of zijn vorm van dit ogenblik van blijvende aard zal zijn en er vooral aanmoeten denken, dat competitiewedstrijden nog altijd wispelturiger zijn dan vriendschappelijke ontmoetingen. Het tweede elftal gaat op bezoek bij dereserves van Hieronymus in Tilburg enhet derde elftal ontvangt Schijndel 3 opbezoek. Geslaagde O.D.C.-avond. Het door de actieve trainingsfondscommissie georganiseerde O.D.C.-bal in degrote tent van ·Paashuis werd een ll:rootsucces. Honderden O.D.C.-leden en supporters waren opgekomen en er heersteeen gezellige sfeer, waaruit nogmaals duidelijk bleek, dat O.D.C. aan hun grote aanhang werkelijk goede leden heeft.Al met al een avond welke de banden in deze omvattende verenigi� nauwerheeft aangehaald en waarop vooral dewens naar voren kwam om zulke voorde verepi_ging belangrijke avonden in detoekomst meerdere malen te doen plaatsvinden. 
O.D.C.-Junioren.Zaterdag 3 uur: Rhode 6-O.D.C. 10 O.D.C. 8-Wilhelmina 10O.D.C. 7-Wilhelmina 9 Zondag 12 uur: Wilhelmina 7-O.D.C. 5 
R.K.S.V. ,,BOXTEL". Programma voor a.s. Zondag: Mulo !-Boxtel 1 2.30 uur•Boxtel 2-Veloc 3 2.30 uur Boxtel 1 reist a.s. Zondag dus naar Helmond om daar hekkensluiter Mulo tegaan bekampen. Ofschoon de roodwitters door minder goede prestaties in delaatste weken enigszins op het tweede Dran zijn geraakt, zijn ze toch aan hun stand verplicht deze wedstrijd te winnen. Maar het valt te begrijpen, datMulo zich bij deze logica van het standenlijstje niet voetstoots zal neerleggen ...... Daarom zal het in Helmond oppassen zijn! Het tweede elftal krijgt in de -thuiswedstrijd tegen Veloc 3 de gelegenheid omzich 'n serieuze gegadigde voor de afdelingstitel te tonen. Dus reserves: eenoverwinning! 1-ttt derde en het vierde elftal, die weereens in het genot zijn gesteld van een vrije dag, moeten met hun overwinnings-, aspiraties nog een weekje geduld hebben. 

R.K.S.V.A. 2- D.V.G. 2- 0. nig bemerl<t en dit is wel het mooistecompliment, dat een scheidsrechter kanontvangen. Zij stelden de spelers in staatdoor hun doelmatig en weinig fluiten een spannende wedstrijd te spelen. 

,,SORANUS - L'UNION". De eerste helft van de competitie 1952-1953 heeft het eerste elftal van D.V.G. met een 2-0 nederlaa2 afgesloten. Met liefst twee invallers moestDVG in Schijndel tegen het sterkereRKSVA de strijd aanbinden. Voor derust was RKSV A het meest in de aanval,maar de doelman van DVG wist velegevaarlijke schoten te keren, en zo konDVG blij ziin, dat de rust in ging meteen 1-0 achterstand. 

Zondag j.l. had op de banè� van dehandboogschutterij "Soranus" de derde 
Ook het tweede heren-elftal wist eengrote overwinning te behalen in eenvlot gespeelde wedstrijd. Hier had Rapidity niet veel in te brengen, maar slaagde er toch in de eer te redden. OokMep 3 wist zijn moeilijke uitwedstrijdtegen Tilburg 5 te winnen. 

en laatste schieting p);iats om de prach- _.tige wisselbeker, welwillend beschikbaar ., gesteld door het R;emeentebestuur van Liempde. Ondanks de sneeuw, die erviel, werd er behoorlijk geschoten. Van.,Soranus" behaalden H. van Aarle; J. v. d. Wiel; A. Sari�; H. v. d. Boomen; P.
Na de pauze was DVG iets sterker dande gastheren, maar voor het doel wildehet weer niet vlotten. Niet één goedschot werd op het doel der gastheren afge_yuurd. Steeds weer werden de mooiste kansen verprutst. De achterstand zou in deze periode makkelijk op te halenzijn geweest, indien de voorhoede vanDVG maar meer had geschoten. Maarals eert voorhoede-speler van DVG de bal kreeg toegespeeld van de achterhoe:çle, wachtte deze veel te lang met doorgeven en steeds weer was er dan een,,Avanti-speler" bij, die de bal retourneerde. Een kwartier voor het eindewist de linksbinnen van de gastheren destand tot 2-0 op te voeren en hiermedekwam het einde. 

Onze dames hebben hun wedstrijd tegenMop 3 ook met een overwinning kunnen beëindigen. Reeds met de rust was de stand 2-1 in het voordeel van Mep,dank zij twee schitterende doelpuntenvan· T. Mertens, térwiil Mop uit eenstrafcorner het enige tegenpunt kon scoren. De dames van Mep 2 moestenmet een nederlaag naar Boxtel terug•keren en konden het tegen de damesvan Rapidity niet bolwerken. Programma voor Zondag 23 Nov. a.s.:

H. v. d. Wiel; G. v. d. · Sande en M.Saris resp. 95, 92, 91, 91, 90, 84 en 80punten. Van l'Union A. Quinten met 94punten in 25 pijlen het hooR;ste aantalpunten. Met 2680 tegen 2460 puntenlegde "Soranus" voor 1952 beslaR opde beker. 

HARTEWENSEN 

van grote en kleine mensen 

Het tweede elftal, eveneens gehandicaptdoor het niet medespelen van enkelespelers, kon het in St. Oedenrode tegenBoskant niet bolwerken en verloor metliefst 8-0. 
HOCKEY-NIEUWS. Uitslagen van Zondag 16 November j.l.Heren: 

Heren: Forward-Mep Tilburg 3-Mep 2 Were Di 3-Mep 3 Dames:Mep !-Tilburg 3,, 14.30 uur. 's-Bosch 5-Mep 2, 12.30 uur.
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Mep 1 -Pellkaan 1 'Mep 2 - Rapidity :lTilburg 5 -Mep 3 
:2-0 
5-1 1 - :l 

Zondag a.s. vindt in Tilburg de belangrijke wedstrijd plaats tegen de medegegadigde voor de eerste plaats, Forward uit Tilburg. Ook de beide andereh.�ren-elftallen zullen in uitwedstrijdende striid aanbinden met elftallen uit dewol-stad. De beide dames-elftallen spelen thuis en ook nu weer hopen we,dat de meeste elftallen met een gewonnen wedstrijd naar huis zullen terugkeren, • resp. hun winstpunten in Boxtelzullen weten te ho�den. POPLIN OVERHEMD 
<►zmet vaste trabenijsboord, 

Dames: Mep 1-Mop 3 Rapidity 2 - Mep 2 :l- t 3-1 
Standenlijst Promotie Klas A. Push 6 3 2 J 8 Mep 6 3 2 t 8 18--10 12- 9 14- 7

prima pasvorm 
8 g 

5 blea • grijs , groen • beige , wit - 1 " 
:11111 

In een zeer snelle wedstrijd is het Mep 1 •gelukt ook het bezoekende Pelikaan uit Roosendaal aan de zegekar te binden. Vooral in de eerste helft wist de achterhoede met spil Jurriens aan het hoofdniet alleen de Pelikaan-voorhoede geheel in bedwang te houden maar ook deeigen voorhoede telkens opnieuw op testuwen. Rechtsbinnen De Rooij losteenkele harde schoten, welke echter ofwel gestopt werden door de stoutmoedige keeper van Pelikaan ofwel de latscheerden. Tegen het flitsende schot van De Rooii in de twintigste minuut was echter zelfs de Roosendaalse keeper nietopgi;wassen, daar hij d,t bal slechts langszijn oren hoorde fluiten. Na de rust ruimden de Mep-backs met forse slagen ,op en het goede werk van rechtsbuiten H. v. Boxtel resulteerde toen in een goal, wederom van J. de Rooij. De altijd gevaarliike ·en snelle midvoor Smits wasditmaal enkele keren sneller dan ds balin ziin ijver om de zege veilig te stellen. Van de aanwezigheid der beide neutrale scheidsrechters hebben de spelers wei-

Forward 5 • 3 1 1 7 Den Bosch 5 3 1 1 7 9- 5 
11FABLO" OVERHEMD 

0 ....
... 

Met dankbaarheid jegensGod geven wij kennis van de geboorte van . onsdochtertje ELSJE cfat bij hèt fi. Doopsel denamen ontv.ing van Ellsabeth, Wilhelmina,Maria, Theresia. 
J. C. v. BREUGEL E. v. BREUGEL-THIJSSt. Lidwina-Ziekenhuis Kamer 6. 

Voor de deelneming onsbetoond bij het overlijdenen de begrafenis van onzelieve ADDIE betuigen wij bij deze onzehartelijke dank. Fam. v. Rooij-de Greef
Voor het medeleven gedurende de ziekte en bij hetoverlijden en de belangstelling bij de begrafenisvan onze dierbare echtgenote en moeder 

Adriana Veraa-Smetsers betuigen wij bii deze onzehartelijke dank. J. Veraa en KinderenEindhovenseweg 1. 
DANKBETUIGING. 

E.M.H.C. 6 3 t 2 7 Zwart Wit 5 1 1 3 3 19-105-169-178-20

met vHté trabenijsboord,gevoerde borst, dubbele m 
:z Pelikaan 5 1 1 3 3Tilburg 6 0 1 5 1

manchetten, fijne
1 o 9 Opoplin in blea, grijs groen • beigé • wit 1 " 

,.. 
... 

BILJARTEN. Uitslagen Klasse A (15 November): ZELFBINDERS :z: 
m. 

D.M.C. (Liempde-Amateur 2 560 - 217 - 19 - 2,57 616 - 217 - 18 - 2,83
kreukherstellend, in velemóderne dessins, z. 

m 
:z 
UI 

m 
:z 

H.S.: M. Ketelaars (DMC) 19 car. alleen bekende merken 
Amateur !-Groene Pommerans 578 - 142 - 35 - 4,07 541 - 142 - 24 - 3,80H.S.: B. Schalkx (Amateur) 35 car. Uitslagen Klasse B: Nooit Gedacht--Witte Muis 316 - 279 - 9 - 1, 13 346 - 279 - 7 - 1,24H.S.: M. v. d. Laak (Nooit Gedacht)9 car. Krijt Op Tijd-D.M.C. 2 (Liempde) . 358 - 190- 14 - 1,88 294 - 190- 11 - 1,54 H.S.: A. Hoffmans (KOT) 14 car. Programma voor '.22 en 23 Nov. a.s.:Klasse A (23 Nov.) Amateur2-D.i\1.C. Klasse B (22 Nov.) Amateur 3-K.ó.T.

·3,95 2.95

D.M.C.-Nooit Gedacht Molenstraat, Hoek Stationstraat 

Te koop: me1s1es en jongens- Te koop: een toom beste bigrijwielen 6-10 iaar, als nieuw gen bij Joh. v. d. Wassenberg,en onverwoestbaar. Bossche- Onrooi 7. weg 52. 
Goede raad. en nuttige wenken vindt U in "Gezin en Gezondheid" het gratis maandblad van onze zaak. Drogisterij M. Oliemeulen. 

Te koop: een toom bigR;en. J.Vullings, Eindhovenseweg 47. 
Te koop: een toom mooiezware biR;gen (alle borgen) bijA. v. d. Pasch, Tongeren 18. 
Te koop: een toom beste biggen, G. Y. W. v. d. Linden,Kinderbos 7. 

Huismoeders, de Sint is opkomst, help Hem bij zijn inkopen. Wij kopen gaarne uwaardappelschillen en tafelafval voor 2 cent per kilo. Desge- Te koop: een toom biggen. J.

wenst aan huis af te halen. van Hal, Nergena 4. 
Scheutjens, Van Salmstraat. Te koop: een toom biggen. 
T k • electr·,sche M. v. d. Steen, Esschebaan 18. e oop: 1.g.s.z. wasmachine. W. van Oers, Te koop: een toom beste bigBreukelseStraat 1. gen bij A. de Rooii, Vorst 12. 
Te koop: kleine haard, tevens Te koop: een best maalkalf. twee ganzen. J. v. d. Broek, H. Scheutjens, Van Salmstraat. Molenstraat 67. 
Te koop: een kinderwagen,eikenhouten wieg, baby-hadieen kinder-fietsstoeltje. J. van Weert, v. Rijckevorselstr. 29.
Te koop: z.g.a.n. Radio, Linnenkast, Kinderledikantje. Pr.Hendrikstraat 42. 
Fijne stoof- en winterhandperen vanaf 10 cent per kg.Jan v. Diik. 
Een gezond gebit is goudwaard. Wij hebben ook Uwmerk tandpasta voorradig ... en een goede borstel bovendien. Drogisterij M. Oliemeulen. 

Té koop: een toom zware biggen en driftvarkens bij Th.Timmermans, Bosscheweg 91. 
R. K. Meisje gevraad· v. d. en n., goed met kinderenkunnende omgaan. Mevr. Stolwijk, Halderheiweg 1 (achterMoorwijk) Boxtel. 
Warme Pantoffels ! 

Ruiten Slippers 3.25 

" Kraagpantoffels 4. 60 

HEIJMAN.S 
Breukelsestraat 63 

Altijd prijs 

in 't ANKER 
DEZE WEEK 3 grot� stukkei'-i to0iletzeep l.05 � met I stuk zeep en 'n prachtig Badstof Washandje gratis. 10 stukken Adelaar HH. Zeep(72 0/o vet) voor 75 et. 

Bij aankoop van 

2 pakken Adelaar Zelfwerkend 
Wasmiddel à 42 et.

500 gr. zachte zeep 
(geen zomerzeep) 

voor 1 cent 
Chocolade Hagel 250 gr. 42 et.Speculaas . . 500 gr. 75 et.Steeds verse eieren voorradig,Vergeet vooral niet onze allerfijnste Vleeswaren en Gelderse Rookworst. 
KEES DE JONGVéGé,KRUIDENIER v. Hornstraat 12, Boxtel. 

Accountantskantoor 
G. H. C. DE LAAT
Nieuwstraat C 86, Best.Teief. 357 

Wij hebben 
Langs deze weg betuigt de Boxtelse Missienaaikring haarhartelijke dank aan de R.K.S.V . .,O.D.C." voor de sympathieke geste de opbrengst Te koop: in prima staat zijn-van de wedstrijd ODC--Wil- de stofzuiger, tegen billiijke 'n helmina af te staan als finan- prijs. Bevragen Molenstr. 19. 

Hypotheekgelden beschikbaar: tegen zeera�ntrt'kkelijke voorwaar,den op boerderijen, lande,rijen, woon• en winkel,huizen (ook nieuwbouw),tot elk bedrag op basisvan 2/3 van de bij taxatie vastgestelde waarde. 
Advertent ie in 

ciële steun van het missie- -- -------
werk! • Te koop: een partij stalmest. Brabants Centrum

heaft altijd succes.Gevraagd: een flinke Werkster, voor twee dagen per week. Prins Hendrikstraat 78. 
PropereMevr. weg 1. 

Werkster Stolwijk, gevraagd.Halderhei-
Wie stelt prijs op het volgenvan een Esperanto-avondcursus o.l.v.: Mej. Conny v. d. Heijden? Gaarne schriftelijkbericht Rechterstraat 30. 
Gevraagd: net Dagmeisje envoor twee of drie dagen perweek een zelfstandige Werkster. Hoog loon. F. Baaijens,Stationstraat 10. 
's Avonds voor het slapengaan een lepel Noorse Levertraan. . Drogisterij M. Oliemeulen. 
Voor St. Nicolaas een z.g.a.n.prachtige kinderbakfiets. Billijke prijs. Parallelweg Zuid 9. 
Gevonden : zwartedames-handschoenen. advertentiekosten t.t.b.P. Tielen. • 

glacéTegen Fa. J. 

Munsel 13. 
Te koop: een toom biggen. Jos v. d. Sande, Onrooi 18a. 
Te koop: 3000 kg aardappelen Voran. Adr. Schellekens.Kleinderliempde 2. 
Een toom beste biggen endriften. M. E. v. Oirschot,Eindhovenseweg 45. 
Te koop: toom biggen endriftvarkens. J. v Kasteren, Miilstraat 27. 

Rente vanaf 41/2 0/o 

__. Het Lederwaren huis 
heeft voor St. Nicolaas grote keuze 

Reis• en Boodschaptassen, Reisnessaires, 
Dames• en Heren port, monaies 

en alle voorkomende Lederwaren. 

RECHTER STRAAT "'l • BOXTEL 

Vrijdag 28 November 

FILMVOORSTELLING 
met voorlich ting over het Staatsm ijnbedrijf 
in Limburg, 

in Ptet 'lJeceniqi.Hq,sq,eAo.uw., !Buc(JQ,Üec 
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Enorme verscheidenheid St. Nic olaas-Ges c h enken! '■ 
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te veel om op te noemen, vindt U voor iedere beurs, voor jong en oud, voor groot en klein, bij 
J> 
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F. J. WITTEVEEN - BOXTEL 
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ZIET ONZE SPECIALE ST. NICOLAAS-ETALAGES - u, ·-

Blikseminslagen in de St. Petrustoren 

De blikseminsla2 van de voria'e week, sonen door de geweldige luchtdruk 
die tij<!elijk een einde maakte. aan de tegen de grond werden gesmakt. 
verlichtin2 van het uurwerk der St. Pe- Zwaar gewond door een bliksem, die 
truskerk, bracht ons een beschrijving in hem had verwon<! vanaf "de halskraeg 
herinnering van een inslag in dezelfde zich verspreiende over het geheele toren, die plaats vond in het jaar 1759, lichaem, tot aan de voeten" werd de een blikseminsla2 die in haar 2evol2en schoolmeester door vier mannen van de 
het leven VI'Oe2 van de Boxtelse school- toren gedragen, terwiil anderen zich meester-klokkenist en die destijds on2e- ontfermden over de helper, die alleen 
veer als volRt werd o�etekend: .,aen een zijner beenen door afschroeiOp den lste Juli 1759 ontlastte zich ho- ing van het vleesch gekwetst was". ven Boxtel, in de Meierij van 's-Hertp- De hulp van eenen Doctor en Chirur-2enbosch een zeer zwaar onweer, ver- gijn mocht niet meer baten. Daarvoor gezeld van talrijke pJi)5sems en zeer waren de brandwonden van de schoolsterke windstoten. 
De koster en schoolmeester van Boxtel, meester te zwaar, hetgeen niet verwon-
"een zeer s_1erk man van omtrent vijftig derlijk is, daar men in . de beschrijving
jaren, stout, zoo niet te lichtvaerdig, be- leest, dat "zijn hemd voor een gedeelte 

als tonder verbrand was en overalgaf zich toen het onweder met grooten zwart." aèndrang kwam opzetten, op den too-
ren van dit dorp, een der hoogsten der De dood betekende voor hem een ver
Majorii." • lossing uit de diepste ellende, want hij 
Hij was vergezeld van een man, die bij "worstelde acht dagen lang met onuit
hem in de kost was· en van zijl} neef. sprekelijke· pijnen, kreeg toen in zijne 

Boven in de toren aangekomen, consta- wonden het koude vuur, en hij werd 
teerde de schoolmeester dat het uurwerk iilhoofdig, waarna hij overleed." 
was afgelopen en aanstonds begonnen Zijn helper bracht het er beter af en 
beide mannen, dit op te winden. terwiil herstelde geheel en al. 
zij hiermede bezig waren ..,schoot een Dat de St. Petrustoren overigens regel
hlixemstraal als eene gantsche keten of matiR een "geliefd" object was voor de 
een pilaer van vuur, gelijk door de aen- weergoden, blijkt wel uit het feit, dat hij 
schouweren werd gezien, met onverbeel- ook op 2 October 1862 n02 eens door 
<lelijke snelheid en geweld tegens den de bliksem getroffen werd. Daarbij brak 
tooren ter hoogte van het . uurwerk, en zelfs brand uit in de "peer" van de 
drong, zoo het schijnt, door het driftig toren. Het blussen daarvan was n.l. in 
omdraeien van het raderwerk aangelqkt, het nachtelijke uur een hachelijke on
door een glasraam" in het uurwerk, dememinl?. Enkele ondernemende lieden 
waarbij de schoolmeester en zijn helper durfden het niettemin aan om met de 
werden getroffen, terwiil de drie per- meest primitieve middelen de brandbe-

strijding aan te vangen. En dank zij ·hán
l?fOte moed (ze waagden zich zelfs op 
de ballustraden van de torenspits) kon 
het vuur bedwongen worden nog vóór 
de van houtconstructie zijnde spits het
begaf. De mannen, die Boxtel op deze
wijze toen voor een ramp behoed heb
ben, werd veel lof toegezwaaid, zo lezen 
we in een verslag, dat de "Noordbraban
ter" van deze blikseminslag en brand
gaf. (Het volled4.?e relaas van dit laatste
gebeuren is enkele jaren geleden al eens
onder de aandacht van onze lezers ge
bracht, weshalve wij nu met dit korte 
memorandum volstaan). 

l IN BOXTEL l 
BLINDE ESPERANTO-LERARES. 

Enige tijd geleden hebben wij Mej .. 
Conny v. d. Heijden aan onze lezers 
voorgesteld als de eerste blinde tele-
foniste in het vrije bedrijf (N.C.B.: 
Exportcentrale). Met bijzonder ge-
110egen introduceren wij haar thans 
bij hen als (naar alle waarschijnlijk
heid de eerste blinde) bevoegd-lera
res in de Esperanto-taal. Binnen zeer 
korte tijd hoopt Mej. v. d. Heijden 
een aanvang te maken met de eerste 

cursus in de befaamde internationale 

taal, waarvan het gebruik momenteel 
weer veel opgeld doet. Wereldbon' 
den, Filmmaatschappijen, Televisie
en Radio-omroepen, Verenigingen 
voor Vreemdelingenverkeer, ziedaar 

een greep uit de vele internationale 
lichamen, die zich naast massa's par
ticulieren, bedienen van het Espe
ranto. 
Wij wensen Mei. v. d. Heijden dan 
ook veel succes met haar initiatief 

1 om in Boxtel te starten met het on- / 
derwijs in deze taal! \ 

Met Uw pijnlijke ,oefen 
:Vaac moet u met St. mrotaas aan denlwt! ! 

NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT 15 

voor Hoeden, Petten, Overhemden, 
Dassen, Handschoenen, Sjaals, enz. 

Het speciaal adres voor 
HERENMODES Medlscb Gedipl. Yoetverzorgster 

Ook aan huls te ontbieden 
Telefoon No. 620. fa H. VAN EIJCK-DE LOUW 

KRUISSTRAAT 1 

Op Zaterdag November 
openen wij onze nieuwe za�k 

Rechterstraat 54 

�d nieuws oooc de uakman:
Door uitbreiding met een nieuwe zaak brengen wij U thans een 
grotere sortering dan ooit tevoren, in: HANDZAGEN, STEEK
BEITELS, HAMERS, NIJPTANGEN, SCHROEVEN
DRAAIERS, SCHAVEN, WATERPASSEN, MOERSLEU
TELS, VIJLEN; kortom te veel om op te noemen. 

OOK MET TIMMER- EN FIGUURZAAGKAARTEN 
ZIJN WIJ GOED GESORTEERD. 

Binnenkort krijgen wij weer een zending van de bekeade ENGELSE TIMMER
MANSDUIMSTOKKEN merk "Rabone", in echt palmhout. 

Voor alle soorten IJzerwaren en Hang- en 
Sluitwerk slaagt U beslist bij ons. 

Voor H.H. Aannemers en fabrieken gelden speciale prijzen. 

MET SINT NICOLAAS IEDERE TOEKOMSTIGE HUISVROUW IN HET 
BEZIT VAN EEN 

prachtige emaille Keukenuitzet, 
prima kwaliteit, zoals D.R.U., B.K. e.d., in prijzen 
131,75 125,55 90,95 69,90 59,50 

Verder hebben wij nog een mooie collectie 

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 
Verras met St. Nicolaas uw kinderen met een paar Ons Emaille 

Schaatsen '?f. Rolschaatsen ofwel met een
K O Op T U E E NS origmele Meccanodoos! 

HEEFT UW JONGEN AL EEN LUCHTBUKS? VOO� ALTIJD·••
.. . .. Het 1S van pnrna W1J hebben ze m alle pnJzen: zware kwaliteit! 

44,95 - 42,50 - 39,75 - 24,00 - 17,50 en 15,25 
Ook PISTOLEN, KOGELTJES, PLUIMPJES EN SCHIETKAARTEN 

ZIE ONZE ETALAGES 

R. STEINMANN
Rechterstraat 54 - Boxtel • Tel. 675 

'N ,,ST. NIC" TIP! 

GA 'NS KIJKEN NAAR DE 
.MACHINAAL S.MYRN A 
TA PIJTJES IN PRACHT 
OOSTERSE DESSINS. UW 
KEUZE IS ER. ZEKER BIJ 1 

50 x 50 cm 9.-
50 x 90 cm 16.-
72 x 72 cm 16.-
72 x 140 cm 31.50 

90 x 140 cm 38.50

90 x 90 cm 24.76 

�0 X 140 çm 17.so 

TJW� 
u• • QOXTEL 1 

UW SPECI A AL WON ING IN RICHTING 
RECHTERSTRAAT 22-24 

MUZIEKLERAAR 

gevraagd 

voor het geven van dublcsseti 
op snaarinstrument. Brieven 
onder nr. 23 Molenstraat 19. 

Lederwaren ! 
Welkome geschenken!! 
Prachtsortering 

Schooltassen 
vanaf 5.

35

-- Zie onze etalage. 

HEIJMANS 
Breukelsestraat 63 

TEL 476 

Niet voor niemendal, 
doch wel goedkoop! 

150 gram GEKOOKT ONTBITTSPEK 
100 " FIJNE LEVERWORST . . 
100 VARKENSWORST 

500 gram COfELETTEN f 1.90 
500 gram POULET . f 1.30 

65 et. 
18 et. 
45 et. 

Slagerij Baaijens-Frunt 
Baroniestraat 99 

Zoekt U een aardige verrassing 7 
voor Uw vrouw of verloofde •

Dan is uw adres 

Parfumerie M. J. v. d. BROEK
BREUKELSESTRAAT 34 TEL. 220 
* * * De best i:esorteerde en hetere

Speciaalzaak in Boxtel. 

Makelaars- en Algemeen 
Assurantie kantoor 

Tevens Adviesbureau 
Bosscheweg 12, Boxtel 

Beëdigd Makelaar en Taxa• 
teur in o n  r o e r e n d e  e n  
roerende goederen 

sinds 1928. 

•*==========*==========** 
* � 

'n Cadeau van Sint 

* 

bij Klein maar Dapper
Dames lnterlockhemd 

Directoir . .• 
Dameskousen. . 
Pracht Nylons . 
• 

. vanaf 1,49 

" 1, 29 

1,59 

2,95 

Herenhemden en lange broeken . vanaf 2,95 
Koopjes in zijden en wollen sokken. 

Sporthemden . . . . . . . vanaf 5,45 * 
Zelfbinders, de nieuwste dessins. 
• 
Onze bekende, oersterke 
OVERALLS, al•e maten . . .  11,25 

De nieuwste kleuren wol, 100 gram, vanaf 1 67 
en honderden koopjes meer. 

En als meevallertje 
bij aankoop van f 2,50 een zakdoek cadeau. 

,. f 5,- een theedoek 
,. f 10,- een pracht baddoek. 

NatuurllJk bij : 

U krijgt bij 

elke 

i31tfri.J kruidenier
een stroom van 

geldzegels bij Uw 

boodschappen! 

Dàc is het 'm nu juist, waarin 
VéGé zich onderscheidt. 

Want die geldzegels zijn geld 
waard! U doet ze in het handige 
GRATIS VéGé-Spaarboekje. 

Voor ieder vol Spaarboekje (het is 
zó vol) betaalt iedere VéGé-krui
denier, waar ook in Nederland, U 
direct één gulden uit. Contant! En 
dat loopt op! Daarmee kunt U iets 

extra's kopen voor St. Nicolaas 
zonder dat 't van Uw h•uis

houdgeld afgaat! Wat 
een uitkomst! 

lf 
K L E I N M AA R DA P P E R. � 

lf*=============*=============iC* Er zijn mBBr dan 1250 Vá6é-kruida� 
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KAASAANBIEDING tot  en m e t  Wo e nsdag 26 Novem bar a.s. 
PER 500 GRAM 

Vo lvette 
Goud se . . 134 
Bel eg en 
Goud se. .149 
N.,;Hollandse 
Edammer. . 124 

RQQKWQRST,mef/ood/e 
7

·
9de echte Gelderse. PER STUK . . . 

!�k

T���
�

�WORST 67
32 

21 

�t��!t��� _OP 
��� . 5 7 

SAKS. SMEERWORST 100 gram 
CHOCOHAGEL voordelig en goed. 1 00 gram 

..... 67 
SPINAZIE groot blik . . . . 
DOPERWTEN groot blik vanaf 

_ SPERCIEBONEN 95 groot blik . . . . . . . -
BISCUITS Zaanse Molen. 200 gram 

72 

85 

29 

��s� �!�.!�ngen 100 gram . 2 9 

- �t?�n�·,!���
T
_PLA�T 

25-21
1 MARSEPEIN Fl'GUREN 25 1 

1 c��c. ·LETTERS, • • , . � ook M en W in luxe doos . 7 5-48 

!e���a�! �o��i�d�en 6 voor 2 5 

19SPECULAASPOP met Amandelen, per stuk 

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

St. Nicolaas 
neemt geen. risico! 

Hij gaat voor Uurwerken 
al 40 jaar 

naar VAN VLERKEN 

* HORLOGESeen keuze zoals U nergens ziet, in alle bekende merken. 
* PENDULESook pendulettes voor de kleine woning 
* KOEKOEKKLOKKENorigineel Schwarzwalder werken in alle maten. 
* WEKKERShet practische en voordelige St. Nico• laasgeschenk. 
* BAROMETERSeen geheel nieuwe keuze in mooie en toch· voordelige modelkn. 
Alle& onder volle garantie. 
U be&teedt Un, geld goed I

Fa A. van Vlerken 
KRUISSTRAAT 10 

•• Onz� St. Nicolaascollectie is gereed I

d,,,,, : __ � : SIERA�EN 
� IN GOUD. 

• 11 ,- ZILVER • 
• DOUBLE 

Wij tonen U de mooiste modellen 

uit binnen en buitenland. 

JUWELIERSPLEET EEN PRACHTCOLLECTIE VOOR EEN IDEAAL SINT NICOLAASGESCHENK. 
Onze etalages geven U een idee 

van onze buitengewoon grote keuze. 

la. À. o. VkcAen 
KRUISSTRAAT 10 - BOXTEL JUWELIER - HORLOGER 
Deelnemer St. Nicolaasactie der Winkeliersvereniging. 

'lJO<U! St. 'llicotaas 
Een prima sortering 1 

heeft SIGARETTEN 
w. Prick . in grote en kleine verpakking,

van de goedkoopste , tot de 
duurste prijzen. 

SIGAREN in alle merken en kwaliteiten, in normale verpakking en assortiment�kisten. 
* Alleenverkoop voor Boxtel van Balmural, 
* Carl Upmann en White Ash Sigaren.

Op St. Nicolaas-avond 
een heerlijk glaasje 

Ge dis ti Il e e rd, 
Likeur of Wijn 

van Slijterij 
P. RaaijmakersRosemarijnstraat 2 

Voor Iedereen gratis Oude Vlek
prlJsvr•ag verkrijgbaar. 

W. PRICK Tel. 440

Met St: Nicolaas 

naar 

Bert v. d. Braak 
voor: 

Eau-de-Cologne 
Parfumerieën 
Dozen met zeep 

Baro,1::i;.·;, ;;

z 

Tel. 4501

Luxe Artikelen 

Speelgoed 

Lederwaren 

Huish� Artikelen 

Galanterieën 

Glas= Porselein 

DE BIJENKORF maakt uw wensen tot werke
lijkheid met geschenken voor iedereen! 

Luxe artikelen een sieraad voor uw buis 
Delftsblauw vazen 
Olde kruijk vazen 
Serviezen 
Kristal 
Theebeursen 
Rooktafels 
Radiotafels 
Naaiboxen 
Kapstokken 
Byouterieën 
Drinkserviezen 
Haardstellen 
Lectuurbakken 
Rook standaards 

Voor DAMES en HEREN PORTEMONN AIES PORTEFEUILLES REISNECESSAIRES REISTASSEN HANDTASSEN HERENRIEMEN ZAKMI-.SSEN BOLDOOT• EAU,DE,COLOGNE 
ALLES VAN 

SOLA COMPLETE CASSETTEN TAFELGEREI OOK ALLES LOS VERKRIJGB AAR 

Al het speelgoed voor Uw kinderen 
Kinderfietsjes 

Autopeds 
Poppenwagens 
Hobbelpaarden 

Filmtoestellen 
Mecanodozen 
Necobodozen 

Mobacodozen 
Treinen • Poppen 

Gezelschapspelen 
Voetbalspelen 

Kindertafels met 
Stoeltjes 

Poppenstoeltjes en 
Boxen 

Lees• Kleur• en 
Prentenboeken 
Kleurpotloden 

Voor geslaagde St. Nicolaas=cadeaux naar 

DE BIJENKORF BOXTEL: _ STATIONSSTRAAT 55 MARKT 14 SCHIJNDEL: HOOF DSTRAAT 141 
Zl,E ONS STROOIBILJET! EXTRA KOOPJES! 

Deelnemer St. Nicolaas,actie der Winkeliersvereniging 

DIT ALLES WENST VAN BOXTEL U TOE MET ST.; NICOLAAS! 

BEHAAGLIJKE DAGEN 

ZONNIGE DAGEN 

FEESTELIJKE DAGEN met een Philips Televisieapparaat 

WONDERLIJKE DAGEN met ELNA, de Zwitserse wondernaaimachine 
PIJNLOZE DAGEN met Philips "lnlraphil" 

PLOETERVRIJE DAGEN met een hulpgrage Hoover wasmachine 

IN VAN BOXTEL'S 

WENS-CIRKEL 
vindt U vele practische middelen, die 
een lange reeks van dagen, jaar in 
jaar uit gemakkelijker, prettiger en 

gezelliger kunnen maken., 

VERVUL UW WENSEN 
BIJ VAN BOXTEL 
Bij Van Boxtel kunt U, dank zij een 
zeer aantrekkelijk betalingssysteem, 
het voorwerp van Uw wens gemak
kelijk verwerven. U profiteert dan 

tevens van Van Boxcel's unieke 
specialisten-service. 

ZORGVRIJE DAGEN ook in de winter met Philips Koelkast 
VEDERLICHTE DAGEN 

GEMAKKELIJKE DAGEN met een stofzuiger uit Van Boxtel's grote collectie 

met een radiotoestel uit Philips' Klankkleurserie 
met de goedhumeur• .. bewarende"Philishave 

SFEERVOLLE DAGEN met feestverlichting door een kerstboomgarnituur 
DOE UW KEUZE UIT VAN BOXTEL 'S WENS-CIRKEL 

BOXTEL 
Clarissenstraat 3 - Telefoon 479 .VAN. BOXTEL 

: .... .,.. ................ ~-.-...... \., 

f 

~.l ~~~~ , ) 
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mel·een haard uit onze 



BIJLAGE No. 417 21 NOV. 1962 

!J!,caJant' s Celdcum 

Teruggave St. Petruskerk. 
125 JAAR GELEDEN WERD ST. PIETER DOOR KATHOLIEKEN WEER IN GEBRUIK GENOMEN. Diep in het hart van iedere Boxtelse mens sluimert Olll?etwijfeld een zekere trots over het kostbare bezit van de prachtiae, oude parochiekerk van St. Petrus. Een trots, die - eenmaal tot gelding szekomen - de voedilll?sbodem behoort te zijn van bewonderini;? voor de grote bouwkunst uit voorbije eeuwen, de voedin2sbodem echter ook en vooral van dankbaarheid jegens de goede God, dat we deze schitterende reliquie van onze gelovige voorvaderen no2 in ons midden mogen hebben. Die 2evoelens nu, verwekt door deze imponerende getuigenis-in-steen van geloof en offervaardigheid, krij2en in de komende dagen 'n zeer bijzondere betekenis. 0!) 27 November a.s. zal het nl. 125 jaar geleden zijn, dat de Boxtelse katholieken de St. Petruskerk, die men in 1648 bij de Vrede van Munster had moeten afstaan aan de protestanten, weer in gebruik konden nemen. 

GEDACHTEN IN STEEN. 
De lezer vraagt om geschiedenis. Wel
nu, toen voor de katholieken van Brabant in 1648 een tijd van onderdrukking aanbrak, moest ook Boxtel een zware tol betalen. De St. Petruskerk, waarvan de majestueuze toren nog pas enkele tientallen jaren oud was, werd "verbeurd" verklaard aan het kleine groepje protestanten, dat onze plaats telde. De protestanten vonden in het priesterkoor 
van de kerk meer dan voldoende ruimte voor hun bijeenkomsten en daarom lieten ze het overige gedeelte van dit mooie Godshuis maar aanvreten door de tanddes tijds. .,, De katholieken konden hun godsdienstplichten intussen slechts ter sluiks vervullen, in schuren of op zolders. Pas in 1672, na de inval der hansen, werd hun wat meer vrijheid gegeven. Die vrijheid buitten ze dadelijk uit door OD de "Borgacker" (waar thans de Openbare School staat) een n·oodkerk te bouwen. Maar ook bij de geloofsbeleving in deze schamele Godswoning bleef men sterk gebonden aan de wetten van de Hoogmogende Heren. De katholieken zullen in die dagen dan ook wel met enige weemoed i,1 het oog gestaard hebben naar de indrukwekkende "ruïne" van de in verval zijnde St. Petruskerk. Fier stond er nog wel de machtige toren met zijn forse trans en krachtig verhief de middenbeuk (zonder dak en _gewelf) nog wel zijn muren in de lucht, mallr de onderkomenheid nam nog steeds toe. 
Hadden geloof en offervaardi2heid bij 
de katholieken zich eens 2ekristalliseerd 
in de bouw van dit prachtige "monu
ment", afscheidit12 en reformatie sche
nen zich nu te symboliseren in het ver
val van dit grootse bouwwerk. Deze 
"gedachten in steen" versterkten bij de 
katholieken de vurige wens, dat zij de 
plechtigheden van de katholieke ere
dienst weer spoedig met de 2rootst mo
gelijke luister zouden kunnen vie,en in 
het waardi2e Huis Gods, de St. Petruskerk. Maar vooreerst zag het er niet 
naar uit, dat deze mens spo�c!ig in ver
vullin2 zou szaan. 

MOGl:LIJKHEDEN 
EN MOEILIJKHEDEN. 

Die kans scheen hun gegeven te worden in het jaar 1798, toen de Bataafse Republiek godsdienstvrijheid bracht voor de lang onderdrukte katholieken. In de plaatsen, waar zij de meerderheid bezaten, werd door de additionele artikelen der grondwet zelfs de gelegenheid geboden om hun oude kerken met al de daartoe behorende goederen terug te krijgen. Waar zmks in Boxtel het geval was (de katholieke parochie telde 2513 zielen en de gereformeerde gemeente omvatte slechts 51), vergaderden op 30 November van dat jaar Officier en Municipaliteit (de gemeenteraad) om volgens de wet een plan tot schikking tussen_ roomsen en gereformeerden te rnaken. M·en besloot om door drie neutrale deskundigen schattingen te laten maken. Volgens die schatûng was het kerkgebouw zonder de toren en klokken (let wel!) f 4.744,- waard. De waarde van het pastoryhuis bedroeg f 2.230,-. De inkomsten der kerk, bestaande uit zeven renten, bedroegen f 280,- en 18 stuivers, derhalve tegen penning 25 in kapitaal f 7000,-. Alles tezamen waren de eigendommen begroot op f 13.975,-. De volgende schikking werd toen volgens de wet voorgesteld: De katholieken kunnen alles overnemen, maar moeten • aan de gereformeerden een som uitkeren naar evenredigheid van hun zielen·aantal, wat zij berekenden op f 278,-.(De gereformeerde bevolking telde immers bijna 2 % van het totaal aantal zielen, dus kwam hen ook een zelfde gedeelte van de geschatte waarde toe.Voor de inventariswaarde gold dezelfderegeling, behoudens voor schotels, bekers en tafels en andere benodigdhedenvoor het Avondmaal, die de protestanten mochten meenemen.De gereformeerden maakten echter eenedelmoedig gèbaar en verklaarden afstand te doen van het aandeel der gelden, dat hun zou toekomen. Naar hetscheen kon toen de overgave zonderenige moeilijkheid geschieden, doch datzou te mooi geweest zijn.
Plotselilll? waren er weer moeilijkheden
bij de vleet, schier onoverkoombaar
zelfs. Er ontstonden moeilijkheden over
de samenstelling ·van de colleges van
aecommitteerden, over het begraven van
overledenen in de kerk, over het eigen
domsrecht van het pastorvhuis en over
het herstel van het vervallen kerk11c
bouw. Vooral dit laatste was een Qrote
zorg voor de katholieken, die niet over
voldoende 2eldmiddelen beschikten.
Deze te vinden was de grote zorg van
Pastoor De Wijs (later Deken De Wijs),
die in 1811 het pastoraat van de St.
Petrusparochie aanvaardde.
Het moet van deze fütuur eezegd wor
den, dat hii een niet te schatten aandeel
in het herstel van de kerk heeft 2ehad.

HET HERSTEL. Toch duurde het nog tot 1819 alvorens men met enig uitzicht op bouwmogelijkheden een begroting van de herste,werkzaamheden kon maken. In grote trekken bleek het volgende te vernieuwen: zijmuren en pilaren tussen toren en kruisbeuk moesten voor een gedeelte afgebroken worden, • omdat zij ingewaterd waren, en weer opgebouwd; bogen en muren boven de pilaren geheel nieuw opgetrokken, dit ged�elte der kerk moest dan van een nieuw gewelf van houten bogen en stucadoorwerk voorzien en gedekt door een nieuw dak waarvan we de stevige eiken kap nog kunnen bewonderen. De ramen werden in drieën gedeeld door twee eiken stijlen en voorzien van glas in lood. De grond in de kerk moest worden uitgegraven, met zand aangevuld en met een vloer van 10.000 plavuizen belegd. De kap en 't dak van de noorder- en zuiderarm van de kruisbeuk was versleten en moest geheel vernieuwd worden. Het aantal benodigde leien was minstens 90.000. De kap en 't dak boven het priesterkoor moesten bijgewerkt worden met de deugdelijke afbraak, balken en leien van de kruisbeuk. Het houten en "gestikkedoort" gewelf van priesterkoor eveneens te vernieuwen, de ramen ook hier van nieuwe stijlen en nieuw glas te voorzien. De groen uitgeslagen muren op vele plaatsen afbikken en bijwerken, de grond uitgraven, met zand aanvullen, de zerken uit de kruisbeuk verwijderen. De gehele begroting beliep een som van 35.124 gulden en 15 stuivers. Daarbij werden de kosten van de allernoodzakelijkste reparaties aan de toren, die nog aan de gemeente behoren, begroot op 813 gulden 13 stuivers en 175 gulden voor twee nieuwe wijzerborden. Het is echter bekend, dat men met veel tegenspoed te kampen heeft eehad waardoor de werkelijke kosten veel hoger zijn· geworden dan de_ begroting aangaf. In de zomer van 1823 werd eindelijk de eerste steen gelegd in ge laatste pilaar aan de zuidzijde. Aanvankelijk vorderde men buitengewoon goed, doch toen men de muren tot volle hoogte had opgetrokken, stortten deze in, tot tweemaal toe zelts. Nadat men ze in 1824 versterkt had, kon men de bouw gelukkig voltooien. Welk een vreugde moet het voor de Boxtelse katholieken geweest zijn in 1827 hun al te kleine en te schamele noodkerk te kunnen verlaten om in de grote St. Pieter weer alle plechtigheden te vieren. Op de 27e November (zijn verjaardag) smaakte Deken De Wijs het genoegen, dat zijn vriend Vicaris Antonis van Alphen - in weerwil van zijn hoge leeftijd - de inwijding van de St. Pieter verrichtte en er voor het eerst sinds 180 jaar weer het H. Misoffer opdroeg. Naar de overJevering vermeldt was het een grandioos feest en had de St. Pieter nog nooit zoveel priesters binnen haar muren gezien als toen. Thans 125 jaar later - merkwaardut genoeg juist bij de inluidilll? van het eeuwfeest van het herstel der kerkelijke hiërarchie in Nederland - herdenken wij de teruggave van de St. P�truskerk als een historische triomf van het katholicisme, dat ons evenals onze voorvaderen moge inspireren to! de ware Reloofstrouw l 
Missie Thuisfront BRIDGE-AVOND VOOR DE MISSIE. Nu zull!=!n Zaterdagavond 22 November, de bridge-liefhebbers achter de Kaarttafel plaatsnemen om hun liefhebberij voor het kaartspel uit te leven ten bate van de Boxtelse Missienaaikring, die met de opbrengst van de op 8 November gehouden Rikavond en die van deze bridge-drive weer een aardige bijdrage zal incasseren voor het aanschaffen van stoffen en andere benodigdheden voor de vervaardiging van paramenten voor onze Boxtelse missionarissen. De bridge-drive begint om half 8 in het Ver�nigingsgebouw, Burgakker. 

-o-Bij de uitvaart van Wilhelmina J. Schellekens werd opgehaald voor de Missie der Zusters van 0. L. Vrouw der Apostelen te Broek-Sittard f 11,50. 
-o-Bij de uitvaart van Addie v. Rooij opgehaald f 14,-- door Wilhelmientje voor de Missie van haar oom Broeder Leo v. Rooij. 
-o-Opgehaald op de bruiloft van M. Mutsaarts-Schalxs door Nelly Schalxs f 3,43 voor de Boxtelse Missie-Naaikring. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 23 NOVEMBER 

Dokter G. C. Wentholt 
Stationstraat 86 Telefoon 378 

.,,,..,� l Profiteer l 200 gram prima cacao 69 cl 200 gr. boterhamkorrels 37 et 200 gram suikerbeestjes 39 cl '-, 250 gram kleutertaai 39 cl \ 
Boekhandel en Kantoorboekhandel 

Firma J. P. TIELEN - Stationstraat - Boxtel 
, 2 50 gram borstplaat 4 5 cl , 100 ,:ram choc. beestjes 45 et / 2 blik soepgroenten 39 et ', 200 gr. gebraden gehakt 72 et 

Onze collectie 

' 

> 200 gram sprit.koekjes 49 et '.250 gram speculaas i39 , 49 , 65 et. 
A.v.d.Meijden'

ST. NICOLAAS

GESCHEN KEN 
omvat honderden * d· 

, Past. Erasstr.13, Tel. 341 ,: 
�----

aar Ige 
goedkope 
artikelen Weet ·u wd .... 

Adverteren in ons blad 

is de beste reclame. 

VOOR KINDEREN 

en een rijke sortering 
Met St. Nicolaas 

'n Kijkje in onze speciale St. N icolaas-etala.ges en eenogenblik aandacht schenken aan onze St. Nicolaas-folder zal U hiervan overtuigen. 
* nuttige 

cadeautje$ 
VOOR GROTEREN 

naar 

Bert v. d. Braak 1voor: 
Sigaren 
Sigaretten 
Pijpen 
Aanstekers en 
Kokers 

_____________________ , _____ __ 

3<,feuc v.ecfev.endiqt ! ! Baronlestraat 73 TeL 450 
Dit is te bereiken met onze 

H.H. Landbouwers. Juweline Emaille Lak 
Mestkrulwagens , , • 45.� 1
Bletensnljdermessen No. 6 19,10 

Bietensnl]dermessen No. 5 16.70 

Alle merken PLO E 6 se HAR EN 

Voor opschilderen van 

Speelgoed, Rijwielen, 

Tuinmeubelen en alle 

verkrijgbaar in 30 
blikemballage van 
tot 1 kilo. 

kleuren in 
100 gram 

F. C. SpijkersH. Hazenberg andere voorwerpen 

STATION -:,TRAAT 37 
Eindhovenseweg 43, Boxtel. 

Vlees en Vleeswaren bij ons gekocht, 

en U heeft uw voordeel gezocht! De Sint koopt de Horloges, 
Klokken, Wekkers, enz. 
uit onze zeer ruime sortering 

LEVERKAAS ...... . TONGENWORST. . . . . GEBRADEN GEHAKT LEVERWORST . . . . . . GELDERSE GEKOOKTE WORST 
70 et. 250 gr. 
70 et. 250 gr. 
70 et. 200 gr . 
90 et. 500 gr. 

150 et. 500 gr. bij 

Profiteert van onze vleesreclame,aanbieding, RUNDVLEES vanaf f 2.00 per 500 gr. F. P. van Langen Stationstraat 

1 Ook in Gouden en Zilveren Sieraden 1 Fa. Jan van 'Lievenoogen brengen wij U het nieuwste. - Zie etalage.

Fellenoord 2 • Telet. 372 - Boxtel. 

HET HUIS VAN DE 1001 GESCHENKEN 
Van de beste fabrieken in binnen- en 

buitenland ontvingen wij 1 

Een fantastische collectie Speelgoed 
SLAAP- EN MAMAPOPPEN, POPPENWAGENS, BEREN, 
SCHOOLBORDEN, PAARDEN, KRUIWAGENS, TAFEL
BILJARTS, SJOELBAKKEN, DE ALLERNIEUWSTE VOET
BALSPELEN, ZAKJES HOUTEN KRALEN, BLOKKEN
DOZEN, BOUWDOZEN, 20 SOORTEN TREINEN, TANKS, 
MOTOREN, VLIEGTUIGEN, ALLE SCHUCO-ARTIKELEN MET VELE 
MOGELIJKHEDEN, FILMTOESTELLEN MET LOSSE FILMEN, TOVER
LANTAARNS MET PLAATJES, MOOIE SORTERING KEGELSPELEN EN 
TAFELTENNISSPELEN, DE BEKENDE HOUTEN COLLECTIE VAN 

NOOITGEDAGT, waar de kindeten zo heerlijk mee kunnen spelen! 
Koopt toch vooral bij de gediplomeerde speelgoedzaak, en U hebt waar voor Uw 
geld, daarom zegt iedereen: 

Voor Speelgoed naar Steinmann 
Hebt U al eens kennis gemaakt met onze prachtige serie onbreekbare POPPEN? 

E t ' • d COMPLETE 46-DELIGE TAFELSER
norme sor enng serviesgoe : VIEZEN, 32-DELIGE KOFFIESER-

VIEZEN en 15-DELIGE THEESERVIEZEN in crème en mooie decors. 

Luxe artikelen: 
Kapstokken, Rooktafels, Rookstellen, Borstelgarnituren,
Courantenhangers, Lectuurbakken, Parapluiestandaards,

Radiotafels, Boekenmolens, Serveerwagens, Drinkserviezen enz. 

C. 

WIJ DOEN MEE AAN DE WINKELACTIE, VERZAMEL ZOVEEL MOGELIJK BONNEN. 
Cero-Zilvium en Gero-Zilmeta 
Schitterende sortering cassettes, theelepeltjes, 
taartvorkjes, lepels, vorken en messen, kaasscha
ven, vleesvorkjes, jamlepels, enz. Alles vlekvrij 
door en door. Gegarandeerd voor Uw leven. 

MOOIE ST. NICOLAAS-CADEAUTJES IN 

AANTREKKELIJKE LUXE ETUIS. 

STEINMANN 
Rechterstraat 6 - Boxtel - Tel. 401
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De Sint Ni.colaas==verrassing 
,,Biedt zich aan, beschaafde Sint-Nico
laas, met twee knechten alleen voor be
tere kringen. Honorarium nader over
een te komen. Brieven onder nummer 
8657 van dit blad." 
Mijnheer Smit, directeur van een grote 
bankinstelling, las de advertentie nog 
eens over en knikte instemmend. Dat 
was juist wat hij zocht. Zijn vrouw had 
een gezellige avond georganiseerd voor 
de grote kring van vrienden en kennis
sen, maar een echte Sint Nicolaas ont
brak nog, wist hij. Nu zou· mijnheer 
Smit voor de clou ·van de avond zorgen. 
Glimlachend zette hij zich aan zijn bu
reau en typte een brief aan nummer 
8657 bureau van het blad. Hij zette 
uiteen voor welke gro.ep personen het 
feest was georganiseerd en verzocht de 
steller van de advertentie om nadere in-
lichtingen. . 
Prompt twee dagen later ontving mijn
heer Smit een keurig schrijven van de 
besçhaaf<;le Sint Nicolaas, • w11arin deze 
hem mededeelde, dat hij gaarne zichzelf 
en zijn twee knechten voor deze gele
genheid beschikbaar stelde en het hono
rarium noemde. Bij het lezen van dit 
bedrag fronsde de heer Smit even de 
wenkbrauwen. Maar uiteindelijk besloot 
hij er toch op in te gaan, want het was 
een beschaafde Sint en dat was voor 
deze groep genodigden toch het belang
rijkste. Dat, zoiets beschaafds veel geld 
zou kosten had hij natuurlijk kunnen 
voorzien, meende hij. 

-o-
Toen het heerlijk avondje was gekomen, 
bewoog de heer Smit zich in een keu
rig zwart pak, met knellende boord,. 
waartussen hij af en toe 'n vinger perste 
om zich lucht te verschaffen, onder zijn 
genodigqen. , 
De geweldige kamers van de beneden
verdieping waren tot barstens toe ge
vuld met gasten uit de beste kringen. 
Met welbehagen keek de heer Smit naar 
het resultaat van het organisatievermo
gen van zijn vrouw. De gasten amuseer
den zich koselijk en er heerste een ech
te uitgelaten stemming vond hij. Zacht
jes glimlachte hij bij de gedachte, dat 
wanneer zo de klok elf uur sloeg, zijn 
grote \/_errassing zou verschijnen, Sint 
Nicolaas. en zijn twee knechten. Hij had 
hem een lijst gestuurd met enige gege
vens over enkele van zijn gasten en zo
als dat een Sint Nicolaas betaamt zou 
hij hen op het matje roepen en ze ten 
aanschouwe van alle genodigden eens 
in het zonnetje zetten. 
Met galmende toon verkondigde de 
grote klok in de hal, dat het uur van 
elf was aangebroken en zonder dat een 
der aanwezigen het bemerkte spoedde 
de heer Smit zich naar de voordeur. 
Sint Nicolaas mgest niet bellen, want 
dan zouden de gasten attent gemaakt 
worden op het bezoek. Achter de half 
orien deur wachtte mijnheer Smit de 
komst van de goede Sint af. 

Parochie-Agenda 
25e en laatste Zondag na Pinksteren 
23 November 1952. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de hoogmis. 
Om half 7 gel. H. Mis voor Adriana 
Veraa-Smetsers v.w. het Fabrieksperso
neel v. cl. Firma Crols; om kwart voor 8 
gel. H. Mis voor Johanna v. d. Heuvel
Ketelaars; z.a. gel. H. Mis voor de over
leden ouders Wilh. v . . cl. Meijden en Jo
hanna Cornuit; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Cornelis v. Rumond; 9 uur 
gel. H. Mis .voor Cornelis v. Kessel; z.a. 
gel. H. Mis voor George v. cl. Krabben; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Johan
nes v. cl. Loo en Hendrina v. Oirschot
de hsvr.; H. Bloedaltaar gel. • H. Mis
voor HuberdiQa Drijvers Dominicus; om
half 11 de hoogmis als gef. gez. irgt.
voor Henricus Dekkers.

Schaal: 
Vandaag gaat de te schaal voor de ver
lichte torenklok. De 2e schaal voor de 
biizondere noden. Beiden worden aan
bevolen. 

Overige agenda : 
Lof: om 7 uur deze week Zondag en 

Donderdag. 
Congregatie: om half 8 deze week Don-

derdag. 
Dopen: iedere dag van half 3 tot 3 uur: 
Biechten: Zaterdag van half 3 tot 4 uur 
en van 6 tot half 8. 
Om de kostbare warmte in de kerk te 
houden zal ·het z.g. Katechismusdeurtje 
tot nader order gesloten blijven. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt. 
voor Catharina v. Krieken; om half 8 
gel. H. Mis voor Petrus Janssen; z. a. 
gel. H Mis voor de overledenen van de 
Fam. Wallaerch; om half 9 gel. mndst. 
voor Johanna, Cornelia Sannen-ten 
Hacken; z. a. gel. H. Mis voor de Fa
milie v. Ha eren; om half 10 gez. H. Mis 
t. e. van Cecilia tot intentie van het
kerkkoor. 
DINSDAG (H. Catharina): om kwart 
voor 7 gel. H. Mis voor Johanna Maria 
v. Doorenmalen-Hulsen; om half 8 H.
Mis tot bijzondere intentie; z. a. gel. 
mndst. voor Johannes Hobbelen; om 
half 9 gel. jrgt. voor Bartholomeus 
Voets vanw. de Familie Michielsen; z. a. 
gel. H. Mis voor Antonius v. d. Eerden; 
om half 10 gezongen Huwelijksmis. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Jacobus Vullings; z. a. gel. H. 
Mis voor Johanna, Maria de Gouw
Schellekens vanw. de buurt; om half 8 
gel. H. Mis voor Francisca Mombers; 
z.a. gel. H. Mis voor de over!. Fam. 
v. d. Mee.rendonk-Decker; om half 9
gel. H. Mis voor Theodorus, Franciscus
v. Son en Johanna Horsten de hsvr.;
z. a. gel. H. Mis voor Dilianus van
Schijndel.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gel.
irgt. voor Johannes v. Doorenmalen en
Adriana v. d .. Broek de hsvr.; om half 8 
gel,. jrgt. voor Johanna v. cl. Meerakker
v. Oekel; z. a. gel. H. Mis voor Mar
tinus Michielsen; om half 9 gel. H. Mis 
voor Petrus v. cl. Krabben; om half 10

�c;_z. l;ii.r�elijksmis. Hedenavog_d om 7 

Zacht zoemend stopte een grote glan
zcrÎde wagen voor zijn huis en met ken
nersblik bekeek Smit de met veel nikkel 
verfraaide limousine. Fluisterend bege
leidde hij de Sint en zijn knechten naar 
het centrum van vermaak. 
Iedereen stond stom van verbazing en 
na enkele uitroepen als: ,,Daar heb ie 
zowaar Sint Nicolaas" en "neen maar, 
dat is een aardige verrassing", hieven 
alle aanwezig.en het "Sinterklaasje kom 
maal" brnnen met je knecht" aan. Waar
dig schreed de oude Sint naar de luxe 
stoel die mijnheer Smit hem aanwees. 
Zoals afgesproken nodigde Sint Nico
laas enige van de aanwezigen bij zich. 
Hij liet ze op de knieën zitten en gaf 
tot groot vermaak der gasten verma
ningen en terechtwijzigingen. Mijnheer 
Smit genoot en knipoogde tegen zijn 
vrouw, die met een kleur van opwin
ding het succes gadesloeg. 
Een der zwarte Pieten nam mijnheer 
Smit terzijde en vroeg naar de telefoon, 
aangezien hij even dringend moest bel
len. Gedienstig wees de g,lstheer hem 
het. toestel, dat in de hoek van een der 
kamers aan de muur hing. 
De goede Sint verhief zich van zijn ze
tel en verzocht de aanwezigen zich in 
de linkerhoek van de kamer op te stel
len. Lachend voldeden zij aan het ver
zoek. ,,Ja mijnheer Smit," lachte Sint 
Nicolaas, ,,deze verrassing geldt ook 
voor u. Wilt u zich even bij uw gasten 
voegen?" Glimlachend schaarde mijn
heer Smit zich bij de anderen. Wat had 
Sint Nicolaas nu weer voor een verras-
sing. Hij wist er niets van. . 
Toen allen in de beste stemming bij el
kaar stonden, haalde Sint Nicolaas on
der zijn mantel een stengun vandaan en 
gelastte op koele toon: ,,Nu even och
tendgymnastiek dames en heren! Steek 
de handjes maar in de hoo1Zte !" Alle 
gezichten verbleekten, er was geen lach
je meer te zien. De Piet bij de telefoon 
had een revolver in zijn hand en sneed 
fluks de leiding door. De andere knecht 
kwam met de zak naar voren en ver
zocht de aanwezigen "De cadeautjes" 
af te staan. 
Met een routine die de vakman verried 
vergaarde hij ringen, armbanden, col
liers, portefeuilles en andere kostbaar
heden. Binnen luttele minuten had het 
drama zich voltrokken en hoorden de 
overblufte aanwezigen het zachte weg
zoemen van de luxe limousine. 
De rest van de avond en een groot deel 
va.Jl de nacht hadden mijnheer Smit en 
zijn· gasten bezoek van enkele ambte
naren in functie, die weetgierig als ze 
zijn de tijd namen om alle aanwezigen 
te ondervragen. 
,,Dat was een aardige Sint Nicolaasver
rassing," meende inspecteur Verhoef, 
die de leiding van het onderzoek had. 
,,Inderd11ad," antwoordde mijnheer Smit, 
"een verrassing waaraan ik nog lang 
zal denken." 

uur· Lof. Om half acht Mariacongre
gatie. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Hendricus Voets vanw. de buurt; 
om half 8 gel. H. Mis voor over!. Fami
lie Prinsen; z.a. gel. H. Mis voor Alber
tus Laeyendecker v.w. de buurt; om 
half 9 gel. H. Mis voor Petrus Smits; 
z.a. gel. H. Mis voor • Hendrica v. d. 
Ven-v. cl. Ven. Hedenavond om 8 ugr 
H. Familie.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gel. 
mndst. voor Theodora v. Dongen; z. a. 
gel. H. Mis voor Johanna Grilis-Schoor
mans vanw. de Broederschap van het 
H. Bloed; om half 8 gel. jn>t. voor Jo
hannes, Cornelis T roei jen; z. a. gel. H.
Mis voor Huberdina Drijvers-Dominicus
vanw. de buurt; om half 9 gel. H. Mis 
voor l'-!elly v. Veldhoven-Voets; z. a. 
gel. H. Mis voor Francina v. d. Laar
v. Liempt.

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
Vandaag zal er in alle H.H. Missen ge
preekt worden over "Oost-Priesterhulp" 
door een ZeerEerw. Witheer van Hees
wijk. 
De eerste open sçhaal gaat voor "Oost
priesterhulp"; de tweede 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 
Burcht-kapel. 
Vanavond is het om zeven uur Lof met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. 
Vrijdag is het des avonds om acht uur 
vergadering van de H. Familie voor 
mannen in de Burcht. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur I. cl. tot 
bijzondere intentie; 7 uur 1. d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der pa
rochianen; 8 uur I. d. voor overleàen 
Vader (St); kwart over 9 I. d. voor Wil
helmina v. d. Bosch-v. cl. Aa v.w. de 
buurt; half 11 . Hoogmis voor de levende 
en overleden leden van het parochieel 
:.arigkoor. 
In de Burcht: kwart over 7 I. d. voor de 
levende en overleden leden van het 
B. G. Koor; half 9 1. d. tot bijz. intentie 
r. e. v. de H. Gemma; kwart voor to
I. cl. uit dankbaarheid t. e. v. 0. L.
Vrouw van Banneux.
MAANDAG: 7 uur 1. j. voor Piet van
Laarhoven; Maria-altaar I. rondst. voor
Johannes Cornelis Huijberts; Familie
altaar L i. voor Lambertus Goossens;
kwart voor 8 1. cl. voor over!. fam. de
Kort-v. cl. Br:oek; zijaltaar I. d. voor
Waltherus van Tuijn; h·alf negen 1. d.
voor overleden ouders v. d. Sande.
DINSDAG: 7 uur I. d. tot bijzondere
intentie (C); Maria-altaar I. i. voor Mi
chiel J. Hoefnagels; Familie-altaar I. d.
voor Jan v. Rooij te Best overleden;
kwart voor 8 I. d. voor de Heer en
Mevr. v. Oerle-Reijnen; zijaltaar I.
mndst. voor Dorothea Karssemakers-v.
d. Ven; half 9 I. cl. uit dankbaarheid.
WOENSDAG: 7 uur l. d. voor Johan
nes v. Schijndel en Johanna Zwanen
burg z. e.; zijaltaar 1. d. voor 011erL fam.
Robben-Cornelissen; kwart voor 8 I.
mods.t 1r;oor EuRèae llol@e,;ts ;_ 2iijalt:aa11 L

j. voor Johannes van Hal ; half 9 1. j.
voor Jan van Susante.
In de Burcht: half 8 I. d. voor over!.
ouders v. Hoorn-Pennings.
DONDERDAG: 7 uur 1. d. voor Hu
bcrtus Josephus ván Susante; zijaltaar I. 
j. voor Gerardina Pijnenburg-Hoefna
gels ;· kwart voor 8 1. cl. voor Wilhelmina
v. Rulo; zijaltaar I. cl. voor Bartholo
maeus Langerwerf; half 9 I. cl. voor
Thomas v. Alphen, Ma.ria Schellen z. e .. ;
half 10 gezongen Huwelijksmis.
VRIJDAG: 7 uur 1. j. voor Elisabeth v.
Pinksteren-v. Nieuwburg; Maria-altaar I. 
j. v,oor Petrus Pijnenburg; Familie-altaar
I. mndst. voor Cornelia v. d. Sande
Couwenberg; kwart voor 8 1. mnd&t. 
voor Wilhelmina v. d. Bosch-v. d. Aa;
zijaltaar I. i. voor Wilhelmus v. Oirschot
v. d. Sloot; half 9 I. cl. voor over!. fam. 
v. Veghel-Smulders.
ZATERDAG: 7 uur I. mndst. voor Lam
bertus v. Eijndhoven-Schepens; Maria
altaar I. i. voor Cornelis de Zeeuw en
Johanna M. v. Maren z.e.; Familie-ai[. 
taar I. d. voor overl. familie v. Weert; 
kwart voor 8 I. j. voor Cornelia v. Hal
v. Geeren; zijaltaar I. j. voor Petronella
van Hal; half 9 I. d. voor Cornelis
Vriens, Huberdina Schapendoik z.e. en·
Petrus de zoon.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der· parochie, 10 uur H. Mis voor 
de leden van het zangkoor. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Theodo
rus v. Oorschot. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmi
na hsvr. van Theodorus v. Oorschot. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Adria
nus v. Oorschot. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor de 
familie Schut. 
VRIJDAG__; half 8 jrl(t. voor Martinus 
Schellekens en Maria de hsvr. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. de Heer Tho
mas Maas. 

Deze week zullen 2eschieden: 
Maandag H. Mis voor Adrianus Schel
lekens v. w. de buurt. Dinsdag H. Mis 
voor de Gelovige Zielen. W_oensdag H. 
Mis voor Wilhelmina Essens. Donder
dag H. Mis voor Corndis Fick. Vrijdag 
H. Mis voor Joanna Fick. Zaterdag H.
Mis voor Catharina Fick.

Noi;i zullen deze week geschieden. 
Maandag, Dinsd;ig en Woensdag H. Mis 
voor Wilhelmina Schellekens v.w. de 
kinderen. Donderdag en Vrijdag H. Mis 
voor Henricus v. d. Schoot: H. Hart. 
Zaterdag H. Mis voor Henricus v. d. 
Schoot: Levende Rozenkrans. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG 23 November, Laatste Zon
dag na Pinksteren: om 7 uur voor Jo
hanna van de Loo-Witlox, vanwege de 
kinderen.; om half 9 het irgt. voor Anna 
van Beers; om to 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. 
Om half 3 het Lof, waarna gezongen 
wordt lied nr. 52. 

MAANDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
:voor de overleden familie Tilman. 
DINSDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor de overleden ouders (S). 
WOENSDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Johanna Vermulst en Philemina 
Rijnen. 
DONDERDAG: om kwart voor 8 H. 
Mis voor Ardina van Esch-Huyberts; 
om half 10 gez. Huwelijksmis. 
VRIJDAG: om kwart voor 8 de weke
lijkse H. Mis voor Johanna Vissers-van 
Riel. 
ZATERDAG: om kwart voor 8 de we
kelijkse H. Mis voor Johanna van de 
Loo-Witlox. 

Gelegenheid tot biechten: 
Dagelijks voor de HH. Missen en Za
terdagmiddag van 6 tot 7 uur. 
Gedoopt: Johanna Henrica, dochter van 
Hendrikus Veroude en Gerarda Schel
lekens. 
Katechismuslessen deze week op school: 
7 e klas: de vragen 175 en 180. 
6e en 5e klas: les 21 en 22. 
4e en 3.e klas: les 18. -

De Godsdienstcursus: 
Woensdagavond van 8 tot 9 uur in de 
school. 

Huwelijksaankondwnst: 
Adrianus Johannes van den Langenberg 
geboren en wonende te Gemonde en 
Francina Petronella Hendr�ka Huyberts 
geboren en wonende alhier. 3e Roep. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 
ZONDAG: half 7 I. f. voor de Eerw. 
Zuster Balbina de Laat; 8 uur I. j. voor 
Ger. v. Rooij; 10 uur de hoogmis tot 
welzijn der parochie; om 1 uur Meisjes
Congregatie; om _3 uur Lof. 
MAANDAG: 7 uur z. i. voor Joh. v. 
Gerwen; half 8 z. j. voor Theodora Ant. 
Schoenmakers; 8 uur I. j. voor Theod. v. 
Rooij. 
DINSDAG: 7 uur 1. i. voor Franc. v. 
Rooij; 8 uur I. j. voor Adr. Kuppens; 
9 uur z. m. tot bijz. intentie; half 10 z. 
huwelijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur z. i. voor Joh. Pij
nen burg; half 8 z. j. voor Joh. Hollan
ders; 8 uur I. j. voor Mart. v. Rooij. 
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Theod. 
Hollanders; half 8 z. i. voor Mart. v. cl. 
Meerakker; 8 uur I. j. voor Cornelia v. 
Rooij. 
VRIJDAG: 7 uur z. i. voor Mart. Hol
landers; half 8 z. l voor Michiel v. 
Mensvoort; 8 uur I. j. voor Anna Maria 
Adr. Kuppens. 
ZATERDAG: 7 uur z. j. voor Hendrica 
Michiel v. Mensvoort; half 8 z. j. voor 
Wilhelmina Bern. Quinten; 8 uur 1. j. 
voor Henr. Kuppens. 
ZONDAG: half 7 I. m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur I. m. voor Henr. v. d. 
Meerendonk te Olland overleden; 10 
uur z. j. voor Lamb. v. Mensvoort. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I. m. voor Theod. v. 
Berkel v.w. de familie. Dinsdag 7 uur I. 
m. voor Willem v. cl. Velden en Johan
na Wilh. Renders. Woensdag 7 uur I. m. 
voor Hub v. Aarle en Corn. de zoon. 
Donderdag tot Zondag 7 uur 1. m. voor 

St. Nicolaas kon niet komen 
KINDERVERHAAL 

In zijn oude, wrakke ledikantje, ergens 
op de zolder van een klein huisje in 
een smalle straat lag een kleine jongen, 
die Jantje heette, aan het komende Sint 
Nicolaasfeest te denken. Wat moet die 
Sint-Nicolaas toch geweldig rijk zijn, 
dat hij aan alle kinderen over de hele 
wereld zoveel speelgoed en lekkernijen 
kan geven, dacht hij. Zeker wel dui
zend keer zo rijk als vader. 
Oh, wat verlangde hij naar dat grote 
feest. Samen met zijn zusje Mientje had 
hij een lijst gemaakt van al die dingen, 
die zij zo graag zouden willen hebben. 
Ook voor Hansje, het jongste broertje, 
hadden zii er wat op gezet, een grote 
beer met een strik om zijn hals. Toen 

, ze met het lijstje klaar waren, had moe
der beloofd het aan Sint-Nicolaas te 
sturen. En iedere avond telden zij de 
nachten af, die zij nog moesten slapen, 
voor de goede Sint jarig zou zijn. ,,Nu 
nog drie nachtjes slapen" hadden zij 
vanavond tegen elkaar gezegd en opge
wonden waren zij onder de oude, ge
scheurde dekens gekropen. 
Mientje en Hansje sliepen al, hij hoor
de hun regelmatige ademhaling naast 
zich. Door de open deur zag hij hoe 
onder aan de trap, waar de kamer was, 
het licht brandde en hij hoorde de stem
men van vader en moeder, die zacht 
met elkaar soraken. 
Plotseling hoorde hij de stem van vader, 
die luid sprak: ,,Ik kan het toch ook 
niet helpen, dat er dit jaar niets van 
Sint-Nicolaas kan komen". ,,Ja, man," 
hoorde hij de stem van moeder, ,,ik 
weet het wel, maar ik vind het zo zie
lig voor de kinderen, het is voor hen 
het gFootste feest van het jaar en zij 
hebben zich er al: zolang op verheugd. 
Ik ben er zeker van, dat het een ge
weldige teleurstelling voor hen zal zijn". 
"Maar moeder", sprak vader weer, ,,ik 
kan het toch heus niet helpen, ik heb 
genoeg mijn best gedaan en natuurlijk 
vind ik het ook jammer voor de kinde
ren, m:.ia-r ik kan toch geen ijzer met 
h.inden breken. Het spijt mij wel. maar 
Sint Nicolaas komt dit jaar niet!" 
De rest hoorde Jantje niet meer, want 
de tranen sprongen hem in de ogen. 
"Sint-Nicolaas komt dit jaar niet", klonk 
het steeds weer in zijn oren. Geen feest, 
geen speelgoed, geen lekkers, een ge
wone avond zoals alle anderen. De trar 
nen rolden nu over zijn wangetjes ea 
snikkend drukte hij zijn gezicht in het 
kussen. 

Voor de spee'2oedwinkel. 
De volgende morgen was Jantje stil en 
verdrietig. Toen zii• samen buiten wa
ren, vertelde hij zijn zusje Mientie wat 
hij gehoord had en ook Mientje kon 
haar verd�ier niet verbergen, en begoo 
te huilen. Jan, die de oudste van de 
kinderen, was-, w-.obe.e11de � te troosr 

ten, hoewel hij zelf moeite had zijn tra
nen te bedwingen. Na veel praten luk
te het hem haar verdriet te doen be-
daren. 
's Avonds om een uur of vijf, het was 
al donker, liepen zij met een paar an
dere kinderen uit hun straat langs de 
grote winkels. Het was· er een drukte 
van belang en als echte grotestadskin
deren wrongen en glipten zij behendig 
tussen de voetgangers en het verkeer 
door en verdrongen zich voor de hel
verli·chte étalages. Natuurlijk kwamen 
zij ook voor de grote ruit van de speel
goedwinkel op de hoek te staan. Prach
tig opgesteld stond daar een schitteren· 
de verzameling speelgoed, een waar 
kinderparadijs. Vlak vooraan, de neuzen 
plat tegen de ruit gedrukt, vergaapten 
ze zich aan al die kostbare dingen: Jan
tje, Mientje en de andere kinderen uit 
het straatje. 
"Ik wil zo'n auto van Sinterklaas", zei 
Bennie, het jongetje van de buren. ,,Ah 
ió, zo'n trein is veel fijner" vond Karel
tie, het broertje van Bennie. En zo had
den al de kinderen hun verlangens. 
"Hè Jan, wat moet jij van Sinterklaas 
hebben?" vroeg Bennie. 
"Ik? Niks" zei Jantje, ,,Sinterklaas 
komt toch niet dit jaar", en hij slikte 
de prop in zijn keel weg. Bah, wat 
brandden zijn ogen, nu niet huilen. 
,,Hu, Sinterklaas komt niet, zegt-ie", 
schimpte Bennie. ,,Nou, ik zeg; ie, dat 
hij wèl komt!" 
"Ach joh, ie weet er niks van, mijn 
vader heeft het gisteravond zelf gezei;cd 
en mijn vader weet het beter dan jij. 
Hij• heeft gezegd, dat er dit jaar niks 
va"n Sinterklaas kan komen, omdat hij
niet komt. Oh!' ' 
Bennie keek een beetje beteuterd bii 
zo'n heftig antwoord. ,,Nou, ik gelmif 
er niks van" was het enige, dat hij wist 
te zeggen. 
Zonder dat de kindeFen het hadden ge
merkt, stonden er al geruime tijd een 
keurig geklede dame en heer achter 
hen, die glimlachend naar het geruzie 
hadden staan luisteren en veel plezier 
hadden in die kakelende kinderschaar, 
daar voor de ruit van de speelgoed
zaak. ,,Zo, zo", sprak de heer tot Jan
tje, ,,komt Sint-Nicolaas dit iaar niet 
vent?" ,,Nee", zei Jantje beslist. ,,Nu, 
luister eens goed naar mij, Sint Nico
laas komt dit jaar wèl en ook bij jou 
en ie vriendjes". 
"Mijn vader heeft gezegd dat hij niet 
komt en dan is het zo", verdedigde 
Jantje het geloof in zijn vader. ,,Wie 
is jouw vader dan en wie zijn je vriend
jes en waar wonen jullie?" vroeg de 
heer.- verder. Jantie en Bennie vertel
den toen waar ze woonden en wat hun 
vad.ers waren en hoeveel broertjes en
zusjes· zij hadden. ,,Nu kinderen", sprak 
de- heer toen, ,,ik ken Sint Nicolaas heel 
goed' en hi1 heeft mij juist vertcld·, dat 

Theod. v. Berkel v. w. de klein-kinderen. 
30e Henr. v. d. Meerendonk te Olland 
overleden. 
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
H.H. Missen om 7 ,uur, half 9 ert 10 uur 
Hoogmis voor de. Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat en voor onderhoud eigen kerk. Na 
de middag om 3 uur Lof met Rozen· 
hoedje; na het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 4e, 
5e, 6e en 7e leer.jaar komen bi;echten. 
W oertsdag onder de I-L Mis 1van 7 uur 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
In de loop van deze week zal het ker
kegeld ·worden opgehaald. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Gerdina 
van Schijndel-v. Dijk; half 9 irgt. voor 
Wilhelmus van den Langenberg; 10 uur 
Hoogmis voor de levnde en overleden 
leden van het Parochiaal kerkkoor. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Cor
nelis van Kempen; 8 uur H. Mis voor 
de Parochie. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Henri
cus van der Meyden; 8 uur H. Mis 
voor de Gelovige Zielen. 
WOENSDAG: 7 uur mndst. voor Mevr. 
Martina van Esch-v. Munster; 8 uur H. 
Mis voor de gelovige zielen. 
DONDERDAG: 7 uur mndst. voor Ma
ria Spooren; 8 uur H. Mis ·voor Mevr. 
Martina van Esch-v. Munster. 
VRIJDAG: 7 uur mndst. voor de Eerw. 
Moeder Cortilia; 8 uur mndst. voor Eli
sabeth Ba tens. 
ZATERDAG: 7 uur irgt. voor de Eerw. 
Moeder Cortilia; 8 uur mndst. voor 
Adrianus van der Meyden. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
ZONDAG 23 November,25ste en laat
ste Zond� na Pinksteren. Deze middag 
om half 6 Vespers en Lof. 
Donderdag en Zaterdag om half 8 Lof 
en Vrijdag Oefening van de H. Kruis
weg. 
ZONDAG: 7 uur v. overleden ouders 
DoPgen en Laarman; half 9 voor fam. 
Janssens-Otterbeek; kwart voor 10 voqr 
overleden fam. v. Vreede-v. d. Noste-
rum. 
MAANDAG: 7 uur tot bijzondere i�
tentie. 
DINSDAG: 7 uur· voor Cas v. d. Aker. 
WOENSDAG: half 8 voor Dr. Theod. 
Strengers. 
DONDERDAG: 7 uur voor overlede� 
fam. Vriens-Kluytmans. 

Agenda 
MARIA-GARDE. 
Vrijdagavond 21 November om 7 uur 
wordt de "Bonte Ring" gehouden. Dus 
allemaal naar het K.J.V.-huis. Zorgt dat 
jullie er op tijd bent. Geen half uur te 
vroeg, en �een Boxtels-kwartiertje ite 
laat!! . . . 
Zondag om half 3 komen er 14 meisjes 
in de zaal van het parochie-huis op de 
Burgakker. Dus alléén, die zich opgege
ven hebben. Dan beginnen we met "be
wegen op de muziek". Del\kt aan iullie 
schoenen! 

hij ook in jullie straat komt, dus reken 
er maar o_o, noi;c twee nachtjes slapen en 
dan...... ' 
Dag hoor!" en hij verdween tussen· de 
mensen. 

Zou hif komen? 
Beteuterd keken de kinderen elkaar aan. 
Die meneer scheen het toch goed fe 
weten, want hij kende Sinterklaas. 11,1 
een opgewekte stemming ging het 
groepje•naar huis. 
Jantje en Mientie hadden nieuwe hoop 
gekregen, misschien had vader' het niet 
goed gehoord en zich vergist. Je kón 
toch nooit weten. Toen moeèler hen 
naar bed bracht stonden hun monden 
niet stil over het komende feest. Maàr 
zij zagen niet hoe droevig moeder keek 
en dat er tranen in haar ogen' kwamen. 
Zij wist niet beter of Sint Nicolaas 
kwam dit jaar niet. 
Eindelijk was de grote dag aangebroken 
en Jan en Mientje verkeerden de hele 
dag • in de grootste spanning. Zou die 
meneer gelijk krijgen, zou de goede 
Sint komen, of had vader gelijk en zou 
deze grote dag dit iaar ongemerkt voor
bij gaan? 's Middags hadden zij vrij van 
school en toen zij met de vriendjes weer 
door de drukke straten zwierven, zagen 
zij...... Sint Nicolaas. Hij zat in een 
prachtige koets, getrokken door vier 
wit.te paarden en hij had wel zes zwarte 
pieten bij zich, die handen· vol peper
noten en andere lekkernijen uitstrooi
den. Nu waren ze er zeker van. Hoera, 
Sint Nicolaas was er! 
's Avonds na het eten waren vader en 
moeder erg stil'. Vader las de krant en 
moeder zat kleren te verstellen.' Ja�tje• 
en Mi en tie waren onrustig; niets kon 
hen bezighouden. Vol' spanning keken 
zij elkaar af en toe aan en in hun ogen 
stond te lezen: ,,zou· Sint Nicoläas hun 
straat niet vergeten?" 
Plotseling werd er gebêld' en op de deur 
gebonsd. Vader schrok op: ,wat kan dát 
nu zijn? Jantje vo.elde zijn hart in· zijn 
keel kloppen. Moed·er opende de deur 
en ..... '. daar stond' Slnt Nicolaas met 
zwarte Piet. Uit de donkerte schoven 
rappe handen een kist naar binnen, 
waar het speelgoed uitpuildt. Kleine 
Hansje kroop verschrikt achter moe
ders rok weg en gluurde nieuwsgierig 
naar die vreemde mensen. 
,,Zo, daar ben ik dan",. sp�ak Sint Ni
colaas, ,,en u ziet,. dat ik op miin )(er
iaardag 00k u niet vergeten heb. Hier 
zijn de pFesentjes voor de zoete lcin
deren". 
Zwarte Piet be1,1on de kist uit te pak,-

• ken en gaf het eerst een prachtige. beer
met een strikje om zijn hals aan Hans.je,
die nog een beetje bang, o.p veilige ah
stand het begeerde speelg.eed aan,
pakte.
Sint Nicolaas is· toch gekomen; dacht
Jantje. Maar die stem van de- Sint, waar
heb ik die meer gehoord'? Maar veel
tijd om daarover na te' denken had Il.ij
niet, want Zwarte Piet gaf hem. •e-e'n
i,:ote doos met...... een. schitterehdè
spoor:tr.ein.!'. 1 

n'. 

.. 

.. 

-



7e JAARGANG No. 418 28 NOVEMBER 1952 

, 

ts 
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 7 et. per woord. 

KATHOL·IEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

De sociale en politieke eenheid 
De vorige week spraken wij er onze 
blijdschap over uit dat de K.V.P.-voor
mannen in de Tweede Kamer kordater 
begonnen op te treden tegenover socia
listische dreigingen in de politiek van 
de P. v. d. A. en tegenover uitingen van 
die politiek van de kant van ministers en 
kamerleden uit socialistische kring. 
Een ander feit uit ons katholiek sociaal 
en politiek leven geèft minder reden tot 
blijdschap. 
Lezers die zich interesseren voor het 
sociale- en politieke leven, herinneren 
zich misschien nog, dat ruim twee maan
den geleden door de K.V.P. gevraagd 
werd aan het Katholiek Bureau voor 
Maatschappelijk en Cultureel Overleg, 
een onderzoek te willen instellen betref
fende de vragen: of in deze tijd de een
heid onder de katholieken op sociaal en 
politiek terrein noodzakelijk is, en, zo 
ia, waarom die eenheid noodzakelijk is. 
En in verband met deze eenheid werd 
nog gevraagd te onderzoeken, hoe de 
katholieken voldoende kunnen worden 
voorgelicht en gevormd in de gewenste 
richting. We schreven over dit alles in 
dit blad op 12 September van dit jaar. 
Het was alweer ruim een maand daarna 
dat 1,?enoemd Katholiek Bureau inging 
op het verzoek van de K.V.P., door op 
21 October in een vergadering te be
sluiten tot de instelling van een commis
sie bestaande uit vertegenwoordigers van 
de standsorganisaties, de vrouwenbewe
ging en de jeugdbeweging, verder uit 
deskundigen op sociaal en politiek ge
bied, en tenslotte bijgestaan door advi
seurs uit het bestuur en de fractie van 
de K.V.P. 
De instelling van deze commissie is niet 
doorgegaan, en dat is jammer. Niet zo
zeer om het feit zelf, maar om het uit
stel dat hierdoor werd veroorzaakt. De 
K.V.P.-leiders staan met deze zaak dus
weer op hun beginpunt: ze moeten nu
zelf weer een nieuwe manier zoeken om
tot bestudering van het vraagstuk over
de eenheid te komen, of ze moeten het
zelf aanpakken. Het is in ieder geval
een tijdverlies van meer dan twee maan
den, en 1,?ezien de onzekerheid en de
gisting in het politieke leven van ons
land, kan zo'n tijdverlies wel eens duur
te staan komen aan de katholieke zaak.
De grootste spoed is nu eenmaal nodig,
want na de bestudering van de kwestie
volgt nog het voeren van een degelijke
propaganda en het uitwerken en vol
brengen van een goede vorming van de 
katholieken uit alle standen.
Het Katholiek Bureau verdient, dunkt 
ons, voor dit uitstel geen verwijt, gezien 
de redenen welke het naar voren heeft 
gebracht voor het van zich afschuiven
van de bestudering van het voorgelegde
1,?eval.
Üezer dagen gaf het Katholiek Bureau
een communiqué uit (die zijn in de
mode tegenwoordig) waarin de redenen
werden uiteengezet. Eerst vermeldt het

St. Nicolaas 
bezocht Boxtel 
Onder voorbehoud van goed weer had 
St. Nicolaas zijn bezoek aan Boxtel be
paald. Een alleszins te begrijpen voor
waarde, want als het weer "niet mee
werkt" is een reis vanuit het zuidelijke 
Spanje naar het doorgaans kille Hol
landje allesbehalve aangenaam. 
Jongstleden Zondag nu was het bij uit
stek 1,?oed weer voor de grote kinder
vriend. 
Dat had de Boxtelse jeugd wel begre
pen. Tegen de tijd van aankomst kwa
men ze opzetten, de schoolgaande jeugd 
in 1,?roepjes, kleuters aan de hand van 
moeder of vader. 
Honderdtallen wachtten vol spanning op 
de aankomst van Sint Nicolaas. Daar 
kwam Hij, rijdend op zijn onafscheide
lijke schimmel, vergezeld van zijn 
Zwarte Pieten, voorafgegaan door de 
lusti1,?-erop-lds-blazende Boxtelse Har
monie en omgeven door de ruiters van 
"St. Martinus". Ter bevîiliging voor het 
verkeer trok de Rijl<spolitie-te-paard 
mee. 
De blijde tocht door Boxtel! 
De eerste trek was van het station naar 
het Raadhuis, waar de Burgemeester in 
bijzijn van honderdtallen kinderen, moe
ders en vaders, Sint Nicolaas begroette. 
Het was de Burgemeester aan te zien, 
dat hij buitengewoon ingenomen was 
met dit bezoek, wat bovendien ook 
bleek toen de Sint het verlanglijstje voor 
de gemeente Boxtel kenbaar maakte. 
Met grote vreugde, zo zei de Burge
gieester, zien wij uwe alom blijdschap 
brengende· figuur in onze gemeente. Gij 
komt immers om onze duizenden kinde
ren gelukkig te maken. Zij zijn braaf 
geweest en maakten met kloppende, doch 
blijde hartjes hun verlanglijstjes klaar, 
wetende dat uw voorraad lekkernijen en 
speelgoed onuitputtelijk is. 
Ook de groten zijn blij, Sint Nicolaas. 
Zij hebben geprobeerd eveneens braaf 
te zijn en bieden U hun verlanglijstje 
aan. Hun klompje wordt wel niet met 
zo'n kleinigheidje gevuld als het kinder-

communique nog, dat het Bureau over 
het onderwerp dat in studie moest wor
den genomen, overlegd heeft met de 
K.V.P., omdat het Bureau het niet hele
maal eens was met de K.V.P. over dat 
onderwerp. 
En waarom niet, vraal.(t U? 
Dit is het kortste duidelijk te maken 

• door U de redenen van afwijzing duide
lijk te maken. Deze komen hierop neer
(wij vertellen het met onze eigen
woorden):
Ten eerste: De K.V.P. wilde bestudeerd
zien of eendracht op sociaal terrein wel
noodzakelijk is; maar, zegt het Bureau,
de noodzaak van eendracht op sociaal
gebied wordt reeds algemeen onder de
katholieken erkend: een antwoord op de
vraag of het noodzakelijk is, is dus over
bodig, zelfs ongewenst en voor het Bu
reau onaanvaardbaar.
Ten tweede: De K.V.P. wilde de nood
zaak van politieke eenheid bestudeerd
zien uit maatschappelijk en cultureel
oogpunt, en tevens uit politiek oogpunt;
maar, zegt het Bureau, wij zijn een Bu
reau uitsluitend voor Maatschappelijk
en Cultureel Overleg, de zuiver politie
ke kant valt buiten de taak en de be
doeling van het Bureau.
De K.V.P. bleef echter op het stand
punt staan om de kwestie der eenheid
van alle kanten te bekijken. Dit heeft
ook zeker groot nut; het is bij de laatste
verkiezingen wel zonneklaar bewezen
dat heel wat beginselen, al worden ze
dan in het hele katholieke kamp wel
erkend, toch nog een duidelijke uiteen
zetting en vooral een goede propagering
best kunnen gebruiken.
Bovendien wilde de K.V.P. nog, dat van
haar zijde niet slechts adviseurs, maar 
volwaardige leden in de commissie zou
den zitten. 
Het antwoord van het Katholiek Bureau
was dus, dat het er dan ook niet aan
kan beginnen.
Beide instanties hebben, dunkt ons, van
hun kant bekeken, gelijk, Maar nog
maals: het is jammer van de tijd.
We hopen nu alleen maar dat de K.V.P.
opschiet met zelf dan maar een studie
kring voor deze zaak te vormen, of zo
als het Katholiek Bureau nog adviseerde:
het onderzoek te laten doen door het
Centrum voor Staatkundige Vorming*),
dat als eigen orgaan vah de K.V.P. ook
wel een commissie in de gewenste samen
stelling kan instellen.
Tijd verloren hoeft nog niet al verloren
te zijn, als men dan nu maar spoed
maakt.

Th. v. H. 

*) Het partijbestuur besloot in de geest 
van de suggestie en zal het Centrum 
voor Staatkundige Vorming verzoeken 
het vraagstuk der politieke eenheid aan 
een commissoriaal beraad te onderwer
pen, liefst op korte termijn. 

handje, maar Sint Nicolaas, gij kent ons 
volk van Boxtel wel. 
Voor ons goede Boxtel zouden wij zo 
gaarne een nieuw station hebben. Gij 
kent het, want reeds vele jaren betreedt 
Gij het op uw reizen door het land. 
Boxtels bevolking groeit, de gemeente 
breidt almaar uit, zodat ons station niet 
weinig uit de toon begint te geraken. 
Daarom, Sint Nicolaas, als Gij kunt, 
breng ons dan een nieuw station. Spreid 
uw goede gaven! 
St. Nicolaas verklaarde vele plaatsen te 
moeten bezoeken, doch in Boxtel komt 
Hij het liefst, omdat dit in zijn hart een 
voorname plaats inneemt. Gelukkig was 
zijn reis niet vertraagd wegens de stor
men op zee, en is alle speelgoed voor de 
kinderen aangekomen. 
Aan alle verlangens zal echter niet vol
daan kunnen worden, doch Boxtel is een 
voorbeeldige gemeente, al is er de laat
ste tijd nogal veel over geschreven. 
Of Hij Boxtel een nieuw station zal 
kunnen bezorgen? In ieder geval zei de 
Sint, zal ik er mijn best voor doen, maar 
denk erom, als het niet mocht lukken, 
wacht U ervoor het zwart te bouwen! 
De jeugd van Boxtel kreeg toch nog de 
traditionele vermaning om de plansoen
·plantjes niet kapot te lopen, doch ver
moedelijk zal de wijze van aanleg van
de plantsoentjes de Sint wel tot mildheid
hebben gestemd. In ieder geval, de goed
heilige Man verzocht de kinderen het
klompje te zetten met een lekker hapje
voor zijn paard en ook wat voor het
Zwakke Kind van Boxtel.
De groten wees Sint op de collectebusjes
van zijn Zwarte Pieten, opdat Zijn be
zoek aan Boxtel een mooie surprise voor
het Zwakke Kind zal opleveren.
Sint Nicolaas nam nu afscheid van de
Burgemeester, en terwijl de jeugd zong
"Zie ginds komt de stoomboot uit
Spanje weer aan" steeg Hij ·te paard om
de tocht voort te zetten. Even hield de
Sint zich op bij het Ziekenhuis, om ver
volgens door Breukelen een gedeelte van
de nieuwe wijk te bezoeken.
De Zwarte Pieten met hun helpsters en
helpers rammelden onophoudelijk met
de bussen voor het Zwakke Kind.
En vol vertrouwen klopt ons hart, want
we zijn benieuwd naar op opbrengst!

Plaatselijk Nieuws 
OPBRENGST COLLECTE 
VOOR BOXTELS ZWAKKE KIND. 

De St. Nicolaas-collecte voor het Box
teJse Zwakke Kind is vooral dank zij de 
lofwaardige ijver van de collectanten 
een prachtig succes geworden: de op
brengst bedroeg f 715,64. In dit bedrag 
is ook begrepen de opbrengst van de in 
Lennisheuvel gehouden collecte, zijnde 
f 58,46. Wellicht zijn er momenteel nog 
personen, bij wie het collecte-zakje door 
bijzondere omstandigheden niet is opge
haald. Deze mensen kunnen de zakjes 
nog deponeren in de brievenbus bij de 
heer W. Prick in de Rechterstraat. 
Intussen hebben de organisatoren (Box
tels Harmonie) van deze inzameling -
geïnspireerd door het in Lennisheuvel 
geboekte succes - het plan gemaakt 
om volgend jaar de buitenwijken van 
Boxtel, zoals Roond, Luisel, Langenberg 
enz. door eigen mensen te laten bewer
ken, precies als in Lennisheuvel. Wan
neer er in de buitenwijken straks 
personen gevonden kunnen worden, die 
dit idee over willen nemen en voor de 
uitvoering ervan zullen zorg dragen, mag 
voor volgend jaar gerust gerekend wor
den op een opbrengst van f 1000,-. 
Voor dit jaar worden alle milde gevers, 
namens het Boxtelse Zwakke Kind, bij 
deze hartelijk bedankt! 

ST. NICOLAAS OP HUISBEZOEK. 
R.K. Jeugdbewewng, par. St. Petrus. 
Evenals vorige jaren heeft St. Nicolaas 
ook dit jaar weer te kennen gegeven, 
dat Hij van plan is verschillende Boxtel
se huisgezinnen te bezoeken. 
De R.K. Jeugdbeweging, Parochie St. 
Petrus, heeft zich opnieuw bereid ver
klaard in deze te bemiddelen, en wel 
door van de ouders, die hun kinderen 
dit genoegen willen verschaffen, de 
adressen te noteren en door te geven 
aan St. Nicolaas. De adressen kunnen 
opgegeven worden aan de heer H. v. 
Dongen, Rechterstraat 58. 
Teneinde· St. Nicolaas tijdig opgave te 
kunnen doen van de door hem te bezoe
ken gezinnen, verzoekt de Jeugdbewe
ging vriendelijk deze zo spoedig moge
lijk te willen doorgeven. 
Als bezoekdata zijn door de Sint opge
geven: Zondag 30 November van 
3 tot 9 uur; Maandag t December van 
6.30 tot 9 uur; Dinsdag 2, Woensdag 3 
en Donderdag 4 December telkens van 
6.30 tot 9 uur. 

Verkennerij St. Pietergroep par. H. Hart 
Ook de St. Pietergroep van de Verken
ners der Katholieke Jeugdbeweging, 
parochie H. Hart, heeft St. Nicolaas de 
helpende hand geboden. En de Sint heeft 
laten weten, deze hulp gáárne te aan
vaarden, aangezien het hem ten enen
mele onmogelijk is is de massa's af te 
leggen huisbezoeken geheel en al per
soonlijk te regelen. Hij heeft nu met de 
St. Pietergroep de afspraak gemaakt, dat 
hij van Zondag 30 November tot en 
met Vrijdag 5 December elke avond 
naar Boxtel zal komen om er met bege
leiding van de verkenners zijn visites te 
doen. De ouders, die er prijs op stellen, 
dat de H._ Man op een van de genoemde 
dagen in hun gezin komt, kunnen zich 
daarvoor opgeven bij de volgende adres
sen: Breukelsestraat 78, Merheimstraat 
13 en Jan van Brabantstraat 33. Nadat 
de opgave is geschied, zullen de verken
ners nader met U overleg komen plegen, 
wat betreft datum, uur enz. 

BEZOEK VAN ST. NICOLAAS 
AAN LENNISHEUVEL. 
Na z'n officiële intrede in de gemeente 
Boxtel, zal St. Nicolaas dit jaar ook nog 
een extra bezoek brengen aan Lennis
heuvel. 
Zondag 30 November a.s. om half 3 
zal de grote kindervriend aan de over
weg worden afgehaald door Fanfare St. 
Arnoldus, om dit jaar voor het eerst 
een tocht te maken door het centrum 
van het kerkdorp. 
De zwarte knechten zullen klaar staan 
om Uw giften vóor 't Zwakke Kind in 
ontvangst te nemen. 
Wij mogen verwachten, dat zoveel mo
gelijk inwoners van Lennisheuvel aan
wezig zullen zijn om St. Nicolaas te 
begroeten. 
Bij mogelijk slecht weer zal de ontvangst 
plaats hebben in de Orion. 

Gemonde 
ST. NICOLAAS-ACTIE 
FANFARE ST. LAMBERTUS. 
Zoals reeds enkele jaren achtereen is 
gebeurd zal de Fanfare "St. Lamber
tus" ook dit jaar St. Nicolaas verzoeken 
om zijn rijtoer door Gemonde te maken, 
en wel op Zondag 30 Nov. a.s. 
Om half 2 zal de Fanfare vanaf Café 
Verbruggen vertrekken om de goede 
Sint en zijn knechten voor te gaan door 
de straten van Gemonde, althans voor 
zover de "bodemgesteldheid" dit toe
laat. 
De R.K. Boerinnenbond is verzocht 

"Boxtel Vooruit" doet beroep 
op Boxtels bevolking 

1953: Vreemdelingenverkeer, Oranjefeest en Tentoonstelling 

Alleen met medewerkiIU? van allen 
zullen vastgeste!de plannen ten 
uitvoer 2ebracht kunnen worden. 

Vorige week mochten wij in het kort 
aangeven de plannen, die "Boxtel Voor
uit" heeft ten aanzien van haar belang
rijkste programmapunt: bevordering van 
vreemdelingenverkeer. 
Wij hebben daarbij wel kunnen vaststel
len, dat de uitvoering van de aan de ver
wezenlijking van deze plannen verban· 
den werkzaamheden van de werkkracht 
van Boxtel Vooruit's Bestuur zeer veel 
zal vergen. 
Waar al het werk, dat Boxtel Vooruit 
ook in het komende jaar zal verrichten, 
in het welbegrepen belang van Boxtel 
geschiedt, zal zeker thans bij de propa
ganda-actie ter werving van leden, nie
mand achterblijven om dit werk niet al
leen moreel, doch ook, voorzover moge
lijk is, financieel te steunen. 
Hoezeer de Middenstand en dan vooral 
de Neringdoende Middenstand erbij ge
baat is, dat ten aanzien van de bevorde
ring van het vreemdelingenverkeer in 
Boxtel alle zeilen worden bijgezet, be
klemtoonden wij reeds in onze uiteen
zetting van vorige week. 
Het door hen verlenen van financiële 
steun aan Boxtel Vooruit getuigt dan 
ook niet alleen van sympathie met het 
streven van deze Vereniging, doch wijst 
ook op een goed zakelijk inzicht. 
Maar . . . . . Ook particulieren behoren 
hun steun niet te onthouden .. .. 

ORANJE-FEESTEN. 
Naast hare taak als Vereniging tot be
vorderilU? van Vreemde�enverkeer, 
vervult Boxtel Vooruit ook n02 de func
tie van "Oranje-Verenil?ing", 
De feestelijkheden ter vieriIU? van Ko
niIU?innedag, 30 April en Bevrijd�sdill?, 
5 Mei, worden 2eor2aniseerd door Box
tel Vooruit. 
Dank zij de medewerki112 van velen, 
waarbij we zonder iemand of eni2e ver
eni2ing te kort willende doen, de plaat
selijke Muziekverenil?iIU?en in het bij
zonder noemen, konden de af2elopen 
jaren (en hoevele jaren zijn dat nu 
reeds), aantrekkelijke feesten worden 
2C!Or2aniseerd, de laatste jaren hun cli
max vindend in de verschijning van ons 
aller "Jas, de Keistamper" 1 
Dat de feestelijkheden de laatste jaren, 
afgezien van de gebeurtenissen des 

avonds, voor een belangrijk deel het 
karakter van kinderfeesten krijgen, ligt 
niet aan het Bestuur van Boxtel Voor
uit, maar aan de houding van vele jon
gere ingezetenen, die blijkbaar de 
schroom om in volksspelen hun krachten 
eens te tonen, niet durven te over
winnen. 
Hoe gering, in het algemeen gesproken, 
de medewerking van vele ouderen de 
afgelopen jaren was, behoevc;n we niet 
verder te vermelden, als we wijzen (in
derdaad, ,,oude koeien uit de sloot ge
haald!" op de "lichtstoet" die geen licht
stoet was"! 
We halen dit "akelige" voorbeeld nog 
eens voor de dag om er op te wijzèn, 
hoe moeilijk het voor Boxtel Vooruit tel
kens weer is om voor Koninginnedag en 
Bevrijdingsfeest eens "iets anders" te or
ganiseren. Soit! Hoe moeilijk het ook 
overigens is om iets op touw te zetten, 
mogen we wel eens aantonen met het 
volgende. 
t 95 t : Boxtel Vooruit· organiseert 
ped(Step)-wedstrijden om het 
pioenschap van Boxtel, voor de 
vanzelfspreken·d. 

Auto
kam
jeugd 

Algemeen gevoelen: prettige afwisseling 
in de vacantie-tijd. 
Voorbereiding door Boxtel Vooruit: niet
tegenstaande uitgeoefende drang op de 
ouders, druppelsgewijze aanmelding der 
deelnemertjes. 
Succes: uitstekend, groot enthousiasme 
bij de jeugd ...... 
1952: Bestuur besluit, gelet op de moei
lijke gang van zaken in 1951, eens af te 
wachten of er reacties zouden komen in 
verband met het organiseren van wed
strijden in dit jaar. 
Aantal reacties: op z'n Boxtels: ,,nul 
komma niks!" 
Besluit van het Bestuur van "Boxtel 
Vooruit": in verband met geringe(!) in
teresse Autopedwedstrijden afvoeren van 
de agenda. Ten tweede male: Soit! 
Een "voorbeeld" van medewerking van 
zeer recente datum? 
In de zomer van dit jaar schreven wij 
over het voornemen van "Boxtel Voor
uit" in de vacantie-tijd enige "jeugd
evenementen" te organiseren, zulks van
zelfsprekend mede ten gerieve van de 
ouders van de vacantie-genietende kin
deren. 
Wij schreven daarbij o.a. over de moge
lijkheid tot het houden van een trip in 

OMGEVING 

enkele collectanten beschikbaar te stel
len om op deze tocht (en ook buiten de 
route) te collecteren, teneinde de no
dige financiële middelen te vergaren om 
St. Nicolaas in de gelegenheid te stel
len nuttige geschenken te brengen bij 
kinderen uit behoeftige gezinnen. Men 
bedenke hierbij dat in Gemonde, zo 
goed als elders, vele peuters gevonden 
worden, die warme kleertjes of nuttige 
cadeautjes kunnen gebruiken; doch deze 
zonder hulp van derden niettemin zul
len moeten missen. 
Het is daarom te hopen, dat de collec
tebussen dit jaar beter gevuld zullen 
zijn dan verleden jaar, want wanneer 
zelfs de tractatie van de kleintjes en de 
reiskosten van de Sint hiervan niet be
taald kunnen worden, zal de Fanfare er 
het volgend jaar noodgedwongen van af 
moeten zien om St. Nicolaas uit te no
digen. Geef daarom met milde hand! 
Na de rondgang worden de kleintjes uit 
de kleuterschool, alsmede de kinderen 
die nog kleiner zijn, weer uitgenodigd 
om in Café Verbruggen bij de Sint te 
komen en er de versnaperingen van 
Zwarte Piet in ontvangst te nemen. 

Liempde 

ST. NICOLAASFEEST. 

Traditiegetrouw zal St. Nicolaas a.s. 
Zondag ons dorp met een bezoek ko
men vereren. 
Circa 1 uur 's middags zal de H. Man 
arriveren. Hierna zal de officiële ont
vangst plaats hebben op het gemeente
huis, waarbij een kinderzanghulde zal 
worden gegeven. Hierna de tocht door 
het dorp met een bezoek aan de Zeer
Eerw. Heer Pastoor, waarna tractatie 
der schoolkinderen en kleinere kinderen 
in het R.K. Parochiehuis. 
Des avonds om 6 uur zal in het R:K. 
Patronaat een kindervoorstelling worden 
gegeven voor de grotere kinderen en ge
nodigden door een gezelschap uit Eind
hoven. 
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groot verband naar ons onvolprezen en 
bij velen nog zo onbekende "Kampina". 
Daarbij verzochten wij aan de ouders 
eventuele suggesties te dezen aanzien 
aan het Bestuur van Boxtel Vooruit ken
baar te maken. 
Suggesties zijn nimmer ingekomen bij 
Boxtel Vooruit, zelfs geen enkele reac
tie is te beluisteren geweest. 
Ten derde male en voor het laatst: 
Soit! 
Voor het komende jaar zal ten aanzien 
van diverse aa1U?elC1?enheden een andere 

. methode l!'evo!izd worden, in de overhd
f?ing, dat het nodil? is de moed nimmer 
te verliezen, maar te schudden, d.w.z. 
wakker te schudden! 
Over de het vo!izend jaar te organiseren 
gebeurtenissen zullen we in een volszend 
artikel een nadere beschouwi11R geven, 
terwijl we ook op de in het afgelopen 

jaar door Boxtel Vooruit verrichte werk
zaamheden nàder zullen terugkomen. 
Alvorens reeds nu de aandacht te vesti
gen op een zeer belangrijk, het vol
gend jaar plaats vindend, gebeuren, wil
len wij nogmaals opmerken, dat wil men 
Boxtel Vooruit in staat stellen alle voor
genomen plannen ten uitvoer te bren
gen, het noodzakelijk is, dat eenieder 
voor wie dat mogelijk is, aan Boxtel 
Vooruit zijn financiële steun verlene. 
Er zal naar gestreefd worden, dat meer 
dan tot nu toe gebruikelijk was, de ge
legenheid zal bestaan in ledenvergade
ringen punten van actie gezamenlijk te

bespreken. 

DE TENTOONSTELLING. 
"De kogel is door de kerk" 1 
Van 6 tot en met tl April 1953 zal in 
Boxtel een grote tentoonstelli112 worden 
gehouden onder de titel: ,,Midden-Bra
bant-Tentoonstelli1t2 voor Handel, Land
bouw, Ambacht en Industrie". 
De openillR van de Tentoonstelli!lR vindt 
plaats op Tweede Paasd31?. Zij wordt 
eehouden op het terrein "Houtwerf", in 
de Molenstraat. 
Het doel van de Tentoonstellin2 is: de 
bevolkine van Midden-Brabant kennis te 
doen nemen, liiet alleen van de produc
ten van eil?en bodem, maar haar ook te 
tonen wat elders in het land wordt �
boden en izeproduceerd. 
Het lijkt voor outsiders misschien wat 
vroeg om reeds nu de aandacht op deze 
tentoonstelling te vestigen, maar de 
insiders weten, dat het van nu af aan 
"hard werken zal zijn geblazen" om 
alles keurig op tijd in de spreekwoorde
lijke "kannen en kruiken" te hebben. 
We hopen spoedig meer uitvoerige in
lichtingen over dit voor Boxtel zo be
langrijke gebeuren te kunnen verstrek
ken. 



Toen wij St. Nicolaas dezer dagen weer 
eens mochten verwelkomen op "Molen
straat 19", hebben wij zijn Ritzwarte 
particulier-secretaris even terzijde 2'C1l0-
men om hem in oprechte verbazina deze 
éne vraaa te stellen: ,,Hoe is het toch 
mogelijk, dat de Sint zich ondanks zijn 
-aeweld� drukke werkzaamheden telken
jare toch Il02 'n vólle avond weet vrij 
te maken om met de redactie van Bra
,bants Centrum een waildelina te maken 
1� de etiµ�es van haar adverteer
,det-s "l" _ Het antwoord liet niet Jana op 
zich wachten. ,,Wel", zei Trappedoeli 
,,beter dan wie ook kent de Sint zowel 
de huid�e moeilijkheden van de zaken
lieden als de hedendaa2se noden van 
het kopende publiek. Hij beschouwt ze 
als aan elkaar verwante, remmende fac
wren van het economische leven, waar
van het wel en wee b�rijpelijkerwijs ten 
nauwste samenh� met zijn spreek
woordelijke i;rulheid. Hij juicht het idee 
om middels zijn naamfeest - dus a.h.w. 
bij de i;(fatie van St. Nioolaas - enige 
verlichtina in beider crises te brffl2en, 
dan ook ten zeerste toe. En hij stimu
leert een en ander zelfs gaarne, zoals 
hier bijv. door Brabants Centrum te ge
bruiken als spreekbuis bij het geven van 
zijn tips voor het heerlijk avondje". 
Het was duidelijk, onze tocht kon 
beain,nen: 

* 

De etalage van NAAIMACHINEHAN
DEL VAN KESSEL werd als eerste door 
onze hoge gast met kennersblik gemon
sterd. Een bewonderend knikje voor 
deze prachtige en vooral practische 
cadeau's was voor Traopedoeli aanlei
ding om te noteren: ,,Voor hen, die ver
lichting in huishoudelijke zorgen zoe
ken. ..... en verdienen". Bij PARFU
MERIE SNELLAARS viel het oog op de 
charmante cadeautjes, waar onze Eva's ' 
zo zeer op vlassen, zoals poeders, par
fum en eau- de cologne. Bij SIGAREN
MAGAZIJN PRICK vindt men de atten-

- ties voor de heren. De Sint was er wer
kelijk verrukt over en weloverwogen 
maakte hij dan ook zijn keus uit de 
reusachtige assortimenten sigaren, siga
retten en verdere tabaksartikelen. In 
'T LEDERW ARENHUIS vindt U ca
deautjes, die de harten van jong en oud 
sneller - doen gaan kloppen. Zie bijv. 
maar eens naar die prachtige tassen, 
portefeuilles en portemonnaies. ,,Steek 
eens op" zegt HARRIE VOETS en hij 
toont eenieder, die er interesse voor 
heeft zijn rijke sortering sigaren en 
sigaretten, alsmede de prachtige collec
tie pijpen, aanstekers, kokers en al wat 
een roker zoal tot zijn beschikking wil 
hebben. Zowel bii VAN DE VLIERT 
als bij 'T HOEKJE is lekker méér dan 
een vinger lang. En U zult dit beamen, 
wanneer U ook het oog laat dwalen door 
deze lèkkernijen-paradijzen, waarin het 
voor iedere fijn-proever goed toeve·n is. 

Op de Kruisstraat toon-
de de Fa. VAN EYCK
DE LOUW ons weer 
die uitgelezen collectie 

herenmode-artikelen, 
waarmee men mannen 
bij wijze van spreken 
om de vinger kan win
den. ,,Kwaliteits-artike
len" tekende Trappe-
doeli prijzend aan bij 

zijn bestellingen. Wie Amor in dit jaar
lijkse feest van gulheid en goedheid wil 
betrekken, vindt ongetwijfeld iets van 
zijn gading bii de Fa. A. VAN VLER
KEN, waar men met ieder cadeautje 
een hart kan treffen. Sieraden, uur
werken en gebruiksvoorwerpen in luxe 
uitvoering: het zijn allemaal zeer gewil
de èn blijvende geschenken! Voor een 
,,heerlijke" aanvulling van de St. Nico
laas-surprises kan men uitstekend terecht 
bij de EDAH, waar banketletters, mar
sepiin, chocoladefiguren, fondant, enz. 
a.h.w. om de voorrang strijden bii het
vertederen van de harten en het strelen 
van de sinaak. ,,Sinterklaasie, kom maar 
binnen met ie knecht", zo galmde het 

uit de radio's 
van VAN BOX-.il): - '' TEL. Natuurlijk 
voldeed de Sint 
1an dit vriende
lijk verzoek en 
hii nam ook 
gaarne de gele
genheid te baat 

om) en passant het oog te laten dwalen 
door de geweldige voorraad St. Nicolaas
presenties, die variëren van televisietoe
stellen tot kookplaatjes, van radiotoe
stellen tot strijkijzers. Geweldig! Terwijl 

wij hierna richting "Markt" kozen, trip
te Trappedoeli nog even door naar 
SCHOENHANDEL TEN BRAS om die 
ook nog even te betrekken in het feest 
van goedheid en gulheid. Voor rijwielen 
en rijwielartikelen ging hij fluks ook 
nog even door naar W. VAN ROOIJ. 
Dat de mars van de Sint enorme afme
tingen moet hebben, bedachten we toen 
we even later de surprises-van-klasse 
keurden bij de VELO. Voor hen, die een 
cadeau uit Velo's sortering ontvangen 
zal 5 December tot in lengte van dagen 
een onvergetelijke datum blijven. Aan 
de overzijde van de Markt vonden wii 
bii DE VIJZEL op parfumeriegebied 
alles voor de vrouw. ,,Caramba" klonk 
het even later uit de mond van Trappe
doeli ... Sint's particulier-secretaris voelde 
zich genoopt deze - Spaanse krachtterm 
te gebruiken bii het zien van de ca
deautjes, die de etalages van de 
Fa. BOVENDEERT bevatten. Uiterst 
nuttige verrassingen voor groot en 
klein, dat zij U verzekerd! SLIJTERIJ 
P. RAAIJMAKERS biedt een bijzonder
aangename variatie voor de surprises. Of 
voelt U niets voor een aperitiefje uit zijn 
kelder. Bedenk, dat het op een feest
avond de sfeer "af" kan maken. Oh zo! 
Natuurlijk bevat menige klomp op 5 
December ook een geschenkje uit "DE 
MOLEN" (Oliemeulen). Want Trappe
doeli wilde er een wagon marsepein om 
verwed'den, dat hij daar een slag van 
jewelste zou slaan, vooral met het oog 
op de dames, die dit iaar op "welrieken
de presentjes" begroot hebben. Een be
zoek aan KLEIN MAAR DAPPER was 
ook niet zonder succes, want het waren 
stuk voor stuk prachtige cadeau's, die 
ons in deze textielzaak getoond werden. 
Echt iets voor degenen, die St. Nico
laasavond een nuttig karakter willen ver
lenen. Toen we even later op onze 
schreden terugkeerden, gingen we eerst 
even aan bij de Fa. VAN DONGEN, 
die in staat bl'eek zelfs de stoutste kin
derdromen in vervulling te doen gaan, 
de groten echter niet te vergeten. Daar
na nam de Sint een kijkje bij het pas 
geopende filiaal van de Fa. STEIN
MANN in de Rechterstraat. Dank zij 
deze uitbreiding van het huis van de 
1001 geschenken krijgt de Sint nu weer 
'n grotere keus op 't gebied van gereed
schap voor de vakman alsmede artikelen 
voor trouwlustigen en al degenen, bij 
wie het huishoud-arsenaal aanvulling 
behoeft. De etalages van P. VAN COOL 
spreken voor zich zelf. Niets zal méér 
verbeid worden dan een cadeau uit deze 
zaak. Electriciteitsartikelen zonder weer
ga toonde ons v. d. BREKEL: televisie
en radiotoestellen, stofzuigers en strijk
ijzers, en last not least een rijke sorte
ring schemerlampen en lampenkappen. 
Bii WONINGINRICHTING F: J. WIT

TEVEEN was het weer 
kolossaal. Geschenken bij • · · ·1 de vleet. Doe Uw keuze

;i �- .- • --� maar: fauteuils, salontafels, 
-� � ·•·_haard bankjes boekenkas-

• • ten, theemeubelen, lectuur
bakken, kapstokken, vloer
kleden, tafelkleden, divan
kleden, kaostokkleden, 
wanddoeken, er komt haast 
geen einde aan. Wij heb
ben voor U één goed ad
vies: loop er eens binnen: 
gewis koopt U 'n geschenk 
van goede kom-af. een 

geschenk voor het leven! Ook WITTE
VEEN'S MANUFACTUREN EN CON
FECTIEBEDRIJF deed de Sint even 
perplex staan. En geen wonder, want 
kwaliteitskleding is zowel voor heren als 
dames een geschenk, dat het "doet" en 
als men dan nog zulk een keuze kan 
doen als bij Witteveen mag met recht 
gezegd worden, dat hèt adres gevonden 
is. We mogen echter het St. Nicolaas
feest niet enkel van de practische kant 
blijven bezien en daarom een gulle greep 
uit de taai-taai, de speculaas, de choco
lade, de marsepein en het suikergoed 
van DE GRUIJTER, die op dit -gebied 
een reputatie te verdedigen heeft. 
Hééérliik. Weer een andere variatie kan 
-men in het surprise-pakket aanbrengen
door er iets goeds uit BOEKHANDEL 
VAN GRIEN SVEN aan toe te voegen. 
Meteen daarop belandden we in het 
hoofdkwartier van het huis von de 1001 
geschenken. Ook hier verdwaalde het .
oog in de mogelijkheden voor het heer
lijk avondje. Onweerstaanbaar gewoon! 
FOTO-ATELIER JANSEN stelt een
ieder in staat om voor een originele ver
rassing op 5 December te zorgen, zowel 
wat foto's als foto-artikelen betreft. Ook 
FOTO-ATELIER VAN ELTEN biedt U 
in dit opzicht vele mogelijkheden. Bij de 
Fa. v. d. VELDEN was Trappedoeli niet 
weg te slaan van hetgeen deze zaak de 
dames voortovert. De Sint keek intus
sen met veel bewondering naar de bed
stellen, dekens enz. ANDRE VAN 
HILST bleek álles voor strooi-avond te 
bezitten: heerlijkheidies om van te wa
tertanden. Bij de Fa. SPIJKERS had 
Trappedoeli al spoedig veel oog voor 
de variërende voorraad. De uitslag van 
zijn onderzoek: voor elck wat wils! En 

toen naar DEN OOIE
VAAR, ' waar de voor
raad Sinterklaaspre
senties elk jaar fenome
naler schijnt te worden. 
Honderden verlang
lijstjes zullen op dit • adres gedeponeerd kun

nen worden .. . èn met succes, want de 
veelheid van artikelen op het gebied van 
woninginricihting, dames- en herenmode 
(in de meest uitgebreide zin van het 

"woord) is kolossaal. ,,'s Is weer in den 
Ooievaar" zei T rappedoeli en hij deed 
bij deze zaak prompt honderden bestel
lingen. Ook bii de Fa VAN KOL vindt 
men cadeautjes te kust en te keur, zo
wel luxe als practische. De enorme eta
lages herbergen ongetwijfeld honderden 
zeer gewilde cadeau's. Vooral waar de 
verlanglijstjes dikwijls van een enorm 
variërende samenstelling zijn, kan men 
hier vaak een goede slag slaan. Werke
lijk: in de Bijenkorf wordt de Sint ook 
dit jaar weer een reuze-ontvangst be
reid! Wie op 5 December nu eens echt 
het hart wil laten spreken, kan uitste
kend terecht bij de Fa VAN LANGEN. 
Zie bijv. maar eens naar die zeldzaam 
mooie collectie Gero-artikelen. En let 
dan ook eens op die prachtige uurwer
ken, waaronder vooral de pendulles op
vallen. Niet vergeten mogen tenslotte 
worden de doublé, zilveren en gouden 
sieraden. Om harten te stelen! V.ia 
SYLPHIDE, het paradijs voor rokers, 
ging het toen naar ALBERT HEIJN, die 
dit jaar natuurlijk ook weer een stevige 
duit in het zakje doet met de levering 
van lekkernijen, zulks in een .kwaliteit 
zoals het betaamt op 't heerlijk avondje. 
De Fa THIJS-v. d. BRANDT vormt na
tuurlijk weer de bakermat van de meest 
ideale geschenken voor de vrouw: hetzij 

• shawls, handschoenen of hoedjes, hetzij
een leuk en vooral degelijk stofje voor 
mantel, iurk, rok of blouse. Zeer ge
waardeerde geschenken vindt men ver
der ongetwijfeld ook bij de Fa TIELEN, 
de toonaangevende zaak op het gebied 
van boekwerken (van de meest geva
rieerde soort), de zaak Qok waar men 
in de afdeling Kantoorboekhandel reuze 
geslaagde presenties zal kunnen vinden. 
Bij de Fa. v. d. WETERING maakten •
we kennis met huishoudelijke artikelen 
en gereedschappen van onovertroffen 
kwaliteit. P. v. d. WEIJDEN verraste de 
bezoekers met een reuze-aanbieding 
schoenen en pantoffels als waardevol 
onderdeel van 'n surprise. Een oud en 
vertrouwd adres voor het kopen van ge
schenken voor dames bleek voorts 

Fa v. GEEL-DE KO
NING, waar men de 
mooiste wensdromen in 
vervulling kan laten 
gaan. Bedenk maar 
eens: Damestruien en 
-vesten, kousen en
shawls, stoffen en para-

pluies. Ook voor de kinderen is het 
daar wat men noemt "ie ware". Bij 
SCHOENHANDEL GEMEN slaan we 
allereerst de sportartikelen in en daarna 
gaan we ook eens na • of er nog open 
p(ekke_n op de verlanglijsten gevuld kun
nen worden met schoenen en pantoffels, 
het-ie-van-het. DROGISTERIJ DE HAAS 
bleek voor onze gast (en dus ook voor 
U) nog verrassingen in petto te hebben.
Ga dus maar eens zien! Onderwijl Trap
pedoeli bij SPOORMAKERS keuze 
maakte uit de vele practische cadeau's 
ging de Sint verder om in de Station
straat het rijtje vol te maken. VAN 
HOUT-VERVERGAARD: 'n naam, 'n 
bef(rip. In deze speciaalzaak voor de 

crême de la crême op het gebied van 
dames- en herenmodeartikelen werden 
bijzonder veel dingen waard bevonden 
de zak van Sint's knecht te vullen·. Ja, 
ook nuttige artikelen als lakens en de
kens, benevens bijzonder snoezige en 
toch degelijke dingen voor de kléuters ! 
Van daaruit toog ons gezelschap voorts 
naar de Breukelsestraat, waar Tr.appe
doeli letterlijk en figuurlijk een licht op
ging, toen hii bii de Fa. ADELAARS de 
fantastische keurcollectie lampen ontdek
te. Ook de overige electriciteitsartikelen 
hadden zijn oprechte bewondering. Om 
vrouwelijke hartewensen in vervulling te 
doen gaan besloot de Sint de hulp in te 
roepen van PARFUMERIE v. d. BROEK. 
Voor speelgoederen en galanterieën kon 
hii weer prima terecht bij PIET SCHEL
LEKENS. Bij het zien van de St. Nico
laas-etalages bii BANKETBAKKERIJ 
VAN DUREN-SCHOLLEN voorspelde 
Trappedoeli aan alle lekkerbekken een 
feest voor het smaakgevoel. Ook bij 
DE SPAR en de Fa. WED. P. SPIE
RINGS - die een voortreffelijke twee
eenheid vormen - viel veel goeds voor 
5 December in het vooruitzicht te stel
len. Niet alleen vanwege de prima Spar
lekkernijen, maar vooral ook vanwege 
de herenkleding van de Fa. Spierings. 
Daarna ging de Sint voor het eerst op 
bezoek bii de Fa. ROOTH-DE LAAT 
in het "Winkeltje met de drie linden". 
Het beviel de Sint opperbest, want zelfs 
de grootste inkoper aller tijden bleek 
er van te houden in gemoedelijke sfeer 
goede inkopen te doen (manufacturen 
en confectie). Onderwijl Trappedoeli 
vervolgens het adres noteerde van 
FOTOHANDEL JOS. W. DE KONING 
(die de Si.nt in de voorbije jaren ook al 
aardig wat diensten heeft bewezen), 1>ing 
de Sint een kijkje nemen bij BAKKERIJ 
A. v. d. MEIJDEN in de Pastoor Eras
straat. Wel, de goede geuren dreven ons 
in de neus. Bestellen werd toen het 
eerste werk. Toen op bezoek bij een 
goede oude bekende: BERT VAN DEN 

BRAAK met zijn spe
cialiteitszaak in tabaks
artikelen en parfume-(f) rieën. Beide branches

') � bleken geschenkjes te 
, � bevatten, die geweldig 

in zullen slaan èn bii 
de heren èn bij de dames (en omge
keerd, want een dame versmaadt een 
cigaret niet en een heer is 'n pot bril
lantine bijv. niet vreemd). KANTOOR
BOEKHANDEL ARBO bleek een goed 
adres, want daar vond de Sint - die 
zijn pappenheimers wel kent veel 
goeds van zijn gading. Voor de ouderen 
in vulpennen, vulpotloden, agenda's enz. 
Voor de kinderen in kleurpotloden, 
tekencahiers, prentenboeken, modelleer
klei enz . .,Dit is 'n complete bazar!" liet 
de Sint zich ontvallen toen hij even later 
voor de grote etalages van Fa.' PIETER 
v. d. BRANDT stond. En zowaar, hier

vindt men haarden en 
kachels naast mama
poppen en schietge
weerties, bromfietsen 
naast kinderdriewielers, 
wasmachines naast 0 speelgoedtreintjes, kin
derwagens naast pop-
penwiegjes, nut t ige 
huishoudelijke artike-
len naast luxueuze sier-
goederen. Daar komt 

de Sint zelfs op zijn zuinigste dag niet 
met lege handen vandaan! In 'T 
ANKER" bleek het ook weer best voor 
hen, die er op staan van het St. Nico
laasfeest een smulpartij te maken. Heer-

lijk en prima! Via RIJWIELHANDEL 
v. d. BONGAARD in de Tóngersestraat
(voor practische geschenl<en niet te ver
geten!) ging het toen weer naar de 
Breukelsestraat. Bii de Fa. OPHEIJ voor 
ieder een rijke keuze in kleding als 
kousen, sokken, wanten, handschoenen, 
truitjes, vesten, overhemden, shawls en 
hoofddoeken alsmede excellente aanbie
dingen in textielgoederen. Bij VAN 
LAARHOVEN werd een oude_rwetse 
partij overheerlijke dingen gereserveerd
voor de grote avond. Om vogel- en vis
liefhebbers te plezieren deed de Sint 
daarna een flinke bestelling bij de Fa.
GEBR. VAN OERS. Bij SCHOEN- EN 
LEDERHANDEL HEIJMANS wisten we 
we werkelijk niet wat het meest te moe
ten bewonderen: schoenen, laarzen, en 
pantoffels of tassen, portefeuilles en por
temonnaies. Weet U het? Vervolgens 
naar de Fa. GOOSSENS, waar elk arti
kel uit de etalage een waardevol St. Ni
colaasgeschenk blijkt te zijn, ongeacht 
of het nu groot of klein is. Het geheim 
daarvan is de kwaliteit. In de Van Leeu
wenstraat waar W. VAN DONGEN 
resideert, vonden we cadeau's om elk 
van verwachting bonzend hart tot rus,t 
te brengen. Tenslotte werd het met deze 
wandeling: eind goed, al goed! Want bij 
de Fa. BREUER in de Wilhelminastraàt 
maakten we met diverse heërliikheidjes 
van onze maag nog even een afgo_d. 

- Onze bezoekers vertrdkken echter niet
alvorens voor LENNISHEUVEL nog 
het adres van "DE STER" (een VéGé
kruidenier) genoteerd te hebben, want 
wie zoet is in Lennisheuvel krijgt lekkers 
van Ant. Janssen. 
Toen was het eindelijk weer tijd gewor
den om afscheid te nemen van onze 
2asten, die nog een week van drukte en 
nog eens drukte voor de boea hebben. 
Voor zijn vertrek hebben we de Sint 
ll02' naar zijn voornaamste algemene in
druk gevraa2d, waarop hij tot ant
woord 2af, dat hem bij deze traditionele 
wandelina- vooral de 2eweldïae keus Wil$ 
OJ)S?evallen, die Boxtel haar kopers op
alle mogelijke 2ebied presenteert. ,,Voor 
mij" zo zei hij tenslotte "is vanavond 
het onomstotelijke bewijs 2eleverd van 
de aeldïg,heid dezer leus: koopt elde.-s 
niet wat e� plaats U biedt". 

Burgerlijke Stand

der gemeente Boxtel

van 18 tot en met 24 November 19S:2.
GEBOREN: Adriana J. dochter van J.
H. Veroude en M. A. van den Bosch, 
Boseind 18 - Maria ·G. A. dochter van 
J. C. van Kuringen en H. van Uden,
Gemonde 40.

GEHUWD: Adrianus J. van den Lan- . 
genberg en Francina P. H. Huijberts -
Antonius P. van Dun en Johanna Chr. 
M. Moonen - Marinus W. van Weert
en Maria H. A.' van Kessel. 
OVERLEDEN: Petrus van Gestel, oud 
76 jaren, Munsel 11 - Wilhelmus Wij
nandus Christiaan Senden, oud 78 iaren, 
Veghel - Willebrordus van den Rosch, 
oud 80 jaren, Duinendaal 12. 

ZONDAG 14 DECEMBER 
TENTOONSTELLING 
,,KERST ACTIE" 
DUINENDAAL. 

• wezel, die onder de boom toezagen hoe 
hun vriend de boommarter het eek
hoorntje zou pakken. 
Bronsie, die de marter en zijn kamera
den wel kende, begrefiP, dat het hem 
ergens anders om te doen was. Pluim 
had ook eens een broertje van Bronsje 
gedood, en het eekhoorntje wist dus 
wat hem te wachten stond. Met een 
grote sprong kwam de marter op hem 
af. Maar Bronsje flitste naar de andere 
kant van de boom. De marter rende ach-

Bronsje, de eekhoorn, doet een ontdekking 
ter hem aan en steeds hoger vluchtte 
Bronsje. In de top van de boom-kon hij 
niet verder en Pluim stond klaar voor 
zijn laatste, beslissende sprong. -Angstig 
keek het eekhoorntje pm zich heen. Iets 
verder stond een andere boom, maar de 
afstand was wel heel erg groot. Toen de 
marter op hem toeschoot, maakte Brons
je zijn vreselijke sprong<.� Als een kleine 
rode bal vloog hij door de lucht en kon 
zich nog juist aan een lange dunne tak 
vastgrijpen. De tak zwiepte een heel 
eind door en daardoor tuimelde Brons
ie hals over kop naar beneden. Maar hij 
viel niet helemaal op de grond. Met een 
doffe klap kwam hij in het nest van juf-

Het betoverde bos was in rep en roer. 
Op een hoop opgewaaide bladeren stond 
de omroeper van het bos, meneer de 
Haan, en verkondigde met luide stem, 
dat hierbij werd bekend gemaakt, dat de 
koning der kabouters een grote beloning 
uitloofde, voor hem die zijn gestolen 
kroon terugbracht. 
De kabouterkoning, die in een prachtig 
paleis midden in het betoverde bos 
woonde, droeg altii4 een glanzende 
gouden kroon op zijn bolle kale hoofd. 
Vanmorgen vroeg, toen hij opstond was 
de gouden kroon van het nachtkastje 
verdwenen en natuurlijk was de koninP 
vreselijk kwaad, want nu kon ·niemand 
meer zien, dat hij de koning van alle 
kabouters was. De gehele kabouterpoli
tie was al op zoek naar de dief, maar 
tot nog toe had men hem niet kunnen 
vinden. Daarom had de kabouterkoning 
besloten de hulp van alle dieren in het 
betoverde bos in te roepen, om zijn 
kroon terug te krijgen. 
Er werd -natuurlijk druk gekwebbelc' 
over het geval en de meeste dieren gin 
gen dadelijk zoeken. Een eindje van d, 
andere dieren af, stonden de boefjes var 
het dierenrijk, zoals Rekel, de vos 
Pluim de boommarter, de wezel, de bun
zing en nog een paar van die mooie 
heren. Zij keken elkaar eens wantrouwig 
aan en het bleek, dat ieder c!e ander 
niet vertrouwde en dacht: ,,Jij hebt de 
kroon gestolen." 
Bronsie, de eekhoorn was ook bij de 
toehoorders, maar hij dacht er niet aan 
om naar de kroon van de kabouterko
ning te gaan zoeken. Dat was het werk . 
van de kabouterpolitie en niet ·van hem. • 
Druk babbelend over het geval met zijn 
vriend Flap, het konijn, wandelde hij 
terug naar de boom waarin zijn nest was. 

GEVANGEN? 
Even later zat Bronsje op een dikke tak 

met zijn rug tegen de stam van de boom 
lekker aan een dennenkegel te knabbe
len. De zon scheen heerlijk en de eek
hoorn voelde zich best op zijn gemak. 
Plotseling bleef hij doodstil zitten. Wat 
was dat? Hoorde hij daar niet iets ach
ter zich? Hij liet de denn�nkegel vallen 
en sprong op de stam. Daar zat hij, zon
der zich te bewegen en staarde met zijn 
kleine kraaloogjes naar zijn doodsvijand, 
Pluim, de boommarter, die op een meter 
afstand tegen de stam ,?.eklemd zat. De 

marter sprak: ,,Bronsie, in naam der wet 
kom ik ie gevangen nemen, omdat wij 
ie er van verdenken ,dat jij de kroon 
van de kabouterkonin� hebt gestolen." 
Met wij bedoelde Pluim de andere boef
jes, zoals Rekel; de vos en de kleine 

frouw ekster terecht en dat was zijn 
redding. 

DE VONDST.
"Au!" gilde Bronsje. Waar was hij nu
op terecht gekomen. Vlug keerde hij 
zich om en toen begreep hij waarom de 
val in het nest van juffrouw ekster zo'n 
pîjn had gedaan. In het nest lag ...... de 
kroon van de kabouterkoning! 
Snel keek hij om zich heen. De ekster
was niet thuis, dus kon hij hulp gaan 
halen. Nog nooit had Bronsje zo vlug 
van de ene in de andere boom gespron
gen. Hij rende naar het paleis van de 
kabouterkoning. Daar vertelde hij wat 
hij gevonden had en dadelijlç_ gingen er 
een paar manneties van de kabouter
politie met hem mee, om bij juffrouw 
ekster huiszoeking te doen. 
Twee kabouters bleven in de boom zit
ten totdat zij thuis zou komen. Ze zou
den haar gevangen nemen en voor de 
kabouterrechtbank brengen. Trots bracht 

1 Bronsje onder geleide van een paar ka
, bouters, de kroon terug bij de koning, 

die heel erg blij was en het eekhoorntje 
een grote beloning gaf. 
Toen juffrouw ekster thuis kwam deden 
de kabouterpolitieagenten haar de 
boeien aan en de rechtbank veroordeel
de haar tot een dag gevangenisstraf in 
de kerkers van het kabouterpaleis. 
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N I E T T E V R O E G G E M O P P E R D, 
want voor alle steenkoude voeten heeft St. Nicolaas 

* * een paar heerlijk warme en leuke pantoffels in petto.

bij B.O V E.N DEERT 
SCHOEN HANDEL 

Een Borreltje 1hoort er ook bij! Drink op Surprise•avond 
'n Oude Klare 
Likeurtje of 
'n glas Wijn 

van SlljterlJ 

P._ Raaijmakers 
Rozemarllnstraat 2 
Deelnemer St. Nlcolaas"actle 

Sint Nicolaas 
Voor uw Rookartikelen 
en Suikerwerken naar 

M. ME LIS
v. Merhelmstraat 39 

Goed gesorteerd en U vindt 
bovendien in onze etalage nog 
een aardige verrassing. 

F. P. v. Langen Stationstraat 62 
Wij ontvingen : Het St. Nicolaas•Cadeau 

voor 

Automobilisten: 
de 

Antiverblindingsbril 
Ziet etalage 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT 15 

11ediscb Gedlpl. Voetverzilrgster 

Ook aan huis te ontbieden 
Telefoon No. 820. 

PIJPEN Sigarenpijpjes Sigarettenpijpjes 
* Tabaksdozen 
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En daarom verrast Hij ·iedereen uit zijn over
vloed, met een degelijk en aardig geschenk, 
dat Hij koopt 

IN 

Sint Nicolaas-Cadeaux 
voor Jong en oud 

Parfumerie M. J. v. d. Broek 
Breukelsestraat 34 • Telefoon 220 

* * * De best gesorteerde en betere
Speciaalzaak in Boxtel. 

--'►• Het Lederwarenhuis ._, 
heeft voor St. Nicolaas grote keuze 

Reis, en Boodschaptassen, Reisnessaires, Dames• en Herenport. monaies en alle voorkomende Lederwaren. 

Deelnemer aan de Bonnen•Actle. 

Ook wij hebben nuttige geschenken 
zoals: 

Naaimachinelampen, klok en l.ing model 
lo,se motortj•s voor uw naaimachines 
Huishoudscharen Strijkijzers 
Coupeurscharen 
Borduurschaartjea 

.. Borduurringen 
.-,:��� Radeerwieltjes 

Van "Kessels" 

Centimeters 
Rokspuiten 

en Poeder 
Naaigaren 
Rijggaren 
Haakgaren 
enz. enz. 

(naast Gemeentehuis)

! Maak"hem"gelukkig ... t

! Geef hem met St. Nicolaas een ! gesch�nk waar hij plezier in heeft en U eer mee inlegt. 
U vindt bij oni een weergaloo$ 
mooie collectie in:}f OVERHEMDEN in leuke cadeau•verpakking }f ZELFBINDERS in aardige doosjes }f NAPPA HANDSCHOENEN lf. WOLLEN SJAALS )f.. WOLLEN VESTEN }f POPLIN ZAKDOEKEN }f RIEMEN ENZ. Kom zelf eens kijken naar de zaak waar ,,ZIJN" dromen werkelijkheid worden, want er is MEER KEUS bij 
:K. 0-. q,d:de foua,. 1 HERENMODES . t '> Kruisstraat 1 Boxtel {

,--....-,..._,____.,,. ____ --.J_~-~-------------

St. Nicolaas neemt 
geen risico! 

Hij gaat lloor Uurwerken 
al 40 jaar 

naar VAN VLERKEN 
Werkelijk een sortering zoals 
U nergens ziel. Alle uurwer
ken onder 1>01le garantie. 

Horloges 
Pendules 
Pendulettes 
W"kkers 
Wekkerklokjes. 
Koekoek klokjes 
Keuk�nklokken 

SIERADEN, Goud • Zilver - Doublée
&n zeer grote en bui1,nge11>oon verzorgde keuze. 

JUWELIERS-PLEET 
Prachtige collectie 1>oor ideale St. Nicolaas-cadeaux. 

ZIET ONZE ETALAGES 

Fa. A. VAN VLERKEN 
Juwelier • Horloger • Opticiën • Kruisstraat 10, Boxtel 

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

Shag• en Klapdozen
* Sigaren• en 

Naaimachinehandel Molenstraat 16 
RECHTERSTRAAT 7 • BOXTEL.__,.

L================= F:��w0 
\ VERRAS HAAR EENS MET 'N j Sigarettenkokers enz. Vraag St. Nicolaas een 

* Grote assortimenten -
SIGAREN EN 

SIGARETTEN 

HARRIE VOETS 
Rechterstraat 9 

Tel. 292 

/ -
Onberispelijk van kwaliteit en afwerking 
W. VAN ROOIJ

BOSSCHEWEG 52 

Agentschap : SERV A
en COV�-RIJwlelen 

f7 r.Î11i �, ,..,.� .. -.,. f f f.a� �CJe" ••• Y ersey damestruitjes, zuiver wol, prachtige kwaliteit, alle modetinten in diverse garneringen. Prijzen vanaf 18. 5oKatoenen Yersey, prima model, in kleuren griJs en turquoise. 6. 95 
Korte tricot vesten, in zuiver wol, diverse kleuren, prima pasvorm Prijzen vanaf 15. 50 
In één woord : Practische waardevolle St. Nicolaas-Geschenken 
F. J. WITTEVEEN 

- BOXTEL RECHTERSTRAAT 18 

EDAH 
-PROFIJT

ALLEEN _D EZE WEEK (VOOR IN DE SCHOEN) 
REEP 

CHOCOLADE 

VOOR 5 CENT 
BIJ ELK PAK 
EDAH

MARGARINE VAN 50 et., 44 et., 42 et., EN 38 et. 
Bij Edah niets te plak
ken, niets te bewaren. 
Bij Edah kunt U direct 
geld besparen! Meteen 
de allerlaagste prijzen 
voor de allerbeste kwa
liteit. Oordeel zelf! 
Kijk maar: 

\ 

VOOR SINT NICOLAAST,IJD 1 

Chocolade letter, /j. sluk v.a. 15 et. 

een naam voluit voor weinig geld 

Strooigoed, .......... 250 gram 49 et 

verrassende samenstelling 

Speculaas botervers . .. 250 gram 39 cf. 

Fondant-Borstplaat, 20 et . 

bij de thee ................... 100 gram 

Ia.ai-popjes, ........ 250 gram 39 et. 

ook lekker op het brood 

Gelderse rookworst, 79 et. 

de echte met loodje ............ per stuk

Boterhamworst, .... 35 - 32 cf. 

100 gram 

Krul-vermicelli, 250 gram v.a. 19 et. 

Tarwebloem, hagelwit, per kg 47 cf. 

Pruimen op sap, ........... 48 cf. 

extra voordelige, extra grote pot 

Bijenhoning, ... pof vanal 99 cf. 

puur gezondheid 

l 

HAARDFAUTEUILTJE ! 
'n Prachtige collectie, bekleed 

l met fleurige epingle's, moderne 
gobelins en effen velours, staat 
geëxpos1;erd in onze etalages 

en toonkamers. 

197.50 - 175. - - 157.50 - 132.50 - 107,50 85,- - 72.50 - 52.50 - 42.50 - 29. 75 - 22.90 

Y:J.�� l 
� UW SPECIAAL-WONINGINRICHTING 1 · 
i RECHTERSTRAA T 22-24 TEL. 476 � 
��� 

De Sint koopt de Horloges, 
Klokken, Wekkers, enz. 
uit onze zeer ruime sortering 

F. P. VAN LANGEN 
STATIONSTRAAT 82 

Ook in Gouden en Zilveren Sieraden 
brengen wij U het nieuwste. 

G E R O 
CASSETTES EN

GESCHENKEN 

In onze aparte afdeling vindt U een 

zeer ruime keuze. Zie etalage. 

. l 

\ 11, :~ ·, 16~ 

-======I 
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Een St. Nicolaas-Cadeau voor heel. Uw leven? 

DAN EEN GERO-ZILMET A 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, 1 5 - 107, 35 

Cassette 2-ladig, 84-delig: 251, 1 0 - 218,80 . Alle GERO-artikelen zijn ook los leverbaar. 

C. STEINMANN 
Zie onze etalages ! Profiteer van de speciale GERO-reclame tot 1 Januari.

RECHTERSTRAAT 6 - BOXTEL - TELEFOON 401 , 

O, KOM ER EENS KIJKEN ..... bij De Spar meer dan 50 verrassingen met 100/o korting ! Banketstaaf (100 gram) . . . . . 30 et 10 0/o korting 2 staven voor slechts . . . . . . 55 " 10 0/o korting De mooiste en lekkerste ehoeolade,letters . . . . 35 , 60 , 80 " 10 Ojo korting Diverse figuren vanaf . . . . 9 et met 10 0/o korting Holle suikerfig. p. 100 gr . . . 35 et ., ,, ,. ,, Platte suikerfig. p. 100 gr . . . 28 et ,. ,, ,, ,, Marsepeinfiguren . . . 25 en 18 et ,. ,. ,. ,, Suikerwerksurprises v.a. . . . . 10 et ,. ,. ,. ,, Bovendien grote keuze uit de beste St. Nieolaas,artikelen met lQO/o voordeel. 

De grootste sortering 

in 
SIGAREN 

SIGARETTEN 

EN TABAK 

voor St. Nicolaas, vindt U bij 

W. PRICK, Tel. 440

• 

--

Voor St. Nicolaas is het adres 

Bert van den Braak 
NUTTIGE GESCHENKEN 

Kousen 
� BARONlESTRAAT 73 Tel. 450 

Il SIGA;ETTEN 

Handschoenen 

le kwaliteit Nappa met warme voering voor Heren voor Dames 17,50 15,95 

Pantoffels 

Slippers 3,25 Kraagpantoffels 4,60 Lux. leder Dames• pantoffels v.a. 8,25 
Sterke kousen 1,35 Nylons le kwal. 5,60 Sokken 2,50 Sportkousjes v a. 1, 1 0 \ 1!•l)a11 

een grote sortering in dozen van 50 stuks vanaf 1,88 tot 8,75 En1telse Import, per doos vanaf 1 ,60 In blikverpakking vanaf 4,� 
SIGAREN Van het merk ELISABETH BAS, dat in Boxtel het meest gerookt wordt, _hebben wij een grote voorraad, ook ASSORTIMENTSKISTEN Verders: Willem Il, Hofnar, Agio, La Paz, enz. 
PIJPEN U heeft bij ons keuze uit circa 1200 stuks. Wij presenteren U de wereldberoemde 

BIG-BEN pijpen. Het beste uit het beste.Sigarettenkokers v.a. 2,50 * Aanstekers v.a. 1,45Sigarenkokers v.a. 3,50 * Shagdozen v.a. 1,30 Tabakszakken, Tabakspotten, Sigarenknippers, enz. enz. 
V slaagt bij ons zeker! 

* * ========================== * * 

* *
Onze grote sortering in 

.PARFUMERIE� 
ARTIKELEN 

vergemakkelijkt Uw keuze voor 

GESCHIKTE 
St. Nicolaas 

GESCHENKEN 

Drogisterij M. Oliemeulen 
* Rechterstraat 3 7 Tel. 361 * 
*·��======�=============== * •

.Alamte1t! 
Weet U dat de Nederlandse vrouw 
als de zindelijkste wordt geprezen. 
* 't Geheim hiervan is: zij houdt
haar huis stofvrij en blinkend met
·een eerste klas

Stofzuiger of Vloerboener 
Hoover -Ruton - Excelsior- Ritsema 
Electrolux • Erres etc. 
* En het wasgoed kraakhelder zonder 
vermoeid te worden met een prima 

W asmacbin-es 
zoals Miele • Hoover • Cordes e.a. 
* Verras Uw vrouw ook met surprise
avond door bij on• een a t o fz u i11•r of 
waamàchine te bestellen. 

ELECTRO- TECHNISCH BUREAU 

W. VAN DONGEN
v. Leeuwenstraat 11-5 • Telefoon 515 • BOXTEL 

Portemonnaies 

voor Heren Boekentassen Portefeuilles 

Kleine maten 5,35 7,35 Prima leder met ritssluiting 6,65 8, 1 0 en 1 0.65 Luxe Damesportemonnaies 1.75 2,70 4,00 5,25 
grotematen8,95 en hoger 4,906,657,50 Actetassen met zakken Herenriemen v.a. 11 60 

1 3,25 1 8,25 26,30 _ met schuifgesp 
H E IJ M A N S, Bre�kelsestraat

AN DE MODERN N 

+ � ... •/.

TELEVISIE' .. , 
ST. NICOLAAS KAN UW TOPWENS HET BEST VERVULLEN

8/J VAN BOXTEL 

�� 

� 
w� 
f_e/195.-

CLARISSENSTRAAT 3 
BOXTEL 

DEN DRIES 

Van Boxtel geeft de beste Televisie• 
service, want Van Boxtel weet er 
alles van! 
Maak vele dagen tot een feest: 
Koop een Philips Televisietoestel bij 

VAN BO.XTEL 

REINIGT EN VERFT 
UW KLEDING 

OP MAANDAG GEBRACHT. • ZATERDAG TERUG. 

Speciale Aanbif;!ding 
Tot en met Zaterdag 6 December 

AMANDEL 
SPECULAAS 

de vanouds bekende 4 9 
250 GRAM van 65 voor 

THEE 
erg voordelig. 200 gram 69 
CACAO '.250 gram . 

DADELS, zonder pit
nieuwe oogst. 250 gram. . . 

95 
25 

���l��b�o��:�������am 1 9 

�n����-H�� 200 gram 59 

43 
����-�����- ..... 44 
��u�e��?��� . per paar 38 

BOEREN-METWORST 100 gram . . . . . . ' . • . 

28 

38 

�t���a�!i� 2!�����AAS . 39 

VET SPEK 
gerookt. 100 gram 

'HARING, in tom. saus

bl,k 1 70 gram 

::e�Zn����������!n� 1 9 
GROTE TAAIPOP 45 per stuk 

Chocolade Letters 
ook M en W. In keurige doos 

Choc. Figuren 

Strooigoed 

Fondant Mijters 

Fondant Harten 

48 en75 

vanaf 10 

200 gram 

Luxe Doos Fond. Borstplaat 

45 

40 

45 

BO 

e Nederlands 
maill~ wasmachin 

Goedgek. door de Ne 
erenlglng •· Huisvrouw 

naam Is oud, 
goed als go 

Markt 28 • T elef. 512 

À -fI_ '. 

1 

1 



Eerste trekking 
St. Nicolaas-Actie . Boxtelse Winkeliers-Vereniging te prijs à f 100, - : 16692 

5 prijzen à f 10,-: 36842 35175 9737 46106 42506 30 prijzen à f 5, - : 16389 21272 46608 7808 47801 47242 37381 32501 39139 37488 33603 1415 7626 39925 28524 
100 prijzen à f 2,50: 

5901 32681 20463 46400 38033 27438 3226 39881 14442 4563 
32682 6542 33761 297 43869 

26875 33888 26625 17327 3742 41666 18 44476 42023 42587 1544 23695 44265 20628 28072 16981 19578 16706 l2700 13266 1846 30663 27570 21929 32981 2169 34432 6386 42203 48026 
24094 27806 37592 9553 7861 13484 4773 40742 40529 20094 44223 1487 44465 1214 35913 27974 16562 34257 
12441 2134 19205 37436 40949 7553 34757 21678 22223 13085 11522 41688 6271 42477 2874 43811 38651 20545 27363 32967 35046 7247 48485 7975 29379 6196 25464 7863 33483 27498 32742 49366 7700 43715 18116 11772 4384 47740 8990 5390 35080 5503 3847 29726 45225 35285 28671 5481 29825 2620 29346 48293 
200 prijzen à f 1, - : 46736 4363 1725 24378 26873 33477 39953 35486 3029 6124 1922 41975 33598 22904 40333 37203 8082 12664 47215 29910 9165 22435 36531 13234 9691 49914 2968 46919 39340 1466 38244 39661 37974 4523 41458 30640 4561 37746 42560 48417 48416 21553 46138 46137 25849 48290 27492 1457 23951 47528 34989 11563 46375 13991 31682 29722 17189 33665 49126 4326 41045 44944 48193 8132 17957 36163 12014 22296 41570 25679 23053 35850 2193 6213 2155 283 3836 28039 18265 9481 9482 32138 18368 26677 7723 27276 3378 2485 48547 45988 32062 6237 41670 7462 40645 23555 26878 41142 35699 7466 25225 11139 22800 4333 10848 34655 45606 2653 23303 23571 35057 31060 33306 20710 10242 39976 18856 43016 30354 14456 27026 42007 40076 7583 29821 7259 9046 1184 21669 4996 4641 21168 4265 48798 18418 27868 24271 29877 45482 32672 3741 18506 26098 24754 488 36092 12961 26524 47550 3241 46439 4260 6521 8264 33948 46030 533 21264 21296 33986 26317 46977 14266 45172 8909 31592 27003 17745 11351 24744 14184 34458 23927 5225 18352 5335 6379 41438 29046 12374 29250 33443 1268 2286 48012 29535 40943 29677 31517 14269 37025 41027 6851 7244 4008 36828 38733 38105 20490 4051 
De prijzen kunt U afhalen bij Sigarenmagazijn W. Prick, Rechterstraat 5. 

Nieuwe uitgaven 
DOUWE EGBERT'S NIEUWE ALBUM 
EN KINDERBOEK. 

de West voorgelicht door verschillende experts en men mag verwachten, dat ,.Naar de West" bij velen de lust oproept, om ruimer kennis te verzamelen omtrent een bijzonder interessant gebiedsdeel van ons Koninkrijk. De kleurenfoto's. grotendeels opgenomen door Wim Berssenbrugge, zijn bijzonder- geslaagd en typeren landschap en bevolking op treffende wijze. Ook de KLM., Mr. Hustinx, de Kon. Neder!. Stoom• boot Mij. en A. Fisher te Curaçao zorg• den voor interessant materiaal. F. ten Have voorzag het boek van de illustraties. Van dezelfde firma verscheen het vierde deeltje van het kinderboek "Flip en Aap". Joop Geesink als illustrator en Han Hoekstra als schrijver vormen samen wel een ideaal koppel voor het samenstellen van kinderboeken. In zeer korte tijd vormden de eerste 3 deeltjes een zeer geliefd kinderbezit. Ook dit vierde deeltje zal met veel belangstelling door de jeugd worden begroet. Zoals men weet, worden de kleurenfoto's voor de albums en de gekleurde platen voor de kinderboeken verkregen via de punten, welke Douwe Egberts bij haar ·koffie en thee beschikbaar stelt. 
NIEUWE PRISMA-BOEKEN. Kort geleden zijn bij Uitgeverij "Het Spectrum" te Utrecht weer enkele nieuwe boeken verschenen in de bekende goedkope Prisma-reeks. Het zijn de volgende werken: 
,,Kees de Jongen" van Theo Thijsen, een van de weinige boeken, die zuiver vertellen wat het is op te groeien in Nederland (9e druk). ,,De Hemel mijn beloning" van Thornton Wilder, een vreemd maar boeiend verhaal. 
,,Het geval van de reizende jongen" van Michael Innes, een spannend en ontroerend verhaal van een jongen die eenzaam tegen de angst optornt en de angst overwint. Een psychologisch meesterstuk, dat de verbeelding van de lezer zonder onderbreking boeit. 
,,Katje in rok" van Hjalmar Bergman, een hartveroverend geestig boek. Gebrek aan plaatsruimte belet ons om dieper in te gaan· op deze "aanwinsten" in de Prisma-reeks. We zullen moeten volstaan met de totaal-indruk, dat we hier vier boeken bij onze lezers introduceren, die aanspraak maken op een goed plaatsje in de boekenkasten. De weg daartoe is speciaal in deze geschenkentijd niet zo moeilijk! 

Waarschuwing. BIJ MIST OVERDAG GROOT LICHT! Houding van vele automobilisten laat te wensen over. Bij mist overdag dient men met groot 
licht te rijden. Het Wegenverkeersreglement schrijft dit uitdrukkelijk voor! Recente steekproeven van de A.N.W.B. hebben niettemin aangetoond, dat slechts vijf procent van de automobilisten zich in de praktijk aan dit klemmende veiligheidsvoorschrift houdt. Vele ernstige aanrijdingen en aanzienlijke schade waren van deze onverantwoordelijke houding reeds het gevolg. Mede met het oog op de in dit jaargetijde t_e verwachten mistperiode, doet de A.N.W.B. dan ook nog eens een dringend beroep op de gemotoriseerde weggebruikers, zich aan het wettelijke voorschrift te houden. Slechts op deze wijze kan de automobilist het tegenliggend verkeer tijdig op de nadering van zijn voertuig attent maken. 

Te koop: een toom biggen. A.v. d. Aker, Munsel- 6.Te koop bij Th. Sleutjes, Kasteren B 37, Liempde, een toom beste biggen. 
------zware biggen te koop bij Odulph Verhoeven, Tongeren 1. Strooigoed! Taai-poppen! Speculaas! Chocoladeletters! Haal 't bij een VéGé-kruidenier. U kriigt dan geldzegels. Die zijn geld waard! Woningruil. Wil mijn woning te Tilburg (huur f 29,- p. m.) bevattende kamer en suite, ruime keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers, zolder, geyser, douche, ruHen tegen goede woning te Boxtel. Brieven onder No. 44, Molenstraat 19. Heb kleine woning, wil ruilen tegen grotere. Brieven onder nr. 99, Molenstraat 19. Woningruil: flinke woning te Eindhoven, huur / 7,- per week, tegen woning te Boxtel. Adres bevragen Molenstr. 19. Wist U, dat U bij een VéGékruidenier op bijna alle boodschappen. geldzegels krijgt? Deze besparing maakt Uw Sinterklaas goedkoper! 

Te koop: een step op luchtbanden, zo goed als nieuw, bij P. v. Gorkum, VendelstraatC 6, Liempde.
-------Te koop: Huiskamerlamp, emaille wasketel, prachtige, nikkelen rookstel, jongens bovenkleding, leeftijd 12-16 jaar. Bevragen Molenstraat 19. Te koop: Kinderfietsje 8-13 jaar, als nieuw, Raaphof 6. Wederom aangekregen mooie buffetkasten, legkasten, dressoirs, theekastjes, enz. enz. aan lage prijzen. Meubelhuis .,De Beurs", Markt 22, Boxtel. 

nieuwe album 

- 'l'l,aar"de�'
geschreven door 

PIET BAKKER met prachdge kleurenloto'a la aitr 

Prils f z.40 

Vraagt Uw winkelier�
Waardepunten voor kleurenlo10'• bil 
DOUWE EGBERTS 

Te koop: nog enige meisjesen Jongens rijwielen, 6-10 jaar, als nieuw. Bosscheweg 52. Algemene Vergadering Betere kwaliteit, lagere prijzen 1 Te koop: accordeon, 4-rijer, 80 bassen f 45,-; alsmede uitneembare kinderbox f 25,J. v. Lee, Merheimstraat 9. Te koop: week-end wandelwagentje. Te bevragen, Rechterstraat 71. 
-------Te koop: een dames- en een kinderfiets (leeftijd 8 jaar). Bevragen Molenstraat 19. Te koop: een bankschroef, twee leuningstoelen en straalkacheltje. Julianastraat 25. St. Nicolaas-cadeau's: Te koop groot lindenhouten tekenbord, passerdoos, gradenhoeken en z.g.a.n. herenfiets, sportmodel(wegens aankoop van bromfiets.) Voorts kanaries, mannen en poppen, prima zang, ingeschreven bij stamboek Alg.Ned. Bond v. Kanarieteelt,alsmede jonge goudfazanten(wegens plaatsgebrek). M. v.Griensven, Julianastraat 8.

v.an de 
Sectie K. 1. afd. Boxtel op Dinsdag 2 December a.s. om 6.30 uur bij H. v. Rooij. Belangrijke Agenda. Spreker de Heer .J. J. v. Doren. 

Gevraagd voor Olland 

een Agent Brieven aan 
Wouda's Zaden Oranjewoud. Sinds 1879. Ook zijn nog enige om, liggende plaatsen vrij. 

Extra aanbiedingen 
van 

'TANKER 200 gram Choco,Rondjes 

100 GR. TONGWORST 200 GR. LUNCHWORST 100 GR. GEKOOKTE HAM 
500 GR. FIJNE VARKENSZULT 500 GR. COTELETTEN 500 GR. POULET 

30 CT 85 CT 55 CT 85 CT 190 CT 130 CT 
Slagerij Baaijens-Frunt 

Baroniestraat 99 

Plastic-Verwerkingsbedrijf fa L. Katan. 
Markt 29, Boxtel 

zoekt een volslagen bekwame kracht 
Hiervoor komen in aanmerking geschoolde en 
ervaren gereedschapmakers, draaiers of der• 
gelijken. Aanmelding tussen 9-12 uur of 2-6 uur dagelijks. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •

In de serie culturele albums, die onder auspiciën van Douwe Egberts verschijnen, za,g zojuist het werk "Naar de West" het licht. Piet Bakker, de auteur, is daarbij wat verder gegaan dan een zuiver geografische beschrijving van Suriname en de onder Nederlands bestuur staande eilanden van Centraal-Amerika. Hij laat ons ook het economisch en cultuur-historisch beeld van de West zien en schroomt niet op tekortkomingen de vinger te leggen. Piet Bakker werd in Het is tevens de enige manier om zichzelf overdag bij mist te beveiligen. Kinderfietsje te koop of te ruil tegen grotere. MolenKinderstep te koop gevraagd. straat 72.
een fijn gechocolateerd koekje . . . . . 50 et. 250 gram Citroenwafels heerlijk fris bij thee 55 et. 200 gram Knoopjesdrop smakelijk en genezend 43 et. 250 gram Suikerbeestjes 

i 'N ,,ST NIC'' TIP i• •• •Allen die behulpzaam zijn geweest in de levensuren van onze dierbare Zoon en Broer 
A»PI LAEYENDECKER 

laatste Aanbiedingen Molenstraat 19. 
Te koop: voetbalschoenen, maat 44, Wiel met 3 versnellingen en trommelrem. Te bevragen Molenstraat 19. 

CAFÉ TE KOOP 
pand te huur. Brieven Molenstraat 19. 

45 et. 250 gram Chocoladehagel 42 et. betuigen wij bij deze onze welgemeende dank. Eveneens danken wij de firma Jos. v. Susante en het personeel. de Zuid-Ooster Busonderneming en Buurtgenoten voor de H.H. Missen, Gebeden en Bloemen, die voor ons een heerlijk bewijs waren van medeleven in het voor ons zo smartelijk verlies. Te koop: herenfiets en dames- Verloren bruin fluwelen Grote blikken Haring in Tomatenpurée 425 gr. 78 et. Grote Chocoladefiguren fiets, z.g.a.n., prijs f 45,- p. CAPUCHON 25 et. W. LAEYENDECKER en kinderen. stuk. Wilhelminastraat 22. tegen beloning terug te be, zorgen bij Butterscotch Bonbons 
Met deze betuigen wij onze hartelijke dank aan Familie, Buurtbewoners en Kennissen voor de belangstel-ling getoond gedu•nde de ziekte en de deelneming bij het overlijden van onze dierbare Echtgenote en Moeder 

Johanna Maria 
van de Gouw-Schellekens • M. v. d. Gouw 1en Kinderen. van Coothstraat 27, Boxtel. :. Jongedame zoekt twee ongemeubileerde kamers in Centrum van Boxtel. Brieven on-• der nr. 120, Molenstraat 19.

Biedt zich aan: een net Meisje voor hulp in de huishoudingof winkel. Brieven onder nr.62, Molenstraat 19.Zelfstandige Dienstbode, volledil( bekwaam voor de huishouding, wenst betrekking,liefst met huiselijk verkeer.. Brieven onder nr. 22. Molenstraat 19.Gevraagd: Nette Werkster ofMeisje voor halve dagen, nietbeneden 20 jaar, zelfstandigkunnende werken. Brieven onder No. 14, Molenstraat 19.Begin - Januari gevraagd eenflink Meisje, boven 18 jaar,v. d. e. n., in klein gezin, bekend met huishoudelijke bezigheden, was buitenshuis. Goedloon. Brieven onder nr. 182,Molenstraat 19.

Bij C. Thomassen, Liempde, bruine haardkachel te koop, zo goed als nieuw. 
Te koop: een partij noten Gemondseweg 5, Boxtel. 

NINABER VAN EIJBEN Deken De Wijsstr. 2. Tel. 543 
Prima Spekkuipen 

en v oedert onnen 

200 gram 85 et. 
Kees de Jong 

VéQé�Kruidenier, Boxtel 

Muziekleraar gevraagd, voor het geven van clublessen op snaarinstrument voor een namiddag in de week, of om de 14 dagen op Woensdag- of Zaterdagmiddag. Mooie bij-verdienste. Brieven onder No. Ik betaal een hoge prijs voor op de a.s. m.arktcn te Boxtel. molle-, Bunzing- en andere 2_5_, _M_o _Ie_n_s_tr_a _a _t _ 1_9_. _____ vellen. Koks, Molenstraat 37.
A.s. Zondag 30 Nov.
van 4.30 tot 8 uur in
't Verenigingsgebouw

Gevraagd voor Canada: Boerenknecht, boven 24 jaar, ongehuwd. Inlichtingen bij A. v. Pinksteren, Eind C 79, Haaren, Tel. 289. 
Wat zijn de voorwaarden van de reeds bestaande Bedrijfspensioenfondsen ? Verdient particuliere verzorging geen voorkeur? Inlichtingen hieromtrent worden verstrekt door 
A. Schellekens, Mijlstraat 36,Boxtel.
Verloren: bellen van paardenhaam, tussen Zuivelfabriek Boxtel en Liempde. T.b.t.t.b. J. v. d. Dungen, Hezelaar,Liempde.
Te koop: gunstig gelegen bouwterrein, 12 X 24 m. Brieven onder no. 20, Bureau van dit blad. 

Hebt U kippen of konijnen op te ruimen, dan naar Koks, Molenstraat 37. 
Te koop: twee tomen beste zware biggen en guste zeug. J. v. Hal, Nergena 4.

----Te koop: een toom beste biggen. A. v. d. Loo, Vrilkhoven, Liempde. 
Te koop: een toom beste biggen bij A. de Rooii. Vorst 12. 
Te koop : een toom biggen. Th. van Krieken, Oirschotseweg 5. 
Te koop: een kalfvaars, aan telling 3 December, t.b.c.-vrij bedrijf, alsmede een toom biggen. L. van Hommel, Esschebaan 19. 
Te koop: een zeug 14 weken Te koop: klein Boerderijtje, drachtig, bij P. v. Dungen, 2 ha, gelegen te Lennisheuvel. Hezelaar C 26, Liempde. Bevragen Molenstraat 19. 

Te koop: prachtige moderne gashaard, staalplaat, als nieuw, 12 staafs f 200,- en z.g.a.n. kinderwagen, merkDevente f 80,-. Mr. Goselingstraat 36, Best, Wilhelminadorp.

Te koop: een toom mooie zware biggen (Alle borgen) bij H. v. Liempd, Tongeren 6.
Te koop: een drachtig varken (14 weken) N.L. en twee tomen biggen bij A. en J. v. Erp, Luissel 7. 

Kanarie=wedstrijd 
met Tentoonstelling 

op Zaterdag 29 en 
Zondag 30 November in Café H. v. ROOIJ, Baroniestraat. 
Opening Zaterdag 8 uur. 

TOEGANG VRIJ. 

Sylphide 

op de Burgakker 

Tentoonstelling 
van 

de door de Kajotters 
vervaardigde 

ST. NICOLAAS60EDEREN 
Toegang vrij 1 

leder is van harte welkom 1 

Het Paradijs voor rokers Alle merken Engelse en Amerikaanse Sigaretten ook in dozen en tins van 
50 stuks van f 1,50 tot f 6,-

Sigaren in luxe dozen 

Mooie Sigarettenkokers, 
Tabaks-:zakken en dozen, 
Aanstekers. 

RECLAME 

Grote collectie 
PIJPEN 

vanaf 95 et 

Prima grote Bolknak-sigaren, 
Spotprijs 1 3 et. beperkt voorradig. 

E. VERHOEVEN Stationstraat 60
Teleloon 475 

i Verras uw gezin eens i• • •: MET 'N WOLLEN DEKEN : : GESTIKTE DEKEN : • MOL TON DEKEN ♦ • •♦ SPREI '♦ : TAFELKLEED : : DIVANKLEED : • KAPSTOKKLEED ♦ : SCHOORSTEENLOPER : • DRESSOIRLOPER ♦ : SLAAPKAMERMATJE : : DEURMATJE : • WANDDOEK ♦ • • •• KAPSTOK ♦ : SALONTAFEL : ♦ BOEKENKAST ♦ : DAMESBUREAUTJE : : RADIOTAFEL : ♦ BOEKENPLANK ♦ • •
• ♦• IN AL DEZE ARTIKELEN TONEN WIJ U EEN ♦
: RUIME SORTERING, WAARUIT U GEMAKKE- : 
: LIJK KEUZE ZULT KUNNEN MAKEN. :• •• • 
: ç-;--Jf\1? :
: J· .w� : • • • ROXTEL - ♦ • • : UW SPECIAAL-WONINGINRICHTI NG : 
! RECHTERSTRAAT 22-24 TEL. 476 i••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VLEES VLEES VLEES .RUNDVLEES f 1,90 per 500 gram RUNDERLAPPEN f 1,80 per 500 gram 
Ook voor de boterham zijn wij ruim gesorteerd. LEVERWORST . . 90 et. per 500 gram BLOEDWORST . . 80 et. per 500 gram 
Fa.Jan van Lievenoogen 

Follenoord 2 - Telel. 372 • Boxtel, 

1, 



f'60stè' stêrfdag"Sf. Fránéiscus Xa veri11s
'.

· ,;�:1/��\�ee:J:!��'.u_z�; ,  a,ls - ?ree�sc��p-
t • . : . • . . ., • .·· _ • :�- _. . . . . ; • • ._ \.· ,.� het ,!11eu�e ! wmke_l

";
and m het .. voo�:

tó.i, Woensdag :· 3' Decembe.r wordt ' er . dóor zijn ingetoiten en streni:: leven, be;; . ' . bi1gaan, ê�n:s _ re ,  heb?en _bekeken,_ .z,1,1n w11
i-è.en merkwaardig Eeuwfeest gevierd nl. reikte hij meer dan de pr-iesters vóór : . �! 00� eVën bmnen gegaa_n • . t'�t z�ke-
1�e 400ste • Stérfdag. van _Sin� Friincisc_u� h'em • in_.,vele . jaren -bereik_t �a�_den." .. . • l1!k k�rakter . van " het _ wmkel-mteri�u�
'..�verius, Apostel van' China en Japan. Hoe ,h11 •· brändde vali z1elen_ 11ver •hh1kt' Vk1e11 °�� ond"1_1dd1elhh* op. De gehée,1e _wm ,-�, • •  . .  J b h'• . .  ·, J d ·' · 't " d z "d 'kwil'ls vo-"' - ,·k e voorraq. 1s a s  et ware met . en oog-·,ni_s w11 z11n evens �-c i'l:J•ymg "ezen-1 an:,, Ut_ .  z11n w.oor en_: ,, .? , t � ,- . . I , 't� ' · ., · • R h . , · '.cl h • _ /treft ons zifn � onvermoeide 11ver. voor . een grote dranJl!· m ri'UJ om '!!,aar de l;Io.- opsc ��- ove�zien. ec __ ts z11n _e� ,1,1,s · .de bekëring van: .de heidenen en de oh- '-gescholen· van Europa _l:e gaan ei\ als,e,en --. )19ud�!t1ke arttkel:n· g:etaleerd m . ver-
'gelovigen tot hét Geloof in. de Verlos- zinneloze zó dringend ' en .zó onstuimig • stelbare vaNken;• links äe ge�e.edsch�p-
>se�de kracht van Christus' lfruisdood. . de studenten toe te roepen :  beseft �ij _,,pen. Tei:?:� de achtetw�nd bevmde_n zich : Hij had een echte Paulus-natuur. Zoals hoevele iielen er ter helle zijn gedoemd de expos1t1ekas:ten_., · voor luxe . a,rt1kelen.'·c:Jeze in zijn tijd: de · föè'!Uaals bekende door .uwe schuld? Verspilt de talenten•., . , Pe1 t9onbankèn 1pn1 �evld� benut v\or
,·wereld doork!7-!iste,- ,-�o fi�fr _•hij in .de niet, die God U gegeven h!!eft, maat . ,:;:_eta er�ng van a er e1 eme ,ge rut s-'.zijne de ,Aiià:tische , •werel<h'tl'oorkruisf. gaat tot Hem en zegt : ,,Heer, hier ben ·,,.-.• ,.moi:werpen. . . . . !Hij  maak'te ,drie [�_;�;J,lle.,�rste van , ik! . wat wilt Gii. �a.t .. _i.k. do,i:n zal?:· Zend . Z:o 1� , ?et -ll!e�el�_ . mt�neur m -co�struc�,�
_Ç.00.. .i�!'idi�. ;11aar-de' �llJJ�en, 1111 1 ,  waarheen G11 '.�,lt ·en als het moet p�ct,sch gericht, o?. d� �verz1chteH1� 
�mm-· e11andengroep van Indönesië. Be -<.helemaal naar Ind,e. ,hetd, _wat ongetwi1feld st1mulerend IS 4Wee41e· . . van -��fap�..Se -derde, "•·'èp Ziin feestdag kunnen alle leden van :vBoort Id� vderkoo})

d
. ' -b� . . -• G •. • S • H t d • I • h V 1 . • ox e 1s oor eze -ver ouwmg weervan oa naar anc1an. e oe van het Gçnootsc ap tot oortp antmg van ;. , d • k I d "k ;zijn derde·· ' feis· was. het · ·onmetelijke .. · · het Geloof eën volle . aflaat verdienen een mo - ern wm e pan rtJ er. China, maar op h et eilandje ·Sancián, onder de gewone voorwaarden. • •• • ' , .., . • • • •• • • • " i • 1 k b" d Ch' • k • t t' f h" •• -K.A.B. KINDERFEEST: . ,<, v a  11 e . mese . . us_ ; s te� -,1 1 op �•'Denken wij op • die dag in ons gebed · 3 De�ember 1 5 _52, nog) pàS' 46 1aar ouq,,· . ook bijzonder aan de ruim 20 missiona- Op Woensdali(, 3 December staat de kin-; Franc1scu� was _ee_n gr�ot aposte_l_ e_n�. een ·rissen, missiebroeders en missiezusters, ëleren ' va� dè K.A.B.-leden , wee'r , een· edelmoedige m1ss10naris. Van :;.1Jfl werk die vanuit Boxtel zijn uitgetrokken om heerlijke feestmiddag te wachten. Voor

op de M'?lukken v_:rhaal� .,'éen prote- . in verre delen van de wei-.eld dé Ver- ;de kinderen van 4 töt en met 1 1  jaar _ stants ?.red1kant :· ,,�11_,.bräéht er _ een op- lossing door Christus te bewerken of :zal de R.K. Toneelvereniging "De Speel -m�_rk�li1ke verbetenRg tot stand in alles. voor te bereiden. _ tuin Grote Broek" · uit Eindhoven nl. het H11 richtte er zeven scholen op en toon- . .  . .. , prachtige · toneelstuk "De Koning van 
de aan zijn medehelpers, hoe zij d� W11 moeten f,e� op hen ZtJn. . Bom Bazuin" komen opvoeren, en . wel _ jeugd het gebed en de geloofswaathe-' De foto achter m onze_ kerken h/!rtnnert in De Ark om 1 uur, half 4 en 6 uur. <len moesten leren. Tevens wees hi j aan, ons aa� hu,n edelmoedig offer. , Toegangskaarten voor .dit kinderfeest' 
hoe men daarna tot het onderwijs in de , In Chnst�s n_aam treden zij op ·en ons moeten worden afgehaald op Zaterdag christelijke leer moest overgaan, waar- vragen ZIJ dringend- hen in ons gebed .. 29 November a.s. tussen 3 en 5 uur in ·van hi j een korte verklaring in het Ma- te gedenken. ·'het Verenigingsgebouw · op - de Burgak-, leis had opgesteld. Hierdoor, ,alsook Zo wordt Franciscus' werk voortgezet! • Îcer. (Bewijs van lidmaatschap en trouw-

HA RTEW·E N S E N  

' va n  grote en kleine mensen 

�enkalon'' geheel geminderd, eente keus,uitsluitend de nieuwe 3 95winterkleuren • 
"jovanda" •favoriet eilkalon, links geweven, zeer elastische boord, di-verse leng1ematen, 4. 90 modteuse kleuren 
nDJlon" met fancJ-

heels ideaal bij luxueuse schoentjes, ruime sortering, o.a. con tours en black- 5 
0

95out-l •ne hiel 6 95 

"kaiser"-DJlOD amer1kaanse nylonkous metextra wijde boord, zeer elegant, van dupont• 7 
• 
50nylon vervaardigd 

,, Perlon" .. 
op een importzending van deze zeer sterke, veel gevraagde kous, wisten wij beslag te leggen, 7 

•
95 5i gauge• 20 denier 
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Molenstraat • Hoek Stationstraat 

*Deze eerste ster werpt haar licht overAfrika, het "zwarte" werelddeel. De stralen bundelen z'd1 <lan en vangen de plaats Bobo-Dioulasso (Fr. Soedan) in
een helder licht. Vervolgens v_ernauwtzich· ook deze - stralenbundel weer om een lichtende close-up te vormen van 
onze Nederlandse dokter-religieuse Mej. 
Dr. Norel, _ofwel Soeur Anna Elisabeth 
van de Witte Zusters van Afrika (U weet wel : de zuster, die in de bevrij
dingsmaanden van 1944 alle chirurgische werkzaamheden in Boxtel verrichtte). Zij is onlangs drie maanden in Nederland geweest, doch is nu weer teruggekeerd in het ziekenhuis te Bobo-Dioulasso, waar zij met veel succes de gynaecologischè afdeling van het 300 bedden tellende ziekenhuis leidt. Prettig dat te 

horen, nietwaar? * Van Afrika w��dt het va:nc,laag een overstapje naar Canada, waar we ook een goede bekende ontmoeten. · Het is Kapelaan Verhagen, die in het wijdse Canada pogende is elkeminuut van zijn half jaar lange studiereis te benutten voor zijn grote ideaal, · de emigratie-zorg. En naar verluidt : ook 
hier veel succes ! We zijn in elk geval benieuwd naar het rapport, dat Kapelaan Verhagen straks bij de thuiskomst zal uitbrengen over zijn bevindingen opgedaan in dit land, dat voor zovelen een verlengstuk is geworden van het vaderland "Nederland" ! * Van deze wijdsheid .en grootsheid keren we nu terug in 
de intieme beslotenheid van de dorpsgemeenschap om U te vertellen, dat het Liempdse echtpaar Scheutjens-v. Lies
hout j.l. Dinsdag onder veel belangstelling-- zijn gouden huwelijksfeest heeft gevierd. De buurtschap Kerkeind raakte voor dit gouden feit graag even uit haar gewone doen ! * Het is riskant om in 
deze tijd, nu 't heerlijk avondje al zo gevaarlijk dicht bij is, aanmerkingen te maken op het doen en laten van St. Nicolaas, welke machtige persoon het zelfs bestaat om a.s. Zondag èn in Lennis
heuvel èn in Gemonde èn in Liempde te koiren. De ongenade van zijn zwarte 
knechten vrezende , hebben we de vele aanmerkingen op de j.l. Zondag gehouden route dan ook gewijzigd in 'n ver
zoek, het vriendelijk verzoek n.l. om volgend jaar nu eens speciaal die straten te nemen, w:elke nooit of zelden in de rou-··: te iworden • opgenomen. ·,Wii twï'ifelen ·er niet aan of de goede Sint, die jaarlijksmillioenen verlangens inwilligt, zal ·eveneens deze wens van een tamelijk grotegroep mensen willen verwezenlijken, hoemoeilijk en omvangrijk zijn tochten doorplaatse·n als · Bóxtel', dan ook mogen zijn.
* Laten we intussen trachten aan dea·.s. Zondag door de Sint te maken tochten door Lennisheuvel, Gemonde enLiempde . liefdadige luister bij te zettendoor de collectes met milde hand naar het verwacbte succes te leiden.
* De Boxtelse gemeentepolitie heeftzich dezer dagen een station-car aangeschaft. Een droom van een station-carzouden we kunnen zeggen, ware hetniet, dat deze wagen ook bedoeld is ombepaalde mensen uit bepaalde dromente helpen. Er is plaats in voor 7 mensen,hetgeen een uitkomst is voor mensen diein groepsverband ontuchtigheden e.d.' willen bedrijven . . . . . .  en er voor willen opdraaien. De jeep zal van het toneel verdwijnen en tot reserve vervoersmiddel gedegradeerd worden. * De wijsheid  van de week:  ,,Dronken gezondigd, nuchter geboet". 

Plaatselijk Nieuws 
VOORLICHTING 
OMTRENT WERKGELEGENHEID 
BIJ STAATSMIJNEN. 
Heden, Vrijdag 28 November, zal in het Verenigingsgebouw op de Burgakker een propaganda-avond door en voor de Nederlandse Staatsmijnen in Limburg worden gehouden. Onder de leuze "vast werk - goed loon" zullen aan geinteresseerden alle mogelijke inlichtingen verstrekt worden o.a. betreffende voorwaarden voor tewerkstelling, verdiensten, socia.le verzorging, werktijden, bijzondere voorzieningen en eventuële aanmelding. Bovendien zal er een flim vertoond worden, <lie de aanwezigen een' duidelijk inzicht geeft in het onderen bovengrondse werk op de Staatsmijnen, benevens in de opleiding die aan pas in dienst getreden arbeiders doorgaans wordt gegeven. Al met al is het voor hen, die werk zoeken of van werkkring wensen te veranderen, een uitstekende gelegenheid om zich te oriënteren op een mogelijke nieuwe ,,levenskans". De toegang tot deze film-voorlichtingsavond, die om 8 uur aanvangt, is vrij ! 
WEER EEN MODERN WINKELPAND IN DE RECHTERSTRAAT. 
Richard Steinmann heeft juist op tijd zijn klompje onder de schoonsteen kunnen zetten. Vol verwachting klopt nu zijn hart. Sinterklaas kan bij hem in • de Rechterstraat 54 zijn mars aardig vullen en de goedheilige Man behoeft zijn hersens niet te 
pijnigen om keuze · te kun·nen maken, want meteen Hij de ruime winkel binnenstapt heeft Hij een overzicht op de 11ehele voorraad zowel nuttige gebruiks-

bokje s.v:p. meebrengen). 
KAJOTTERS EXPOSEREN 
ST. NICOLAAS-SPEELGOED. 

• Zoals velen van onze lezers zullen weten, hebben de Ka·jotters enkele -maan
den geleden hun traditionele St. Nicolaas-actie voor kinderen uit belioeftige gezinnen ingezet met het inzamelen van _oude St. Nicolaasgoederen. Nadat de Kajotters gedurende enkele weken ' al hun vrije tijd hebben opgeofferd dm het 
oude speelgoed weer een nieuw aanzien te geven, is ·het thans de beurt aan St. Nicolaas om al het moois op de goede 
plaats te 'brengen. Oudergewoonte zal er vooraf echter een tentoonstelling van 
het vervaardigde worden gehouden. Voor 
di t  jaar ·is deze expositie bepaald op Zondag 30 November a.s. van 's middags half 5 tot 's avonds 8 uur in het Verenigingsgebouw op de Burgakke"' 
De toegang is vrij en iedereen is van harte \\'.elkom ! 
HERLEVEND BOXTEL. 
Aanvul� winterprogramma. Het bestuur van de Kunstkring "Herlevend Boxtel" heeft het Nederlands Kamerkoor o.l.v." Felix de Nobel bereid gevonden om een culturele avond in Boxtel te komen verz0rgen. Ofschoon deze aanvulling op het winterprogramma aanzienlijke kosten met zich mee brengt, 
heeft het bestuur van Herlevend Boxtel toch gemeend deze unieke kans niet voorbij te mogen laten gaan. De leden zullen- straks dan ook tegen geringe ver-1::oedfng dit. befaamde koor kunnen gaan beluisterèn. Mettertijd .Jólgen nadere mededelingen. • , ' · • • . 
Oprichting Filmkring. . ,Y • Herlevend Boxtel heeft gemeend ook pp filmi;rebied in een : behoefte te moeten voorzien, err • webdoor oprichting van 'n Filmkring. Zij die lid worden van deze Filmkring zullen regelmatig selecte rolprenten te zien krijgen, die voor het bioscooppubliek niet lopen. Wanneer er voldoende interesse voor blijkt te bestaan, zal met het werk van deze Film
kring begonnen worden. Opgaven voor lidmaatschap kunnen gedaan worden bij 
de bestuursleden van Herlevend Boxtel. 
TONEELGROEP 
,,LEERINGHE ENDE VERMAECK". Op .6, 7 en 8 Januari 1953 hoopt bovengenoemde toneelgroep weer voor het voetlicht te komen. In verband met diverse omstandigheden kan echter het aangekondigde spel "Het Chinese Landhuis" niet doorgaan. Dit stuk wordt thans in petto gehouden voor een volgende keer. De keuze is nu gevallen op het prach-. tige toneelspel in 5 ·bedrijven "Kinderen van ons • Volk" van Antoon Coolen. Velen zullen ·Coolen's boeken "Kinderen van ons Volk" en "De Schone Voleinding" kenneo, velen zullen ook 't toneelstuk kennen, doch met het bestuur van "Leeringhe ende Vermaeck" zijn wij het eens, dat juist daarom niemand deze toneel avond zal willen missen. De regie berust weer bij de Heer Jo van Erp, die als gast ook de rol van Pastoor Vogels zal vertolken. 
FEESTVERGADERING .,ST. ELOY". Vorige week Zaterdagavond waren de leden van de Metaalbewerkersbond "St. Eloy", afd. Boxtel, in het St. PaulusJeugdhuis in feestvergadering bijeen om het 35-jarige bestaan van de nationale bond te vieren. De heer Verhuist, vice-voorzitter van het hoofdbestuur, hield een . treffende herdenkingsrede en de geestelijke adviseur, Rector Dr. J. Janssen, belichtte met sprekende, actuele voorbeelden nog eens de belangrijkheid van de organisatie voor de arbeiders. Vervolgens werd de zilveren jubilaris van St. Eloy, af<l. Boxtel, de heer P. Siemerink hartelijk gehuldigd, zowel door de heer Verhuist, die hem het zilveren bondsinsigne opspelde, als door 
het bestuur van zijn eigen afdeling, namens wie zijn zoon (2e voorzitter) hem een polshorloge overhandigde. Daarna werd de leiding van deze feestavond overgedragen aan het gezelschap Rooyakkers-Brands uit Best, dat op uitstekende wijze voor de vrolijke noot van 
deze bijeenkomst wist te zorgen. 
RIJVERENIGING ST. MARTINUS. 
De leden van Rijvereniging "St. Marti• nus" worden vriendelijk verzocht de in 
hun bezit zijnde blouses, petten en trom
petten in te leveren vóór 5 December bij de secretaris Ant. v. d. Linden. 

T,ENT,OONSTEL.LING ,, , , - . :, J i/ , . 
KANARtEFOKVERENIGlNG•, ,.: ,. • • , 
,,HET .ZUIDEN".. ,i , ., .. ., • Traditiegetrouw hou·dt de • •  Karfariefok, vèreniRing "Het Zujden" oók' , di t  Jaar wee,r h�ar ond�tlliigë �edstrijd met' tet'i� tooristeTifr,g; ,Waar 'de "ec�te ' zángv��J in ·steeds · ·mindere mate ' gefokt ' 'wördt en dus • een·· steeds zëldzam'er worEencl ver� sêhijnsel is\ ·kunnen • t:Ie '.Boxtelse kanàn_èHëfhebbek tffans vàft . éeh Waar'· buiten• k!ànsie . ,: ptofiterl:!n:' · • Dè ' tentoonstelling Wqrdt gehouden op Zater,dag- '29 en Zon
dag> 30 November in Café H. vari Rooy (Baroniestraat). De opening ervan ; ,·zal plaa-ts vindén a:s. Za\eraág 's avonds· om 8 uur. • -- · . . . .  · •• . . 
MARIA-GARDE. - '. ! •, ·. • .;_ 

D� leidsters en de • aalmoezenier vän deMariagarde l11t de St. PetrJii-p;irochie hebb'en weer nieuws voot de leden :  • De. korfbalclub zal . rtl. ' bin'nenkórt een vet1facfering houdén en dan zal er meteen begonnen worden m:et "rrientaltraining". Een pracht · wöord hè? · Jazeker, . maar ook een pracht \\'erk, want 't zal ju1lie brengen tot sportbéoefeni'ng in · de beste zin van h et woord. -Waar en wa�neer er èen begin me·e gemaakt zal worden, is nog niet definitief be
kend, maar dat zulle·n jullie nog wel te horen krijgen. En . . . . . .  eigenlijk moesten . 
de ·meisjes van de Mariagarde vóór die tijd nog 'n stelletje nieuwe leden aanwerven. Zullèn jullie er ie' best voor doen? Veel succes !  
Toets der Critiek 

CULTURELE AVOND 
,,HERLEVEND BOXTEL". Dinsdagavond was Schouwburg De Ark weer eens bevolkt door de leden van de kunstkring "Herlevend Boxtel", die in groten getale waren komen opdagen om te - zien naar het optreden van Don en Ly Vermeire's Marionetten, aan wier 
programma medewerking werd verleend 
dpor chansonnière Coosje Guilleron en de guitarist Koos Tigges. Merkwaardig genoeg bleek het "hoofdbestanddeel" van deze culturele avond - het marionettenspel van de Ver- ·meirè's - niet het glanspunt te ziin, doch. moest de erepalm voor de beste prestaties uitgereikt worden aan . de mindere goden, t.w; Coosje Guilleron, die goede zang pa;irde aan s.obere maar boeiende voordracht, en Koos TigRes, 
die er als begaafd en virtuoos musicus telkens uitstekend in slaagde zijn auditorium in de ban te lwuden · van de muziek uit z'n "klassieke" instrument. Bij het optreden van de Vermeire's · viel enerzijds veel te loverr (we denken hierbij aan de · prachtige marionetten en de bewonderenswaardige vaardigheid waarmee ze werden gelanceerd), doch andere zijds werd ook aanleiding gegeven tot bedenkingen (en dan bedoelen we voor� namelijk de gebrekkige explicaties en het minder gelukkige repertoire). Een avond dus, die, gekenmerkt door goede hoogtepunten maar ook dooi- ·be0 treurenswaardige feilen, · niet geheel àán 
de verwachtingen heeft voldaan; Er zij nog vermeld, dat van dit programma 's middags ook een voorstelling is gegeven voor de studerende jeugd: 

Gemeente't-aadsvergadering 
' • � ' r. • De Ràa4- v.an de gelJleerite. Boxtel '!i:ái op Maandag 1 December a.s. 's avonds om 7 uur ·' in ,openbare· · vérgaderin>g ' -biîeen 

komen. De te \Jehandelen agenda bevat 
diverse belangrijke voorstellen; waarväit wij de volgende reeds onder de • · · aan
dacht van bnzé -lezers willèn - ,bre.rtgen•.: Voorstel tot verlaging va" de .vermake'.lij�eidsljelasting . van 20 % op W o/'o voor in qe gemeente "'3óxtel -.geve�t-i�4e verepighigen, die inu�iek-, za,n�; tonee\
en cab�ret_ uitvöèringen geven . of oP,er�t-:. tes, revuè's, tentoon'�tellingen, . lezinR�l'ièn voordrachten organiseren. Het heffingspercentage van 20 % wordt , voor 
deze vere.t�ing>èn , bêsêhouwd ·atsi -een belemmering om· haar ,ktiviteit te kunnen· ontplo'öien. Het zélfde . ágendaj,unt bevat ook 't voorstel to.t ve-rlagin,t• van 
de. vermakelijkheidsb'elastin1t van 50 % tot 20 % voor:variëtêg.ezèlschàppen;, ker- . misinrichtingen, : . . circussen,  · càfé-chanfänts, motor- en : wielerwedstrijden · · én 
paardenrenn·en. Voorts èèn voorstel: tót onttrekking aán' het :· .openbaar vérkêer van de verbindingsweg tussen .de Mdle·� graafseweg en de Miilstraat, welke wéi 
over het z.g. Sma:lwaler . loopt. - : :· ·�, ,  
Dan een .voorstel tot enkele • grónd, transacties i.v.m. de . uitbreidinJl!splanneó "Industrieterrein" en "Selis·senwal". In aansluiting hierop een ,worstel- tot :0rit
eigening van de gronden en huize� die gelegen zijn in het blok Selissenwál '. ëij waarvan het eigendom nog niet .lang� minnelijke weg kon worden yérkregèn." ;" 
Daarna een reeks voorstellen·· tot Î'ege� ling va_n ónderwijsvoorzienirigeq en ' _tqt het 'aanbrengen van de· nodige : wijzigin-' ge; in de gemeentebegroting. Tenslàt'te enkele voorstellen tot subsidievèrlening aan seminaria, b'e.waarscholen. en ._het N. Brabants Studiefonds. • 
Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER. ; ' ·  Maanda� 1 _ Dec. van · 10-1'..( �ur .V:tfi: 

Kamer van Koophandel •• . 
NIEUWE INSCHRIJVINGEN . .  Wed. M. v, d. Sloot-v. ' Vught, Lenrifs

heuvel 1 0, Boxtel, Kleinhandèl' in Textielgoederen. . ;' · r .  • 
H. M. J. van Dongen, Rechterstraàt ·58, · · Boxtel , • Grossierderij' in gist.Huize "Padua", Halderheiweg 1, Boxtel;Groothandel in bors·iètwerk, enz. ·; •' A.: Heeren,- v. ·Leéuwen·straat 16, Boxtel; • Brood- beschuit- en . kleingoedbakkeiij.,,De Keulse Kar", Dorpsttaat :i3 49, l;lsch� Café. • .. • . · . :· • . . • ,'_,- _ -:_ :
Strooien t .• ·� " ·.�-Op Surprise-avond strooi t  St. Nic�laas in de gezellige huiskamer .. . Dat is. ,,pies zant" ! ,·. ; · : , . · :. � � c ·- ��\ Als het gesnéeuwd' hee'ft • of wegens \Iè' vorst straten en trottoirs ·gtad • zijn, en er gevaar is voorschuiven, vallen of he• nen of annen- Qrei(en, dan is er ané·r.edén 
dat ieder voor zijn woning strooit, hetzij èen :weinii- -i!out, dan wel:;il: ·ai'. ,_. ,.,Ct1-, 't  Is slechts een geringC: meeite: Hèl: gê;;. vaar voor verongelukken van de medemens wordt er door afgewend. • ' , • •  Ieder kenne zijn taak; - om . niet te sp�f.
ken van "plicht'_,.. ,

Gemeenteraadsvergadering Liempde 

Radicale wegenverbetering 
ELECTRIFICATlE KASTEREN IN 
VERGEVORDERD STADIUM. 

. In d� op · VrijdaR 23 November j.l. gehouden Raadsvergadering werd - na afhandeling van de huishoudelijke agen, dapunten - op voorstel van B. en W. besloten tot consolidering der lopende kasgeldleningen door het aangaan van 
een vaste geldlening ad f 230.000,-. Als gevolg h iervan kunnen de uitgaven voor uitbreiding van de R.K. Jongensschool en de bouw van een nieuwe R.K. Meisjesschool worden gedekt, terwijl 
ook de nader voorgestelde verharding der wegen zal kunnen worden gefinancierd. Hierop aansluitend kwam aan de orde de verharding van diverse landwegen. B. en W, voelden het meest voor radicale • verbètering, omdat alle tijdelijkevoorzieningen zoveel betekent als hetgooien van goed geld naar slecht. Voorverharding komen in aanmerking :
a. de Kasterse straat, vanaf de spoor

wegovergang tot aan H. van de
Laar ,

b. Kast-eren : aansluitend aan de be
staande verharding bij L. F. van de
Meerendonk, via C. van de Sande
naar ·M. C. Sanders ;

c. d� Vendelstraat, aansluitend aan de 
bestaande - verhardinsz tot aan de
Hezelaarsestraat 1

d. de Koestraat, aansluitend aan de
bestaande verharding bij M. van de·
Laar tot het einde bij Fr. van Mens
voort ,

e. de Hogenbergse wesz, vanaf M. v.
d. Velden tot aan de Rijkswei?
Boxtel-Eindhoven 1

f. de Oude Dijk, vanaf de bestaande
ve! harding bij het gemeentehuis tot
aan de bestaande verharding bij C.
Braken.Het li<l Abeelen was er voor om eerst,. die stukken · af te werken, waar men tenhalve was blijven steken, waarop de Voorzitter mededeelde dat dit ook de bedoeling was van het college. Wethouder van de Wiel deelde mede, dat wanneer het plan doorgang kan vinden ± 3 km kan worden verhard ; de gelden hiervoor zijn nu beschikbaar. Het lid van Abeelen informeerde nog· naar de soort verharding. Naar zijn mening blijft klinkerbestrating de beste 

en degelijkste manier van verharding. Dit ·was ook de bedoeling van B. en W. De Rooijsche Dijk vorn1t een apart object, hetgeen los van de ,bovengenoemde klinkerbestrating staat. Alle leden stemden in met het voorge-

stelde. Een voorstel tot wijziging van de das- . si-ficatie der gemeente voor de perso- ·nele belasting werd met algemene stem: men aangenomen. Getracht .zal worden de gemeente . in de 7 e klasse te 'doen 
plaatsen. Vervolgens deelde de Voorzitter mede dat tot de bouw van 4 woningwetwoningen mag · worden -over- · gègaan, doch dat èle huur minimaal 
f 8,60 per week zal be_ç}ragen. Enige · besparing bij- de böuw wàs wel mogelijk; doch dit zou alleen in het nadeel• van · de woningen zijn. Het . (id van Abeelen meende dat men, niet zo bevreesd be
hoefde te zijn vdor deze hoge huur, daar er toch nog wel candidaten· te vinden zouden zijn. De ,voorzitter deelde verder mede dat · ook • een mogelijkheid bestond om te bouwen en: de woningen daarna aan gegadigden ' te verkopen. Nadat het lid Kreijveld had verzocht dat B. en W. zich vooraf zeker zouden stel-·!en van eventuele • huurders, werd hetvoorstel voor verdere uitvoering • aan B:en W. overgedragen.Een • voorstel tot . verleng,ing van depachtcontracten van de gemeente-landerijen werd door de voorzitter uitvoerigbesproken. Terzake was het advies ingewonnen van een deskundige, namelijkIr. J. A. M. Teppema, Rijksconsulentvoor Grond- en Pachtzaken voorNoordbrabant; die een uit�oerig rapporthad uitgebracht omtrent de aan te hou-.den pachtprijzen, waaraan een gedegengrondonderzoek• was voorafgegaan. De Voorzitter besprak in het kort de in.·houd van dit rapport en deelde mededat de vastgestelde pachtprijzen zekerniet in het nadeel waren van de betreffende pachters. De nieuwe pachtprijzenzullen per 1 Januari 1953 ini;:aan. De raad verklaarde zich hierna unaniemvoor het voorstel.
Alvorens de rondvraall! aan de orde te
stellen gaf de V oor�tter n()'( een over
zicltt van de 2ehouden b�preki�en in
verband met de voorll!enomen electrifi
catie 'van "Kasteren", welke bespre
kitu?en zeer sz-unstisz waren · verlopen:90 % van de bewoners had ziclt .vóór
electrificatie verklaard en w.as bereid deoonsequet1ties te aanvaarden. Voorts waren n02 besorekl�en szevoerd met de,,PNEM" en de Provinciale Griffie.Het lid van der Velden informeerde bijde rondvraag nog of het plan van de
electrificatie al in zo'n vergevorderd stadium was, dat de mensen de huisaan·leg reeds konden aanbesteden, waarop 
de Voorzitter on'tkennend · moest antwoorden. ' • 
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-���RQÇHI& sT. PE-taus.-�xrnL.

�', ·-"t''·: . t�tê Zond112 '.v.an' ,de asl��t 
-,>d,'I 30,November,-195'.l . .. 

,,De H:H. Missen zijn om half 7 kwart 
.. rvoo'r ,8, ,9 uur,- en orn, half1 t .. -de' Ho�-
'"'mis. , .. - .. . , , . 

Om .half 7 �el. .H. Mis voor het geeste
lijk,. �n, tijdelijk, -welzijn vah • onze · pa
rochie; z. a. gel. H. Mis voor Petronella 

bMahtina Voets .en, Ida· v.' d: Heiiden-v. 
:Rooii; om kwart voor • 8 .gel; f-1. Mis 
;voor_· Cornelia Johanna Oliemeulen-Bo

,,vendeêrt; z.a. gel. H. Mis voor Willem 
::-1v. d. Loo-Janssen;, H. Hartaltaar gel. H. 

Mis voor Cornelis v. Rumund_;_ om 9 uur 
.:S?el. H. Mis tot een bijzondere intentie; 

-:-z.a. gel. ,.H. Mis voor Harrie v. d.' We-
/tering en· Jacoba v. d. ·Wetering; H. 

·, Hartaltnar gel.. H . . Mis voor Henrica v. 
.i'Beurden-Verwetering; H, Bloedaltaar gèl. 
./H. Mis 'voor,Johannes v. d .. ·•Loo ·en 

. J-lendrina v. Oirschot de hsvr.; om half 
+t gez. -mndst. • voor Maria Cath. Dirks

. Saat. 
,,1. • ". _ Schaal. 

Nandaag· gaat de te schaal voor de ver
. lichte torenldok en de 2e schaal voor de 
. ,bijzondere noden. Beide schalen worden 
· -aanbevolen. 

. Lof 

Deze week Zondag, Donderdag en Vrij
_dag om half 7- Lof met rozenhoedje. 
__ 

-
Overl2e agenda. 

aBiechten: Donderdag van 7 tot 8 uur. 
Zaterdag van half 3 tot 4 uur en van 

'6 tot half 8. 
:Dopen: Iedere dag van half 3 tot 3 uur. 

. Deze week is het te Vrijdag en Priester
Zaterdag. 

,;J.\,.s. Woensdag feestdag van Sint Fran
ciscus Xavérius, patroon van de Missiën. 
Voor de Zelatricen van de. Bond van het
H. Hart is het vandaag -na de Hoogmis 
vergadering. • 
Mariagarde om 2 uur in de kapel ·van 

.de- .Witte Zusters. 
MAANDAG; om kwart voor: 7 gel. jrgt. 
:voor Anna-Maria v. d. Sloot-Bevers; 
z.a. gel. H. Mi.s voor' Johanna Maria v. 
Poorenmalen-Hulsen; om half 8 gel. H. 
Mis voor Adrianµs v. Alphen; z.a. gel. 
mndst. voor Gerardus v. Hertrooy; om 
half 9 gel. H. Mis voor Wilhelmina v. 
d. Kra\Jben-v. Uden; z.a. gel. H. Mis 
tót -bijz.' fritentiè"vóor een· zalige dood. 
DINSDAG: om kwart v-oor,·1 gel. H. 
Mis voor Dymphna Marijnissen-Ver
aart; z.a. gel. mndst. vopr Maria, Ca
t4arina· Dirks-Saat; om half '8 gel. • H. 
Mis vóor Huberdina Drijvers-Domini
Ct\S; z.a, !lel.. 1,Tindst. voor: Const.ant �v .• 
d: Broek; H. Hart-altaar gel. H. Mis 
vo'pr Albertus Laeyendecker '.,y.w. de 
buurt; om half 9 gel. H. Mis voor Ja
q>hus _v. Elk �n!_Lambei;: de':zoon. • : 
\lf PENSDAG' (H; FJ-anéiscus Xaverius): 
ow kwart voor" 7.. _gel. irgt. voor Arnol
dtts V. Rooy en. Paulirta ·van'Domïneleri 
dè echtgenote; z.a. gel. . mndst. voor 
Qlristel v. d. Horst; om half '8 gel. H. 
11,Jjs voor de over!. leden v. d. Voort
planting _van het Geloof; z.a. gel. H. 
Mis vèÏórM'àririus v."Ufèssen; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Franciscus v. 
d,,; Linden. en , Cath_arina Grüntjes de 
h$vr.; om half 9 gef. gez. jrgt. voor 
P�trus, Johannes v. Oerle; z.a. gel. H. 
b.1is V{')Or Theodoi:a·. Wientjes--Meeuwsen • • v.'w. de Broederschap v. het H. Bloed 
D()NDERDAG: om kwart voor 7 ge( 
H. Mis voor Gerardus v. Gemert te 
's�Bosèh overleden; z.a. gel. mndst. V.
Mechelina v. Kuringen; H. Hart-altaar 
1,?el. mndst. voor Johannes v. d. Loo; 
om half 8 gel. H . . Mis voor .]ohanna
Maria v. d. Gouw-Schellekens; om half 
9 get ·rondst. voor Maria Vogels-v. Cas
teren. • •. -- ·' 
Hedenavond om 7 uur Lof. 
Biechten van 7 tót 8 uur. 
VRIJDA:'G: Eerste Vrijdag _v.· d. maand: 
oin kwart voor 7 gel. H. Mis voor Fam. 
Marijnissen-Voorburg; om half 8 gel. 
H. Mis t.e.v. het H. Hart; z.a. gel. H. 
Mis voor Petrus Smits; H. Hart-altaar 
11;el. • H .• Mis voor Petrus Jànssen; om 

-. bàlf 9 11;el. H. Mis voor Henrica v. d. 
, Ven-v: d. Ven. 

Hedena�ond" -om 7 uur Lof ter ere va'n 
bet H. Hart: 
ZATERDAG: Eerste Zaterdag, tevens 
Pries�er-Zatef(iag (St. Nicolaas): om 
kwart xoor 7 gel. H. Mis tot intentie 

�van de weldoeners v. d. Fatima-kapel; 
-z.a. gel mndst. voor Johanna v. Dalen
:Mel¼�,. H,'.7Hart-altaar gel. mildst.· ·voor·· 

da11; i�.net om,-half 4 1L�,voo·r, de school
. kinderen,- En des avonc;ls om. hajf $·. is 
. het, L,of met oefening, van Eecherstel. 

. :Za� :.; Feestdag van cie 1-J. • Niço-
laas, bisscpQp. van,;Mvra.. ,-, ·, , 
.111 deze weëk� zár�en., Eerw. -B�ó,ésJed::a
pucijn de iaarlijkse.mngang ho.Ûcten _voor 
de Capucijnen. • • • • • _,. 
ZONDAG: In de kerk: 6 uur'(d.''vobr 
overleden Moeder1··7 ·uur· L d.· v·oor h'et 

: geestelijk en tijdelijk welzijn der paro
chianen; •8, uur, 1. 'd. voor overleden Va
dér (0); kwart ·o.ver . .  9-1. d. voor· Wilhel

. mina v. d. Bos11h.-v: d. Aa v.w. de buurt• 
:half 11: f-1:ooginis p]. gez. d_ ,voor _over� 
leden familie (M.-C.) . 
In de Burcht: kwart over 7 L d. voor, 
overleden V,ader;1 half 9 1. d.· uit dank
baarheid ter ere van H. Maria Hulp der 
Christenen:; kwart v,oor d O 1.. d. töt bijz. 
int. t. e. v" de H. Gemma.' 
MAANDAG: 7 uur 1. d. voor overleden 
Moeder; kwart. _voor 8 1. d. voor Petrus 

. Smits; zijaltaar L d. \l'O.or. Maria Sars
v. Eindhoven; half 9 1. d. voor Gerar
dina Holtzer-de Bresser. 
DINSDAG: 7 uur gel. jrgt. vo�r Hu
bertha Bontje Verdegaal; kwart voor 8 
1. d. voor Gerardus v. Gemert te
's Bosch overleden; zijaltaar· 1. d. voor 
overleden familie v. Hoorn-Pennings; 
half 9 1. d. voor• Johanna Spijkers-Dek
kers. 
WOENSDAG: 7 uur 1. j. voor Johanna 
Kruijssen-Soeterings; kwart voor 8 1. j. 
voor Gerardus Veroude en Franciscus 
de zoon; zijaltaar 1. mndst. voor Johan
na Swinkels-Nouwens; half 9 1. j. voor 
Aloysius Lang�nhuijsen; half 8 in de 
Burcht: 1. d. voor Huberta van Hoorn. 
DONDERDAG: 7 uur 1. d. voor Maria 
Kurvers-v. Nistelrooij; kwart voor 8 1. d. 
voor Jos. v. Susante; ziialtaàr 1. d. ·voor 
over!. fam. Stappaerts; Familie-altàar 1. 
d. voor Jacobus Cuppen; half 9 1. d. 
voor Adrianus Kuijpers en Maria Ha
braken z.e. 
VRIJDAG: kwart voor 7 pl. gez. dienst 
voor de leden van de Broederschap • van 

• het H. Hart; zijaltaar 1. j. ,voor Maria 
Soeterings-Meijs; kwart voor 8 I. d. uit 
dankbaarheid (v. d, L.); . zijaltaar I.
mndst. voor Jans Steenbakkers-êorsten • 
half 9 1. d. voor Hè'nricus v. d. Meren� • 
donk te Olland dverleden. • • 

• ,., 

ZATERDAG: 7 uur gef. gez. jrgt.,. voor 
Petrus Baaijens eri Catharina Baaijens- • 
_van Strijdh9ven z.e.'; kwart voor 8 1. d. 
voor over!. • fam. _Mandos'v·. d. Steen; 
zijaltaar 1. d. uit dankbaarheid (R); half 
9 1. d. voor Martinus v. d. Sande en He-
lèna v: Erfoort. , , • 

·,.
PAR. H. LAMBERTUS; GEMÓNDE. 

lste Zóndaiz van de advent 
30 November· 1952. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor he't wel
•• zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Mej. 

Huberta Maas. 
, MAANDAG: half. 8 jrgt. voor Wilhel

mus v. Abeelen en Elisabeth de hsvr .. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Joannes de 
K'êijz'er'en Allegónda de hsvr .. � '�'' ' 
WOENSDAG: half 8 jrgt. vooi Corne
lia v. Oorschot. , 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Henri
cus v. d. Linden, Maria de hsvr. en 
Henricus v-. Kessél. 
VRIJDAG: eerste Vrijdag: half 8 jrgt. 
voor Joannes Bergman. • 
Zaterdag: half 8 jrgt. voor Wilhelmus 
Bergman. . 
, Deze week zullen geschieden: 
Màandag H. Mis voor de familie Fick
v. Schijndel. Dinsdag H. Mis voor Ca
tharina v. d. Besselaar. Woensdag H. 

: Mis voor Elisabeth Verhagen. Donder
dag H. Mis voor Bernardus Endstra en 
Berdina Endstra. Vrijdag H. Mis voor 
Barbara v. O�rs-v. Dijk. Zaterdag H. 
Mis voor Henricus Kemps. • 

Nog zullen deze week geschieden: 
Maandag. H. Mis voor Wilhelmina 
Schellekens v.w. de kleinkinderen. Dins- . 

• dag H. Mii; voor Wilhelmina Schélle-· 
kens v.w. de kleinkinderen. Woensdag 
H. Mis voor Wilhelmina Schellekens v.
w. Broederschap H. Cornelius. Donder
dag H. Mis voor Wilhelmina Sché11�
kens waarbij onze kerk met een kaars 
is vereerd. Vrijdag H. Mis vo�r Henri
cus v. d. Schoot v.w. Kaartgezelschap. 
Zaterdag H. Mis voor Henricus v. d. 
Schoot v. w. Broederschap H. _Theresia. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
Jlele11<1-tK'tpl:}S; om. hal_f . 8 gel. H. Mis 1 ste- Zondaiz van de advent: 
t.e.v. het -Onbevlekt Hart • van Maria 30 November 195'.l. 
tot _bek�ring v. d. zondaars; z.a. gel. . ZONDAG: om half 8 H. Mis voor-het. 
H. Mis voor Petrus Derks, te Uden geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa-
•i:>verl:; • H. Hart-altaar gel. H .Mis vonr rochie; om 9 uur het jrgt. voor Maria 
Albertus Laeyendecker v.w. de Gilden- de Punder-Huige; om half 11. de hoog-

·1;,ondsharmonie; H. Bloed-altaar gel. H. mis als. gei'. jrgt. voor Petrus Johannes 
Mis voor. Huberdina Drijvers-Domini-, Maas en Maria Catharina de Werd de 
cus v.w. de • bu_urt; om half 9 gel. H. hsvr" De eerste schaal is voor de eigen. 
Mis :voor Fr'!:ncina v. _d. Laar-v._ Liempt. kerk; en de tweede voor de Bijzondere 
PAROClilE H. HART, BOXTEL. • Noden. • • 

Het L9f .hedenmiddag .is om TWEE uur. 
lste Zondag van de advent Na het Lof wordt gezongen lied 

, .. , 30 November 19?'2. 
• 

Nr. �3. . 
Vandaag is het' .,Instructie-Zondag". MAANDAG 1 Dec.: om kwart voor 8 
Allen worden vriendelijk verzocht hun de wekelijkse Mis voor Johanna. Vï'ssers-
izodsdienstboekje mee te brengen en te van Riel. 
gebruiken. • • • , DINSDAG: -om kwart voor 8 de weke-
Vandaag gaat de eerste ·schaal "de stui- lijkse Mis voor Johanna van de Loo-
versséháal" voor de kerk; de tweede gaat Witlox. 
voor de Bijzondere Noden. WOENSDAG: de feestdag van de H. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met ro- '· Franciscus Xaverius; om· kwart voor 8 
zenhoedje voor onze parochianen in het de H. Mis voor de overlttden leden van 
buitenland en voor het behoud van de het Genootschap tot Voortplanting van 
Vrede. Onmiddellijk na 't Lof is • het het Geloof. 
Kruisweiz voor degenen, wier namen op DONDERDAG: om kwart voor 8 H. 
het zièlboek staan. • ' Mis· voor Antoon van Kuringe en Johan-
Maanda0 - wordt gevierd de feestdag na van der Heijden de hsvr. . 
·van de H. Andreas, Apostel. VRUDAG, Eerste Vrijdag van de maand:
Woensdag feestdag van de H. om half 8 de plechtig gez. H. Mis ter 
·Franciscus Xaverius, Patroon van de ere 'van het H. Hart, als gef. gez. jrgt. 
missie. voor de familie Veroude. Na de Mis 
Donderdag - is het na de middag om uitstelling van het Allerheiligste,_ en 

· drie uur H. Familie voor , Moeders en .oefening van Eerherstel. 
Gehuwde- Vrouwen. Vanwege ·1 e Vrij- ; ZATERDAG: om kwart voor 8 het 

• daiz is het gelegenheid tot biechten des • mndst. voor Johanna van de Loo-Wit-
morgens onder de H.H. Missen en des ·Iox. . • 
avoi:i.ds Y?;n 6 ,tot 7 uur. ' . ,., Gelegenheid tot biechten: 
Vrijdag ,_ Eerste Vrijdag der máand. °'1,gelijks voor de H. Missen en Zater-
Om; kwart v·oor zeven is het plechtig dagmiddags van 6 tot. 7 uur. 
-izez>H. Mis voor. 4e leden ván de Broe- Gedoopt: 

,,derschap van het·H. 'Hart. Na de mid0 ' ·  Adriana· Johanna, dochter van Johannes 

H. Veroude en Martini' i 10; 'va� • �l'�n 
Bosch. 

• '.J'<a)ectiismusÎessen de� w-eek op sch�I, 
1e; 6e en 7e klas: les 23. • ·'' 

' -.••. ,, . . 
�, - Godfclieqstcursti�. :: 

' Wdè'ns&gavond van 8 tdt 9· �Ji- in de 
'.i5-t;h�ol. . ,, ; •• �- •. , , : , .,.:,, .i ./,_:
'

1

PAR. ST. J�N'S rn-riHOOFDING 
'·LIBMPDE; .;c'·', ·' -, ,. • -' ""': �-,1..,:,0 •, ,,.-: '''î;tê �n4

s1si";�·:4e advent 
30 Nov'éniber -Ï95'.l. 

ZONDAG: half 7 J.!n1:_ Nt \-\'.elzijo, d_er 
parochie; 8 uur 1. m. voor Henr. v. d. 
Meeicendorik te Olland ·overleden; -1,0 ·�r 
z. d.· voor ,Lamb. v. Mensvoort; 1 uur 
Lof, wegens, het St. Nicp]aas-feest voor 
de kinderen.· • , 
MAANDAG: 7 -uur z. i. voor Theodora 
Lamb. • v. M.ensvoort; half _8· z. j. voor 
Mart. v. d. Ven; 8 uur; 1. m. voor Joh. 

·-'S!Iletser�-' te ,Oirschot overleden. , . , 
. DINSDAG: 7 _uµr _z .. j, yoqr Anna-Maria 
)\tart. v, d. Ven; half ·8 z. j, voor- Jozef 
y. d. Laar;, 8-uur 1. i. voor Maria Adr. 
Koppens. . . 
WOENSDAÇ: 7 uur z. j. voor Johanna 

. Jozef v .. 1cL Laar.; half 8 z, j. voor -Wil
lem Bekkers; 8 uur 1. j __ voor Johanna 
v, Houtum. 
DONDERDAG: 7 uur ,z. j. v_oor Ant. v. 
Giersbergen; half 8 z. j_. voor Jos Tho
ma�sen, Maria en Johanna hsvr.; 8 uur 
1. j. voor Egidius v. d. Loo en Johanna 
de hsvr. 
VRIJDAG: 1,e Vrijdag der mäand. 
daarom ook Donderdag biecht-ho.ren als 
op Zaterdagen d.i. na de middag van 
2--:-3 en van 5-6 uur. 
half 7 I. j. voor Petrus v. d. Broek; 7 uur 
1. j. voor Helena Ant. Asveld; half 8 
mndst. voor de over!. fam. v. Boeokel v . 
Rumpt; deze H. Mis met uitstelling enz. 
ZATERDAG: 7 uur z. j_ voor Maria 
Ant. v. Giersbergen; half 7 z. j. voor 
Laurentius Quinten; 8 uur 1. j. voor Ma
ria Petrus v. d. Broek. 
ZONDAG: half 7 L j. voor Theod. v. d.
Broek; 8 uur 1. m. tot welzijn der par.; 
10 uur z. j. voor Hendr. Quinten. 

In de Kapel der Eerw. Zusters:· 
Maandag tot Vrijdag 7 uur 1. m. voor 
Theod. v. Berkel v. W. de Kleinkinderen. 
30e Joh. Smetsers te Oirschot overleden. 
Gedoopt: .Caecilia Gerardus Maria doch
ter van Petrus v. d. Wiel-de Vries. • 

PAR. H. WiitiBRORI)US; ESèê.

: ' ! lste Zonda2 van de advent 
30 November 195'.l. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 ·en 10- uur 
Hoogmis. ,. Tweede schaalcollecte· voor 
Bijz. Noden Episcopaat en voor onder-

.. houd . eigen kerk.· Na, de middag om 3 
, 'uur aAdventslof, met' "Rozenhoèdje. Na 

-het Lof een lied. . - "" 
Woensdag feestdag van de H. Fraricis
cus Xaverius. Volle aflaat voor de leden 
van de Voortplanting des. Geloofs onder 
de gewone voorwaarden. : • • 
Dinsdag mgeteri:, ç{'l kinderé� van het 
2de en 3dè' leeriaar komen biechten. 
W oensda.g .�[)der de H, Mis vàn 8 uur 
zullen iè 'gezamc:.nliik communiceren . 
ZONDAG: 7 uur H. Mis. voor Gerar
dina van de Pas-v. Son 1''1'ralf.'_9"'H. Mis 
voor de Parochie; i O u'ur Hoogmis voor 
Mevr. Johanna M. v. Kuyk-Hackf�rdt. 
MAANDAG: 7 uur H: Mis• voor Gerar
dus van Gemert te Vught o_verl.; 8 uur 
H. Mis voor- Cornelis van Kempen .. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Albertus 
van Gemert; :8 uur H. Mis voor Anto-

• -nia van, Kempen. ,, . 
WOENSDAG: 7 uur H .. Mis voo·r Ma
ria Wilhelmina Drijvers- ]oosten te 

• Venlo overleden; 8 .uur .voor de overle
den leden' van de Voortplanting des Ge-
loofs. ' • 
DONDERDAG: 7 uur rondst. voor Ma
ria van Aarle-van Liempt; 8 uur H. Mis 
voor Mevr. Martina van Esch-v. Mun-
ster. · 

• 

Vrijdag 7 uur H: Mis voor Elisabe.th Ba-
• tens; 8 uur gef. jrgt. voor Johanna van 

Zeeland. 
ZATERDAG: 7 uur gef. jrgt. voor Ja
cobus van Zeeland en Maria Cath. Cath. 
v. d. Meyden de hsvr.; 8 uur H: Mis 
voor de Gelovige Zielen. , 
Elders: H. Mis voor Gerardus· Josephus 
van Oers. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
_ZONDAG 30 November, Eerste Zondag 
·van de Adv�t. Deze middag om half 6 
Vespers en Lof. 

• 
. • 

Maandag: Feestdag van de H. Adreas: 
om half 8 Lof. 
Woensdag: Feestdag van de H. • Fran
ciscus Xaverius: om half 8 Lof. 
Donderdag: van kwart over 7 tot kwart 
over 8: Oefening van het H. Uur. 

�.) " ... Ï,.1 ',.j" ! '., t' Ï";' •'·r ~·•ri-•t :f :, ,• � /~i l y°- ' 

Vn.ida�i J;er# ,Vrijdag� vin- 'ae; Ma�nd.
Uitstelling van het Allerheiligste vanaf 
half. 8 tot. aan 't. Lof. , , . , � 
Zate'rdàg: Priéstér-Zaterdä/i, Om half 8 

,, Lof. 
. ZONDAG: 7 uur H.' Mis voor, C::ome-

.. lis van den Broek s •• ' 
•• MÀANÏ)AG: 7 uur • voor Maria •. van 
'Udèh-v.' d. Bruggen. '· ' ' • • 

• •. DINSDAG: 7 uur voor A'nná 6etai-da 
Schapendonk. Y 
WOENSDAG: ,half 8 voor Dr. ,Theo-
!iorus Strengers. '. - . 1 

VRIJDAG: half 8 voor overleden Mev'r. 
; Henket-Windst�ser. • • - • 
7.ATERDAG: half. 8 tot bijzondere in

, tentie. 

Missie -.Thuisfront ,, -- . . . ... .. 
, ' 

EEN WO0RD VAN DANK. 
; De Boxtelse' Missienaaikring heeft w�er 
äe traditionele rik- en bridgeavond ge
·hoûden en h'et 'bestuur is zeer tevreden 
over de>- opkomst ' en· het verloop van
deze avondè'!l. Er leeft nog missieliefde 

-'.in de harten van- velè· Boxtelse mensen. 
En dus leefo er nog•ï.?eloof in.' 'Want,g_e
loof en missieijver gaan: ·hand in hand. 
Het· Bèstuur dankt allen die hebben 

' meegeholpen om deze twee kaartavón· 
den tot een succes te maken. 
Het hoopt het volgend jaar op • een 

. even grote_ deelname· te mogen rekenen. 
GIFTEN. 
Voor de door Paten Jan v. Amelsv�órt 
nieuw te stichtien missie f 1,� uit dank
baarheid aan de H. Maagd Maria voor 
verkregen gunst door het bidden van le 
noveen der . 3 Weesgegroeten. 

ADVERTENTIE 

WIE BETAALT 

IIOOR. WIMPIE'S 
. . 

1/0E,TBALCLUB'? 

VE.RRÁSSINGEN VAN Moeder betaalt 1 Al die -kleinigheden, 
die samen allang geen kleinigheid meer 
zijn, komen op moeder's schouders neer. 
Maar daarvoor heeft Moeder - • als ze 
bij de pinken is - extra geld van 
De Gruyter's cassabons. Elke week een 
gulden . . . . dat zijn er 52 in een jaar. 
En dáár doe je wat meel 

'I . . . . . . . . . . . 
C.F J.L.P.T. ..... . 
A.D.E.G.H.K.O S.U.V.z.-

B.N.R .. . 
M.W . ... . 

40 et. 

50 et. 

60 et. 

70 et. 

75 et. 
Er zijn altijd nog huisvrouwen, die denken 
bij de neus genomen te worden als het over 
De Gruyter' s 10 % korting gaat. 
Ma�r het is toch heel eenvoudig: een bedrijf 
met eigen fabrieken en meer dan 360 
eigen winkels kan zijn klanten laten profiteren 
van grote bezuinigingen. 
Het spreekt haast vanzelf 1 

All"én De Gruyter geeft 10 °;o korting op alle artlk,;t,..R 
.behalve suiker, zout en soda. 

Choc. -· llarten . 2 stuks in doos 60 cl. 
(hoc.figuren •••• per sluk45ct 

DEG • UYTE'RMuizen, kikkers, vissen per stuk 10 cl. 
(hoc. beestjes . . . per doos 9 5 d. 

SZlt:&7 

., 

... 

• 

• 1 



·.SRORT.�NIEU\VS

STAND 3E KLASSE AFP.'"A� 
o:ö.c. 

,., ... 8 6 1 13 15- 6 
-Bladèlla:: ,. - ,. 8. 5 :· 2 ·,1 · .•12. 23,....15
S.C.B. 8 4< 2 .. 2 10 20-20 

'Tong�li�- 8 2 5 1 9' �0'-14 
�eqsel �po� : 

9 1,9...'..17 .8 3 ... 3 2 
\ Boxtel 8 4 .3 _ 9.:· 1.4-12 

vs.v.-,,_ }• 8 �3 ·2 3 ·s 18�21
Deurne � 1 :!' 3 ,, -.7 1�18 
Taxandria 8 2. 2',_4 6 13--13 
Geldrop 8 2 1 5J � 11-19 
w.v.v.z. 8 2 5 5 11'--21 

s-�.L.O. 8 6 3 18-25 
SPORTVERENIGING O.D.C. 
O.D.C. behaalde ZóndaR · ·j.l.· m eenthuiswedstrij,d tegen W.V;V.Z. een 3-1overwinning, maar deze was pas zekertoen ongeveer 3 minutèn voor he_t. eindsi1;inaal Scheepers met een harde kopstoot de W.V.V.Z.sdoelman • onhoud�baar kon passeren. Voor 'die tijd was heteen op en neergaande striï'd, waarbij deO.D.C.-ers maar steeds naar hun vormaan het.zo�ken waren. Voor de rust wa_ren zij overwegend in de meeraerheidgeweest en de magere 1-0 voorspronggaf toen de verhoudinR dan ook niet zuiver weer. Deze voorsprong moest echter ook nog door een penalty verkre1;ienworden, al- was deze dan ook zeer verdiend,' toen v. d .. Bogaard op ongeveer. twee meter voor het doel werd geman. geld. Legio kansen hadden de O.D.C.
voorwaartsen echter voordien onbenutgelaten en de hard werkende achterhoe
de van W.V.V.Z. zorgde er wel voor,door resoluut ingrijpen, de O.D.C.-ersgeen kans te • 1;ieven om zich te herstellen. Met vol élan wierpen de backs zichin de strijd, hierbij ter zijde gesta.iil doorde gehele middenlinie; die daardoorhaar ,,taak om een voorhoede te voedenschromelijk verwaarloosde. Snijders enconsorten kregen hierdoor weinig gevaarlijke aanvallen te verduren,·· maar toch moesten zij steeds attent blijvenvoor de diverse uitbraken der Eindhovenaren. Deze ·-tactiek, gebaseerd op 'n.hechte verdedigjn_1;i en flitsende doorbraken, was het wapen, dat de W.V.V.Z.lui tegen de O.D.C.-�rs gingen gebruiken. Aan de O.D.C.-ers was dus de taakom middels enkele doelpunten deze tactiek onbruikbaar te maken. Zij hebbenhet inderdaad geprobeerd, maar Vrouwe Fortuna was het eerste half uur met de blauw-witten · en de stand bleefblanco. Toen v. d. Bogaard in goedeschietpositie dan eindelijk eens de scorezou gaan openen, maakte de linksbackook nog gebruik van ongeoorloofde mid-- delen en deze stond scheidsrechter Hooijdonk nu eenmaal piet toe. Voetsvoltrok het vonnis 1-0. Even waren' deEindhovenaren wel beduusd en een volgende aanval van O.D.C. zou het tweede doelpunt hebben OPReleverd, ware het niet dat de bal maar even werd aan
geraakt en hierdoor precies langs de. verkeerde kant van de staandtir suisde.Na de rust wou het nog steeds maar nietvolledig vlotten bij de O.D.C.-ers en de gasten zagen hierin nog een klein kansje. Ontzettend hard werd door hen gewerkt· De O.D.C.-verdediginR stond echter pal ,en wist bij dit enthousiasme de hoofden koel te houden. Uit een ogenschijnlijk ongevaarlijke aanval werd de stand echter nog gelijk, toen Snijders een schotniet 1;ieheel onder controle had 1-1..Dit was de O.0.C.-ers toch wel wat te bar'en vanaf dat moment namen zij het heft 1;ieheel in handen. Rechtshalf Peijnenburg loste een loei van een schot, dat door de W.V.V.Z.-keeper op magnifie
ke wijze werd gekeerd. Een kogel van v. d. Bogaard ketste via de binnenkant ,van de paal weer in het veld terug. Een nieuwe aanval bracht de bal ·wederom bij v. d. Bogaard en diens voorzet werddoor Van Dijk ineens ingekogeld 2-1.Toen Scheepers in de laatste minutenhet derde doelpunt liet aantekenen, washet pleit beslecht en hadden de O.0.C.ers de traditie om op Sinterklaasdag voorBoxtel te verliezen op duidelijke wijzegebroken. Het tweede elftal behaalde in Tilburgbij Hieronymus een· verdienstelijk gelijk
spel. 

Voor St. Nicolaas 
Mooie 

Stropdassen 
Sjaals. 
Jongenstruien " .. 
Jassen 

Pr��amma .voor a.s'�-Zond&I(: 
:, .... ,- , o:o.c . .:.:a.Mutci. ·'· ,, ·A.li. Zóndag he'eft de· KN.V.B. voorO.D.C. • wederom • "een·· thuiswedstrijd

,v:astgesteld en komt als:, gast. ·Mulo ·uitHelmond op bezoe_k. Deze .ploeg. -1:ieho<Jr,t weltot de.onderste regionen, maarvoor de O.D.C.-�r.s is- het ·oppassen ge:., wenst, Deze ploellen kqsten- · m.eestal demeeste verliespunten. Dus, voor,dè voile100%. 
O.E>.C.-)muoren:: Zutetd� ·3 • uur: O.D.C. 10....::O.V.G: 5

'B.v.v. 1�O.O.c. 9 Zwaluw 9-0.D.C. 8 , ,-., Vlijmense 'Boys i'-;-0.D:C. 7
· R.l<.J.V.C. ;t�.D.C. 6 

Zoni;lag 1�,oûr: · . • • O.Ö.C. 5-O.S.S. 6
�tK.S.V. ,,BOXTEL" 

• Mulo t-Boxtel 1 2-3 
Boxtel 2-Veloc 3 2-1 
De vlag'dragers van de R.KS.V. ,,Boxtel" traden j.l. Zondag in Helmond in de 
volgende fonnatie aan: Doel: v. d. Heydeo. Achter: B. v. Weerten L. v. d. Laak: Mid<kn: P. Pastoor,H. v. d. Meydeit, Th. v. d. Aker. Voor:A. Heerkens, W. v. d. Plas, W. v. d.Meijden, J. Pastoor, C. Timmermans. In deze gewijzigde opstelling bestredende· roodwitters hun ;gastheren met eenspelsysteem, hetwelk (in grote lijnen althans) in zoverre van het stopperspilsysteem bleek af te wijken, dat in deaanval geopereerd werd met twee ver
vooruitgeschoven binnenspelers en tweesterk aanvallende buitenspelers, terwijlde middenvoor de rot· van aanvallendespil had toebedeeld gekregen. Al spoe-dig bleek in deze wedstrijd, dat dit gewaagde experiment alle moeilijke stadiavan het experiment nog zou moetendoormaken, want er kwam nog al eens'n haar in de voetbalboter. Zelfs haddende Mulo-lui aanvankelijk het beste deelvan het spel. Gelukkig echter had Box-tel bij verrassing (door een keurige kop-bal van Heerkens) toch de leiding kunnçn nemen en k,wam het sterkere Mulovoor de· rust niet verder dan de gelijkmaker. Déze 1-1 ruststand zou achter-af de gewonnen positie van Boxtel blijken te zijn, want in de tweede speelhelft ,
toonden de roodwitters, dat zij zich alaanmerkelijk_ !>�ter • aan het nieuwe systeem wisten: aan te passen, bijgevolg allengs ook hun aanvallen een gevaarlijker karakter kregen. Zo gebeurde het, 

D.V.G.-NIEUWS
Het tweede elftal",va11. OV.G wist_ Zöhdag fJ>öp ë'îRen v,eid h_aai- twe'ed� o"��rwinning in deze êompetitie. . te heh'alen' en wel ot>, êë_$t�f r t)ë' i-tist' ging ,.in -m_eten 3-( voorsprong. Na de rust ,.�•stDVG nog 2 maal en St. M.-Gestel nog1 ,matl,,,��-, 4�elP!,1,l}te1_1, -'z�\lat 1 �� ,•.ein�ekwam met een overwmnmg, J'.i!P. ,· Sr:12.Voor Zon<laa, 30 t-,Jovember zijn beideDVG-elftállert WIJ. ' 

• 1 ·:)' . \ 

)iOCKEY-NlEUWS.' �. �··-, � ·;_..:. _ .. ,., \ ,.Uitslagen van Zondag 23 November. j.l.
Heren: Forward-Mep ,1 :- 5-2 • 

·, Tilbtir� 3-Mèp-''2: 3-1 
We�e Di3 -Mep 3:·1-0

Het resultaat van de wedstrijden van. Zondag j.l. is wel erg slecht te· noemen.Geen enkel heren-elftal slaagde erin ookmaar één winstpunt ·mede naar Boxtelte brengen.· Het eerste "heren-elftal.moest met de grootste nederlaag genoegen nemen, ofschoon in het begin van• de wedstrijd de kansen voor Mép tochgunstig schenen. 'Enkele gevaa_r,lijke uitvallen van Forward werden echter mettwee doelpunten beloond en Mep konhiertegenover slechts één doelpunt stellen. Nog voor de rust vergrootte For
ward zijn voorsprong en werd reeds een3-1 stand bereikt. Ook na de rust liet Mep het er weer niet bii zitten, maar het geluk was nietmet hen en Forward kon de stand opvoeren tot 5-t. Een strafbully, welke nog . ·aan Mep werd toegekend, werddoor de· Rooij benut en zo kon de eindstand worden genoteerd met een overwinning voör Forward. 
Ook Mep 2 slaagde er niet in zijn overwinningsreeks te prolongeren. Tilburg was over het geheel genomenwat sterker en wist dit dan ook met eenduidelijke 3-1 överwirining tè demon-streren. 
Het derde elftal moest met de kleinstmogelijke nederlaag genoegen nemen en keerde dus ook met ledige handen huiswaarts. De beide dames-wedstrijden werden atgelast. Het proaramma voor a.s. Zondag zieter ah volat uit: 

Heren: E.M.H.�. 2-Mep 1 
M�:;2��f T-fi.,C. }, �.2, uqr Dames: W.etij,.,P1 1·1;:-;:MeP',tMop 4-Mèp 2. Voor a.s. Zondag staan_ er weer enk,de• lastii;ie 1vedsttijde'n" off. hef• j,rdgramma.,. 1Vooral de beide heren-elftallen- :hillenhet niet �emaRkelijk.' hebben;' terwijl; ook het e�rste· dames-elftal 'een lllóéilijke 

uitwe/f�triid t1:•wa'.éhten s'taa_r:·' :': , We-• zijn J>emeuwd ·naar het resultaat 
van 'de:zé wedslfüdèn. • i • 

. .LIEMPDE. , 
1 .Ç>iUp_t1ffE�1NCS�T. 
·Begunstigd· .door liet. i.oede weer hieldde R.K. Landelijke Rijverenfging ;,Prin-• -ses .Irene" Zondag j,l. l • haa'r jaarlijkseoriënteringsrit. De route ging over eenafstand van 14,4 :km. De- ltemidäeldesnelheid was gesteld op 8 km� De tiitslait was als volgt: . • L A. Sanders, 0 strafpunten; •.2. Br. van Abeelen, 2 str. pnt .• 3. W. v. Mensvoort'(2 str. pnt. -4. A. Saris 60 str. pnt.; • -5. • H. v. d. Laar 60 str. pnt. •• De prijsuitreiking zal plaats hebben' op 
.een nader aan te geven datum, wanneerdan tevens een vergadering zal worden gehouden. 
BILJARTEN. 
Uitslagen Klasse A. Amateur 1-D.M.C. 1 (Liempde) 600 169 38 3,55' 467 11?9 15 2,76Hoogste serie � H. Rooyendijk, Amateur38 car. • 
Uitslagen Klasse B:: 

Amateur 3-Krijt Op Tijd 365 .t 56 24 2,34 . 282 156. 11 1.,80Hoogste serie: Jo Schalkx, Amateur,
24 car. . D.M.C. 2 (Liempde)-�Nooit Gedacht 349 211 19 1;65 268 211 9 1,29Hoogste serie: G. v. d. Boogaard, DMC19 car. _Programma voor Zaterdag 29 Nov. a.s.:Klasse A: Amateur_ 2....'....Arnateur 1 

D.M.C.-Groene Pom. 
Klasse B: Nooit Gedacht-Amateur 3Witte Muis-D,M.C. 2 
SCHAKEN. 
Ir. H. J. van Steenis, voorzittet van deKoninklijke Nederlandse Schaakbond, zal op Maandagavond 1 Dec. om 8 uur 
in Hotel van Vlerken voor de Schaak-

' èlub 1,';E:B.S. enige int�sànt_e partijen 
�- ,partijstdlin� ,uit· zii,, eiaen schaak-.,. loabhààn' 16es'prekéit�� . , f;_ . ·:., Ir. van Steenis, die tot de tien sterksff
sch3½��s �a):l, NJ<lçr.la�d pe��W'f,r �L.opgetwr1feld, evenals vonlt Jaar, Onze Boxtel!i_o, Sêha-kers· weër doen genieten vanzijn- held'érei ·én • �eestigê toèlichtingen:
All� .::belangstellenden • (dus . oo� 'liiêtleden. van E.B.S,) ,Z1jn, van,rharte .wdkom.
. _._, .. •. , , ... •d'·• .---;.,, 

:�"Geslaagden,Jl1ll.p_.ll!,:pi ,; 
·.t ,_ ·--1. ,- _ • • -·. • ': ·/ ;: ._,: . 11' , '•""'ï 

Ondel'Släarïde - personen . zijn • ACSlaáitd voor het E.H.B.O"diploma, waarvom: .deexamens enkele_ weken geleden geh:ou.den zijn. •Op· veler verzoek venn�lderi wij bij de namen van de-·-geslaagderi- ook 
, de adressèn. . . . F .. Bedeschie, Van Ho'ntstraat '59; J. M:.B'ekker?·v. d .. Meiiden, Van Hilgenpot•. ·straat 5; J, W. M. Bergrnan, Frans Stael-straat t 7; C. van de Biggelaari Markt 4;P. J. Boley, van Coothstraat 7, P,,·C. M., . Boons, Kalksheuvel 32 1 M. H .. A \'..: d; 
. Brand, ·0r .. Hoekstraat 9; A: -vàn Dijk: Hertogenstraat 15; . J. • Ä. ·v,, • d .. Eerden,v. Rijckevorselstraat 32; J. A. Ge_ei::ts,Eindhovenseweg 5; J. A. van Geffen,Maastrichtsestraat 22-24; F. van Giersbergen, Pastoor Erasstraat t:71 ·H: vanGoor, Ridder· van Cuijckstraat .241 W.C. F. Holten, Zandvliet 3; H. • C. deJong, Zandvliet 20; K A. J. Joosten,Wilhelminastraat • 1; W. F. de Koning,Doomakkerlaan 43 1' F. Leermakers, Baroniestraat 53; G. A. C. v. Oirschot, Munsel 27; K. Robben, Baroniestraat , 58; B. A. Ronde,· Ridder van Cuijck

straat 3; H. Smits, Tongersestraat 2;. C.M. Zink, Ons ,Doelstraat 91 J C. M. Bevers,. Dr. Hoekstraat 4; H. ·J. Brusselers, Gemonde 17; A. J. Dankers,Kalksheovel 31; M. Deelen, Vic. vanAlphenlaan; M. Çrillis, Kerkstraat 18;H. L. F. Kàppen, Sta:tionstraàt 5 i G. A.H. v. Meersb�en, Ridder van Cuijcléstraat 23; W. J. Mestroin, Jan·van'l3rabantstraat 23 ;· G. A. van Rooii. roJiiër�sestraat 48; Th. J. Spikmans, Burgakker 1 1 E. J. van Son/ Lennisheuven 7; ,J J. van de Ven, .. v. Leeuwensti;aat 14;' C: A. v. Westen, van Leeuwensträat 20; A.Swinkels, Bai:-oniestraat tl' 1 W. M. Verhuist, Stationstraat 36 i J. A. Brussel ers,, Doornakkerlaan 63. i 

dat Boxtel - hoewel gehandicapt door het feit, dat haar geblesseerde keeper· -v. d. Heijden • onder de rust vérvangen moest worden door de all-round-speler

Voae 1tkuwe 'llaaûHacl,üus 
van KES SEL's Naalmachinehandel 

Molenstraat 16 • · 
,Ook op gemakkelijke betalingsvoorwaarden 

PARFU·MERIE 

BERT ;A� DE�·BRÁA.K� 
BA�ONIESTRAAT 73 - _TEL.-450· 

C. v. d. Broek - een kwartier voor heteinde uit een voortreffelijke • combinatie van de twee binnenspelers het tweededoelpunt kon laten aantekenen door v.d. _ Plas. En zo gebeurde het ook, dat nog maar enkele minuten later de ach-• terhoede van Mulo opnieuw uiteengereten werd, waardoor Heerkens de vrije kans kreeg om de voorsprong tot 3-t 
te vergroten. Weliswaar slaagde Muloer, spoedig daarna in om de zich zeer verdienstelijk werende Boxtelsè"'inválfer� •doelman te verschalken, doch een gelijk spel bleef dank zij het energieke verdedigen van Boxtel buiten hun bereik. Met de stand 2--3 kwam het einde van deze wedstrijd, die · voor Boxtel mogelijk als •. springplank heeft 'l'ediend bij de poging ' tot nog betere' prestaties. We hopen het!Jloxtel 2 leverde op eigen. veld eenprachtige prestatie: koploper Veloc 3werd niet alleen met een 2-1 • nederláag huiswaarts gestuurd, doch ook methet beséf in Boxtel een emsti1;ie kampioenspretendent ontmoet te hebben. -Bravo reserves! 
Proiramma voor a.s. Zondag: 

Oef.me 1-Boxtel 1 Boxtel 3-St. M. Gest.el 3Irene 2-Boxtel 4. Boxtel 1 wacht a.s. Zondag de zwareuitwedstrijd tegen Deurne 1, een ploegdi'e zich in deze competitie reeds diverse malen ontpopt ,heeft als een tegen"stander waarmee niet te spotten valt.Boxtel zal dan ook haar beste krachtenmoeten aanspreken om in deze ontmoe··ting een goed resultaat te bereiken. De lagere elftallen achten we zonder'meer in staat om hun wedstrijd met een zege te bekronen. Succes! 

.•· 

,,sr.· NIC" TIP! 

VERRAS HEM EENS MET 'N 

,·L·IGSTOEL 
U kunt nu nog keus maken 
uit,/)1 ·schitterend assortiment 
in'"Cothie k en Old Finished 
compleet met kussens, zowel 
gèheel verend, hall verend als 

met zuivere wolvulli,-ig. 

117.00 :-- _109.00 - 91.00 - 77.00 

59.50 - 41.90 - 37.90 - 29.95 

UW :'�PEClAAL-WONINGINRICHTING 

RECHTERSTRAA T 22-24 TEL. 476 

-.... 

" 

� 

* * *

Onze St. Nicolaas�e,talageszijr:, gere�d. 

Onze sortering is gen,eldig ! J f . .." 
* * *

Eau-de-Cologne 
, , . Boldoot . -. • ;; vanaf 1,10 tot•S.80. )". • 

vanaf 1.30 Tosca ... 
Rodel . . . vanaf 1,40 

. . . . vanaf 2, 1·0 Valdella .. 
Boldoot Cotfret Zeep met E11-de-Colog11 maf 2,9�-
Tosca Parfum . . . . . 5,50 en 9.5Ó 

3 stukken Zeep In luxe doos vanaf 0,96 . 1 _ _. 
Poederdozen . . . . . . vanaf 2,00 -

'Wilt U een mooie flacon laten ,vullen?. 
W!i tanken. Boldoot of Rc,dell •• ·, ' 1 

T 1·1 
• 1 In het winkel1 je

8 18 ·,., De drie Lind�n" 
kunt U alles goedkoop vinden en tot 

5 December bovendien 
5 pCt. korting 

F� C. ROOTH-_DE LAAT. 
voorheen A. Kelders 
BREUKELSESTRAAT 90 

·c.Àa�trtkkilijkt prijtttt

Bretels 
Sportriemen 

enz. enz. aeMW.-�-
F• Wed. P. Spierings 
Breakelsestraat 88 - Boxtel 

•- Je adres 
voor fijne 

Banketletters 
is 

A; HEEREN 
Van Leeuwenstr. 16, Boxtel 

exceptioneels 

Pullover 
langharig 1 �.75

Vest zuiver 
wol 11.75

Pullover gouddraad 
effect 17.75

Blouse nieuwste 
everglaze 8.75

{f armantt modtllm

Eindhoven • Rechtestraat 50 
Amsterdam : Ütrecht • Maastricht (WéBé) 

Nuttige ,St. tfticolaa,sgeschenken.bij Boekhandel Tl·ELEN 
. . ' . . . . . . . - . 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 
--Advertentieprijs: 10 et. p. kol. m.m. 
Bij contract speciale tarieven. 
Kleine advertentiën 7 et. per woord. 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

•

DE K.V.P. In de· steigers 
ben, dat prof. Romme zelf er niet zo ergvoor was). Nog een hoopvol woord van .prof. Romme was, dat hij hoopt het vraagstuk vande bezitsvorming te kunnen aanpakkenop grondslag der katholieke beginselenn.l. de persoonlijke bezitsvorming in de vorm van b.v. eigen huis of bedrijfsaandelen. En hij bestreed hier de socialistische opvatting van het bezit in algemenefondsen, of erger: in handen van socialeorganisaties. Hij constateerde het gelukkige feit, dat de standen onder de Katholieken het op verschillende punteneens zijn wat dit betreft, n.l.: 

Het gebouw van onze Katholieke VolksPartij - de K.V.P. - heeft bij delaatste verkiezingen een flinke opstopper gehad en de felle kritiek ervoor enerna heeft van dit gebouw aardig watscheuren en letsels en zwakheden getoond. Het door de verkiezingsuitslaggealarmeerde bestuursapparaat is in beraad gegaan, om de zwakheden op tezoeken, en besloot al spoeqig tot eenflinke revisie. Het K.V.P.-Congres dat Zaterdag 29 November in Utrecht is gehouden, waar 1500 vooraanstaande leden aanwezig waren, heeft laten zien ·dat de partii, om onze vergelijking met een gebouw nog even door te trekken, overde hele breedte en lengte, van onder totboven stevig in de steigers is gezet. We kunnen er onmogelijk alles van vertellen, maar toch genoeg om aan te tonen dat de K.V.P. heus nog niet op instorten staat, maar zelfs sterker dan ooituit de steigers te voorschijn zal komenals men doorgaat zoals op dit congres isbegonnen. De Heer Andriessen, voorzitter van dePartij, somde eerst nog eens de oorzaken op van het verlies bij de verkiezingen. Het waren er volgens hem acht n.l.te gebrekkige voorlichting uit geldgebrek; verschil van mening over velekwesties; onenigheid tussen de katholieke sociale organisaties; de felle kritiek op partij en fractie; het voorbijzien 
van de adviezen van de verkiezingsraad; onvoldoende verkiezingspropaganda; gebrek aan offervaardigheid vooral als hetgaat om iets te doen voor de goedezaak; het afnemen van de beginselvastheid bij vele katholieken. Fouten en feilen dus binnen de partij en daarbuiten. Over sommige punten zouden we nogwel even stevig kunnen debatteren, maarlaten we niet nakaarten, vooral niet, nuer zoveel werkelijk veelbelovende vernieuwingen zijn aangekondigd. Voorzitter Adriessen kondigde n.l. aandat het Partijbestuur op 22 Novembereen reeks van 14 besluiten had aangenomen, bedoeld om de Partij en haar beleid tP •:erbeteren en te versterken: f- Een verbeterd verkiezingssysteembinnen de partij en wijziging van de Partijraad. 2. Een meer representatieve samenstelling van het dagelijks bestuur. 3. Wtbreiding van het Partijbestuuro.a. met vrouwelijke leden. 
4. Verbetering van de organisatie enwerkwijze van de jongeren. 5. Aanwijzingen aan de kringbesturenvoor de komende gemeenteraadsverkie:zingen. 6. Reglementswijziging voor de gemeen
teraadsverkiezingen. 7. Aanstelling van een bekwame krachtop het partijbureau voor de leiding vande propaganda. • 8. Een ontwerp voor de voorlichting apscholen van middelbaar onderwijs. 9. Samenwerking met de pers. 10. Contact met de K.R.O. 11. Contact met het Centrum voorStaatkundi1;:e Vorming om hierdoor gerégeld ingelicht te worden over alle pro-blemen. 12. Bespreking van de verhouding tussen de partij en de sociale organisaties.13. Samenwerking van de comm1ss1es van de partii. die het contact onderhouden met de sociale organisaties. 14. Reorganisatie van de Partijraad methet oog op gescheiden behandeling vanvoorkomende organisatorische en politieke vraagstukken. Dit zijn de 14 punten die de vernieuwing moeten inluiden en verwezenlijken.Het is te veel om alles te bespreken.Zeer welkom zijn ons o.a. die puntenwelke betrekking,;.hebben op de opvoeding en voorlichting van het katholiekevolk, zoals het plan- om langs de scholen de aankomende jongelui de nodige kennis bij te brengen omtrent alles wat opsociaal en politiek terrein moet geweten worden, omtrent het belang en de inhoud van de katholieke, maatschappelijke beginselen, een katholieke staatkunde, katholieke eenheid, enz. Veel verwachten we ook van een goedcontact met pers en radio, de tweegrote publiciteitsmiddelen van de moderne tijd. Hiermede kan vrijwel heelhet katholieke volk geregeld bereikt worden en dus onder de ogen en in hetoor kriigen wat iedereen weten moet,hoe iedereen denken en bijgevolg doenmoet, wat er zoal aan de hand is en watdaarvoor gedaan wordt. Zo kan meniedereen geregeld inlichten en op dehoogte houden met een minimum aanmoeite van de kant van de mensen, diemaar hoeven te lezen in de bladen of teluisteren naar de radio. Waar het met de K.V.P. echter hetmeest op aan komt is: haar taak in depolitiek! Haar aandeel in 's lands bestuur. 
Ook wat dit betreft zijn er goede dingen naar voren gekomen op bovengenoemdcongres, en wel in de rede van de leidervan de fractie, Prof. Romme. Hij wees, evenals de heer Andriessen, ook eerst naar het verleden, met te zeggen : ,,Eris een tijd geweest waarin het zwaartepunt van onze politieke activiteitenmoest liggen bij het getuigenis voor onze-beginselen". En even later zei hij: ,,nu geldt onze plicht een politiek te voeren, waarin het accent sterk verschoven 

is van het getuigen naar het doen." Als we ons niet vergissen is hierin eenverweer te lezen tegen de kritiek op hetbeleid van de fractie sinds de oorlog.Wij begrijpen bovenstaande woordenaldus: dat de fouten van de na-oorlogsejaren eigenlijk geen fouten waren, maaronvermogen: toen· was het dan nog detijd van "het getuigenis", de tijd dus waarin we onze beginselen konden latenhoren, de katholieke standpunten konden propageren, maar meer nog niet; en dat nu de tijd van de daad pas komt. Laten we ook over deze opvatting niet redetwisten, laten we hopen op het beloofde "doen". 
Er worden ook werkelijk daden beloofd:de heer Andriessen had al in zijn redegezegd: ,,dat voor de middenstand, demiddengroepen en het bedrijfslevenmaatregelen zullen moeten genomenworden als eis van sociale rechtvaardigheid en van welbegrepen werkgelegenheidspolitiek", en de woorden van professor Romme versterkten 't geluid: hij haalde o.a. het rapport van de K.V.P. omtrent de middengroepen aan, waarin bewezen is dat deze noodzakelijk moeten geholpen worden. De professor verzekerde dat de fractie volledig achterdit rapport staat (: een geruststellingvoor hen die uit andere woorden vande professor gelezen meenden te heb-

1. Dat de kans om te kunnen sparenvoor de arbeider noodzaak is. 2. Dat bezitsvorming zal moeten ii;eschieden niet gedwongen, maar doorvrijwilligheid van beide zijden (werkgevers en werknemers). 3. Dat een begin hiervoor te maken is door georganiseerd overleg per bedrijfs
tak.Zo hebben we dan, na de felle persstrijd voor en na de verkiezingen, en nade klap van de verkiezingsuitslag. nueen congres van de K.V.P. dat alle hoopgeeft voor een versterkte en verjongdekatholieke gemeenschap in de K.V.P.,niet alleen een verjongde en versterktepartij, maar meer nog een verjongde enversterkte activiteit: beginselvast, degelijk, alzijdig, aan de tijd aangepast, vertegenwoordigend inderdaad het hele ka
tholieke volksdeel. 

Th. v. H.

Gemeenteraadsvergadering 

Begrotingstekort van f 229.000,-. 
Aanzienlijke verlaging 
vermakelijkheidsbelasting 
Ongeveer aan het einde van de j.l.Maandag gehouden openbare gemeenteraadsvergadering werden door B. enW. de gemeentebegroting alsmede debedrijfsbegrotingen voor het dienstjaar1953 aangeboden. Hierbij moest deVoorzitter tot zijn grote spijt mededeling doen van het feit, dat de begroting dit keer een tekort vertoont v:m 
f 229.000,-- (welk tekort men hoopt te kunnen aanvullen met een verhoogdeuitkering van het gemeentefonds). Inzijn toelichting op de 'begrotingennoemde de Voorzitter het teleurstellend,dat de financiële verhouding Rijk-Gemeente nog steeds niet in goede banenis geleid. Nu de op 1938-1939-1940 gebaseerde Nooduitkeringswet weer met 3 jarenis verlengd, staan vooral groeiende gemeenten als Boxtel ernstige financieringsmoeilijkheden te wachten. De Voorzit'ter achtte het voorts een veeg teken,dat het verzorgingspeil van Zuidelijkegemeenten aanmerkelijk lager gesteld isdan dat van Noordelijke plaatsen. In het
teken van 't grootst mogelijke vertrouwen op de regering - die naar hijhoopte de ernstige verschillen alsnog teniet zal willen doen - bood de Voorzitter· de begrotingen daarna voor on

om het onderhavige voorstel allereerst in behandeling te brengen bij de Technische Commissie. Hiermede verklaar-den B. en W. zich accoord, zodat dedefinitieve uitspraak over dit voorstelnog even zal worden opgeschort. Overhet voorstel om een weggedeelte nabijGroenendaal aan het openbaar verkeer
te onttrekken werd wél een beslissinggenomen, zulks conform het voorstel. Voorts werd besloten tot verkoop vaneen strookje grond langs de Leenhoflaan aan DJ'. 1:-'. G. Fohr, en wel, om de eigendomsgrens langs het troittoir in overeenstemming te brengen met de feitelijke toestand. Daarna werd beslotentot (formele) aankoop van een gedeelteva'n de Ons Doelstraat, nog staande tenname van de parochie van het H. Hart,alsmede tot overname van de gronden,bestemd voor het industrieterrein eneigendom van M.H.B., Mevr. ArnoldtsSpierings, de heer P. van Lieshout ende heer J. de Jong. Ook de grond van Mevr. Wed. v. d.Heyden-v. Aspert, begrepen in het blok Selissenwal, zal worden aangekocht, met dien verstande echter, dat de gemeenteaan eerstgenoemde een bouwterreintjelangs de Molenwijkseweg zal verkopena f 0,60 per centiare. Het voorstel tot definitieve vaststellingvan het onteigeningsplan "Selissenwal"overeenkomstig het op 18 Juli 1952 voorlopig goedgekeurde plan, behoudens \ de gronden die inmiddels langs minne

Bij de behandeling van de vrij uitvoe- lijke weg zijn verkregen, alsmede huizen 
rige agenda was allereerst een voorstel en grond van v. Doorenmalen en v .tl. 
derzoek aan. * * * 

tot verlaging der vermakelijkheidsbelas- Broek, werd zonder beraadslaging of 
ting aan de orde gesteld. stemming goedgekeurd. 
Dit voorstel behelsde: a. Verla- Ook op het voorstel om aan de heer
ging van het heffingspercentage van J. v. Beljouw (Luissel) een tegemoetko-
20% op 10"/o voor de in de gemeente ming te verlenen in de vervoerskosten 
gevestigde verenigingen. b. Verlaging van 'n schoolgaand kind, werd door de Raad welwillend beschikt. van het heffingspercentage tot 20% Op grond van art. 72 der Lager Onder-voor variété-gezelschappen, kermisin- wijswet 1920 werden hierna verzoeken richtingen, circussen en andere groepen, ingewilligd van de St. Franciscusschool voor wie tot nu toe een percentage gold betr. aanschaffing van meubilair en leer-
N� J�:- reeds lang als onredelijk ge- middelen, en van de St. Petrusschool 

Id b I t. tl k . betr. de inrichting van een voetwasruim-voe e e as mg ru m aangegeven mate is verlaagd, wordt verwacht dat te bij de gymnastiekzaal. 
het ontspanningsleven in onze plaats Bij het, voorstel tot het aangaan van een 
een hogere vlucht zal gaan nemen dan geldlening met de N.V. Bank v. Neder-
tot nu toe het geval kon zijn. landse Gemeenten, groot f 105.000,-, 
De Algemene Politieverordening voor voor de bouw van 10 duplex-woningen, 
de gemeente Boxtel werd gewijzigd in werd door het lid De Visser gevraagd of het om rente-verlies te voorkomen die zin, dat het voortaan verboden zal zijn rijwielen, motorvoertuigen, karren �Dto:i�i!�/�g z�: b!�°iit�=��t 

J:a:tJ�enz. voor deuren en poorten te plaatsen. Het voorstel van B. en W. om de ver- Voorzitter uiteengezet had, dat het hier
bindingsweg tussen de Molengraafseweg een uitzonderlijk gunstige aanbiedingbetrof, die eerst 1 Maart 1953 vanen de Miilstraat (het voetpad over het kracht zou worden, kon ook het lid Dez.g. Smalvonder) aan het openbaar ver- Visser zich met het voorstel accoordkeer te onttrekken, stuitte aanvankelijk verklaren. op veel bezwaren van de Raad. Diverse raadsleden spraken zich uit vóór hand- Het voorstel om de verordening op de 
h · h t tl d I b t d levering van water door het gemeente-avmg van e pa , oc1 e reur e daarbij dat B. en W. zonder voorafgaan- lijk drinkwaterleidingbedrijf zodanig te 
de kennisgeving het z.g. ,,Smalvonder" wijzigen, dat de vergoeding voor het 

over het Smalle Water gesloopt hadden. schoonmaken van de meterputten ver-
De Voorzitter liet in zijn antwoord uit- . hoogd zal worden van f 1,- tot f 2,-, 
komen, dat het bedoelde brugje in zulk werd goedgekeurd. 
een· gevaarlijke toestand was geraakt, Toen daarop het voorstel aan de orde 
dat men om ongelukken te voorkomen gesteld werd om op de begroting een 
onmiddellijke sloping gelast had. Her- crediet uit te trekken voor het opnieuw 
stel was orimogelijk gebleken en aange- bestraten van de weg St. Charles-St. 
zien het belang van de betrokken weg Michiels Gestel, wierpen de leden De 
z.i. niet opwoog tegen de bouw van een Laat en De Visser op, dat wegen als 
nieuwe brug, temeer niet waar met het de Miilstraat en de Gemondseweg toch 
oog op het "Uitbreidingsplan van Indu- niet minder slecht en bovendien veel 
strieterrein" en de aan te leggen ver- belangrijker voor de gemeente Boxtel 
keersweg Veghel-Tilburg reeds een zijn. Zij stelden derhalve voor om het 
nieuwe brug geprojecteerd is over het gevraagde crediet aan te wenden voor 
Smalle Water (z;ij het dan op een andere verbetering van de door hen genoemde 
plaats) had men de Raad voorgesteld wegen. 
deze verbindingsweg aan het openbare Het lid v. Nistelrooy meende, dat men·verkeer te onttrekken. 't een kon doen maar 't andere niet be-De Raad (meer speciaal het lid v. d. hoefde te laten. Tot deze conclusie Krabben) deed nochtans de suggestie kwam ook de Voorzitter, die de wegen 

qua belangrijkheid liever niet aan elkander wilde toetsen, doch het beter achtte om in de volgende raadsvergaderinii; een nieuw voorstel op de agenda te plaatsen, in welk voorstel dan zowel verbetering van Heistraat, Mijlstraat alsGemondseweg zal zijn vervat. Dit voorstel droeg de goedkeuring weg van alleraadsleden, zij het dan dat het lid Oliemeulen er nog 'ns op wees, dat de Provincie in het wegenonderhoud (Schijndelsedijk) niet zo diligent is al de gemeente Boxtel. Het lid G. v. d. Meyden verzocht nabijeen bocht met gevaarlijk wegdek in deHeistraat een waarschuwingsbord "slipgevaar" te plaatsen. In deze behoeftezal voorzien worden. Hierna werd door de Raad besloten de begroting te wijzigen ten opzichte van de navolgende punten: afwikkeling vanschade ten gevolge van oorlogshandelingen (nota firma H. Clemens), beschikbaarstelling van premie voor woningverbetering en -splitsing, uitkeringvan topverliezen aan de R.K. Bouwvereniging St. Joseph, noodzakelijke reparatie van de �ashouder, aanschaffing van een schrijfmachine voor de CentraleBoekhouding, subsidieverlening aan Seminaria èn wel een bedrag per leerling uit Boxtel afkomstig, verhoging van• de subsidie voor bewaarscholen tot f 40,per leerling, tenslotte subsidieverlening(5 et. per inwoner) aan het Noord Brabants Studiefonds. Nadat de gemeentebegrotingen en debedrijfsbegrotingen aan de Raad ter onderzoek waren aangeboden (alle ledenzullen aan het onderzoek deelnemen), werd een verzoekschrift van de heer A.
M. v. Nistelrooy in behandeling genomen. Het betrof een verzoek om terugbetaling van door hem betaalde kostenvoor een aansluiting op het gasnet. Aangezien het hier een tweede aansluiting betrof, werd door B. en W. voorgesteld het verzoek niet voor inwilligingvatbaar te verklaren. Na een lange discussie tussen Voorzitter en adressantover de juiste of • onjurste interpretatievan de voorschriften, werd de behandeling van het verzoekschrift verdaagdnaar de volgende vergadering. Vervolgens aanvaardde de Raad het voorstel om van de heer C. Eshuis een perceel grond te kopen, dat bestemd isvoor industrieterrein. Het lid v. d.Weyst verzocht echter om de aantekening, dat hij tégen het voorstel was aangezien hij zich niet kan verenigen metde bedongen prijs voor een in het perceel gelegen fruitboomgaard. Bij de rondvraag kwamen weer de gebruikelijke verzoeken los betreffendeaanleg van riolering, verbetering vanwegen enz. Ofschoon het merendeel vandeze verzoeken door B. en W. ontzenuwd werd met de mededeling, dat hetapparaat gemeentewerken momenteelschromelijk overbelast is, werd toch bijzondere aandacht geschonken aan het verzoek van het lid De Visser om van de Bosscheweg het gedeelte te verbeteren, dat voortdurend met wateroverlast te kampen heeft (zoals ook reeds is verzocht door de omwonenden). Aangezienhet toch al in de bedoeling van B. en W. had gelegen om hier een voorstelvoor deze vergadering van te maken,werd alsnog voorgesteld om op de begroting het nodige crediet (f 16.000,-)uit te trekken voor een radicale verbe
tering van het bewuste gedeelte van de Bosscheweg. Hiermee stemden allen in. Tenslottewierp het lid De Laat nog een balletjeop over de winkelsluiting, welke in Boxtel nog steeds niet definitief is geregeld. 

Hij verzocht dringend om in afwachtingvan hangende besprekingen de kappersreeds verlof te iz:even hun zaken eenhalf uur langer open te houden. DeVoorzitter wilde niet op de definitievebeslissing vooruit Jopen en wees dit verzoek dan ook van de hand. Wel garandeerde hij in deze de grootst mogelijkesoepelheid! 

Het misdeelde kind 

nu aan de beurt -
Wie zou geen medelijden hebben methet misdeelde kind? Ieder van ons heeftmedelijden met kinderen, die tekort komen, misdeeld zijn naar gezondheid ofbegaafdheid. Gebrekkigheid ontroert, en deze ontroering wekt op tot hulpvaardigheid! Het kind, dat achterlijk is, lichamelijkgebrekkig, ziekelijk, blind of doofstom moet noodzakelijk geholpen worden, enwel op heel bijzondere wijze, omdai: hetwegens zijn geestelijke of lichamelijkemisdeeldheid de opvoeding in het gezindoorgaans ook moet' missen. Wij· mogen ons waarlijk gelukkig prijzen, dat onder de drang der christelijke liefde de zonnigheid in het levendier kinderen gebracht wordt door opofferingsgezinde religieuzen en leken. In de tehuizen der naastenliefde weten wij het misdeelde kroost van ons volkonder hun veilige hoede goed verzorgdnaar lichaam en ziel. Die goede verzorging is evenwel ookvoor een deel afhankelijk van áller hulpvaardigheid. Hulp en bijstand te verlenen aan het prachtige maatschappelijke werk der op
voeding en verpleging van het misdeelde kind is een doelstelling van het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels.De afdeling Boxtel voerde daarvoor vorig jaar een heel originele actie met "Poppendam". leder van ons herinnertzich nog wel die sprookjesachtige enbuitengewoon aantrekkelijke vermakelijkheid voor jong en oud. Het arrangement ervan· was een succes,of liever het had een· succesvol resultaat, waarop Boxtel met voldoening magterug zien. Duizend en vijftig gulden was de nettoopbrengst van de verkoop der Kinderpostzegels, Kerst- en Nieuwjaarskaarten.Een bedrag, dat besteed • werd aan het Paedologisch Instituut St. Joseph te Nijmegen, en waarmede een zonnestraalgebracht werd in de jonge leventjes vande daar verpleegde kinderen. Het is te begrijpen, dat ons Boxtels Comité in de vreugde over het succes voor dat liefdewerk. gezocht heeft naar eennieuwe attractie, waardoor de naastenliefde van de Boxtelse bevolking kan worden opgewekt. Wat geboden zal worden kunnen wij echter eerst in ons volgende nummer mededelen. Wel staat reeds vast, dathet Comité in de loop van de volgendeweek de te voeren actie al zal inzetten. Wanneer een beroep op U zal wordeagedaan, toon dan Uw zin voor ondersteuning van een groot werk van naasten liefde voor de misdeelde jeugd 1 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 7 DECEMBER 
Dokter v. Groeningen 

Statlonstrast 30· Tel. 484 

Boxtelse Filmkring opgericht 
Talloze malen leest men in kranten entijdschriften verslagen over films vanbijzondere culturele waarde. Slechts in enkele theaters van ons land(De Uitkijk en Kriterion in Amsterdam) kunnen zij vertoond worden. ,Het gewone bioscooptheater kan ze nietbieden, omdat vele van deze films niet geschikt zijn om aan een willekeurig publiek vertoond te worden, ofschoon 'zij een zeer goede strekking hebben en cultureel volkomen verantwoord zijn. Deze films hebben een zodanige waarde, dat vertoning in besloten kring verantwoord en gewenst is. Daartoe zijn in vele plaatsen filmkringen opgericht; die de beste films brengendie normaal niet in de roulatie komen,of reeds geruime tijd uit de roulatie zijn. Zij bieden de mogelijkheid zelfs meteen betrekkelijk klein aantal deelnemersde huur van bijzondere films te bekostigen, omdat vele films betrokken worden van organisaties die geen winst nastreven; en zij brengen in beslotenkring een publiek bijeen, dat ongestoordin de meest gunstige omstandighedenvan de film genieten kan. Ook in Boxtel wordt nu de mogelijkheid geboden, om te kunnen genietenvan het allermooiste, dat er in de loopvan de filmhistorie verschenen is. Er is nl. opgericht een filmkring onderauspiciën van de kunstkring Herlevend ·Boxtel. Deze film kring biedt: 
te. elke maand een filmavond m·etenige films, die uit een oogpuntvan cultuur, filmhistorie of -techniek, en vooral in aesthetisch opzicht belangrijk ziin; 

2e. inleidingen op Óe te vertonen films; 3e. voorlichting op het gebied van defilm in het algemeen; 4e. een besloten voorstelling, uitsluitend voor leden toegankelijk; 5e. voor het seizoen 1952-'53 eenserie van vijf filmavonde11. Dat met oprichting van een filmkriniz:niet het bouwen van luchtkastelen wordtnagestreefd, moge blijken uit het volgende: Het succes van èe filmclubs in het gehele land is verrassend groot. In DenBosch is men vóór enkele jaren begonnen met 50 leden. Men vertoonde toenmaandelijks één film 's nachts om tluur na de gewone bioscoopvoorstelling,omdat men de huur van het theatervoor een gewone avondvoorstellingniet bekostigen kon. Thans zijn er 900leden, en men moet een groter aantal afwijzen, omdat het theater een groter aantal niet kan bergen. Het is dus alleszins verantwoord inBoxtel met een filmkring te beginnen.Het is de bedoeling, wanneer clit jaarvoldoende deelnemers zich melden,volgend.e jaren 7 a 8 voorstellingen tegevim. Voorwaarden voor het lidmaatschap zijn: 1. Leeftijd minstens 18 jaar; 2. Een jaarcontributie van / 2,50. Hiervoor biedt de filmkring: 1. Van September tot Mei maandelijkséén filmvoorstelling voor een toegangsprijs van f 1,-; 2. Een inleidende circulaire, die vó61elke uitvoering wordt toegezondea.Aanmelding aan het secretariaat: E. v.d. Heijden, Grote Beemd 9, Boxtel. 



Vast werk en goed loon 
VOORLICHTINGSAVOND 
NED. STAATSMIJNEN. 
Industrialisatie wordt noodzakelijk ge
acht om onze sterk groeiende beroeps
bevolking arbeid te kunnen verschaffen. 
Emigratie wordt aanbevolen om in an
dere werelddelen een levensbestaan te 
gaan opbouwen. 
Het eerste, industrialisatie, is een pro
bleem, waarvoor al jaren lang, en voor
al na het beëindigen van de laatste oor
log, naar oplossing wordt gezocht. 
Inmiddels groeien de moeilijkheden om 
onze mensen aan de arbeid te kunnen 
houden en zoveel mogelijk de werkloos
heid te bestrijden. 
Het aantal werklozen blijft in Brabant 
het hoogst en ook de bevolkingsaanwas 
is het sterkst. Daarom is het voor velen 
onzer arbeiders van groot belang dat zii, 
indien de kans geboden wordt, deze aan
grijpen ·om hun levenspositie voor de 
toekomst veilig te stellen. 
Vooral jonge mannen zullen met de toe
komst rekening moeten houden en moe
ten trachten een plaats in te nemen in 
het arbeidsleven. 
Bii alle voorkomende werkloosheid 
wordt nu de arbeid in onze kolenmijnen 
aanbevolen. 
Jongstleden Vrijdagavond werd over het 
werken in de mijnen voorlichting gege
ven, waarbij een paar films werden ge
draaid die van de miinarbeid enig idee 
gaven. 
Het was een eerlijke voorlichting, die de 
personeelchef van de Staatsmijn Emma 
gaf. Eerlijk, dewijl benadrukt werd, dat 
enige moed en doorzettingsvermogen 
vereist werd voor die arbeid. Omdat die 
arbeid zo verschillend is van die, welke 
in de ons bekende beroepen moet ver
richt worden. Erkend werd dat het in 
het begin zeker niet zal meevallen om 
ónder de grond te moeten werken. Hier
toe is moed nodig en de wil om vol te 
houden, totdat men aan het werk ge
woon is geworden. 
In de iniinen kunnen nog vele arbeiders 
tewerk gesteld worden, want de pro
ductie moet worden opgevoerd, om ver
,chillende redenen, die door de perso
neelchef, de heer Beenen, werden op
gesomd. 
Kolen immers zijn nodig voor de in
dustrie. Het is stookmateriaal, doch ook 
diverse grondstoffen worden er door 
chemische analyse aan onttrokken. Zo
wel voor de fabricatie van nylon, als voor 
landbouw de kunstmest. Ook asperine, 
zwavelzuur en nog vele andere industrie
producten meer. 
Kolen zijn ook een van de weinige bo
demrijkdommen, waarmede de betalings-

Werkloosheid in Boxtel 
Stand der werkloosheid in het rayon 
Boxtel 30 November j.l. (en 31 October 
tussen haakjes): 
Bouwnijverheid 
HoutbewerkiMgsbedrijven 
Schoen- en Lederindustrie 
Voedings- en Genotm. bedr. 
Metaalnijverheid 
Textielindustrie 
Landbouw 
Handel en Kantoor 
Losse arbeiders 
Diversen 

121 
18 
9 
7 

15 
5

16 
16 
34 
14 

(94) 
(18) 
( 8) 
( 8) 
(16) 
( 6) 
(12) 
(16) 
(35) 
(15) 

255 (228) 
Van het bovengenoemde aantal werk
lozen zijn 9 personen jonger dan 19 
jaar. 
Het aantal werkloze vrouwelijke arbei
ders daalde in de maand November van 
11 tot 10 (2 hiervan waren jonger dan 
19 jaar). 
Van het totaal aantal werklozen waren 
er op 30 November j.1. 65 tewerk ge
steld bii de DUW, tegenover 57 op 31 
October i.l. 

-o-

Eind October waren er totaal 228 werk
loze mannen geregistreerd, waarvan 94 
behorende tot de bouwvakken. De ge
registreerde stiiging wordt dus veroor
zaakt door de werkloosheid in de bouw
vakken. 
Uiteraard is te verwachten dat de werk
loosheid in December nog meer zal toe
nemen door de seizoensinvloeden in de 

·bouwnijverheid.
In ziin geheel genomen was de ont
wikkeling gedurende November niet on
bevredigend. Dat de werkloosheid in de
bouwnijverheid in die maand toenam
is niets verontrustends.
Gedurende de maand November wer
den nl. reeds vele werken gestagneerd
door hoog water, vorst e.d.
De vorstwerklozen zijn niet in boven
staande cijfers opgenomen.
Gewezen moet nog worden op de werk
gelegenheid in Rotterdam voor bouw
vakarbeict'ers, in de N·ederl. steenkolen
mijnen en in de Landbouwbedrijven in
Limburg, terwijl ook nog geattendeerd
kan worden op dè mogelijkheden voor
jongelui bij de Marine en bij de ge
meentepolitie in verschillende plaatsen
in Nederland.

Plaatselijk Nieuws 
NIEUWE EMIGRATIECURSUSSEN 
IN BOXTEL 
In verband met de toenemende belang
,telling voor emigratie zal in Boxtel .on
der auspiciën van de Plaatselijke Emi
gratiecommissie weer een nieuwe N.C.B.
cursus aanvangen voor aspirant-emi
granten. 
Over de noodzakelijkheid van een goe
de voorbereiding van aspirant-emigran
ten behoeven we niet in détails te tre
den. Wie horen en luisteren wil is hier
van voldoende doordrongen. In een 
recente brief dringt kapelaan Verhagen 
er bijv. weer op aan de mensen hier te 
vertellen hoe belangrijk het wel is, dat 
men Engels kent en ingelicht is over de 
godsdienstige en maatschappelijke ver
houdingen in den vreemde. 
Het cursusgeld bedraagt f 35,- per per
,oon. Voor meerdere leden uit een ge
zin g.eldt een aanmerkelijke reductie. De 
lessen vangen zo spoedig mogelijk aan. 

balans van onze nationale huishouding 
wordt beïnvloed, waardoor de monotaire 
positie gunstiger kan worden. 
Dient de miinarbeider me.t zijn arbeid 
een groot economisch belang, voor zich
zelf en zijn gezin verwerft hii een abso
lute bestaanszekerheid. 
Er worden in de mijnen hoge lonen uit
betaald, de sociale voorzieningen zijn er 
als in geen ander bedrijf. 
De arbeid is niet ongezonder en niet 
gevaarlijker dan van welk soort boven
grondse arbeid, mede door de techni
sche perfectionnering. 
fa,nmaal in dienst van de Staatsmijnen 
km iedere arbeider door zijn werken 
en het volgen van vormingscursussen 
functioneel opklimmen ofwel in hogere 
loonklassen komen. 
Vooral jongemannen krijgen er in werk
groepen en opleidingscursussen alle kans 
om een goede positie te verwerven. 
Bij onze mijnen is de menselijkheidswaar
dning heel bijzonder. Worden aan de 
mijnwerkers bijzondere eisen gesteld, 
zijn economische positie is ook gewaar
borgd voor zichzelf en zijn gezin. 
Vooral mensen, die sukkelen met werk
gelegenheid kunnen zich hierop eens 
bezinnen. 
De werving van arbeiders in de zuide
lijke provincies heeft mede als motief de 
overeenkomstige levensgewoonten en 
volksaard van Limburgers en Braban
ters. 
Limburg biedt een gunstig industrieel 
klimaat voor de Brabantse arbeiders, des 
te gunstiger en omvangrijker als binnen 
afzienbare tijd meerdere mijnen worden 
opengelegd. 
Omtrent de Ionen, arbeidsvoorwaarden 
en sociale voorzieningen werden de 
meest uitvoerige mededelingen gedaan, 
terwijl geïnteresseerden het Arbeidsbu
reau werd aangewezen voor het inwin
-nen van nadere informaties. 
Tot besluit gaf de heer Puijenbroek van 
het • Arbeidsbureau alhier nog een visie 
op de maatschappelijk structurele wijzi
ging van onze provincie als straks na de 
beëindiging van het bodemonderzoek 
ook in Oostelijk Brabant zal worden be
gonnen met de kolendelving. 
Hii benadrukte om bij eventuele aan
vaarding van het werk in de mijnen de 
moeilijkheden van de eerste weken af te 
meten naar de zekerheid van bestaan 
in een vaste werkkring, waardoor de 
economische positie voor zichzelf en het 
gezin veilig is gesteld. 
Mannen, die menen geschikt te zijn 
voor de mijnarbeid kunnen zich hier
voor aanmelden bij het Arbeidsbureau. 

Ze worden gegeven op Donderdag- of 
op Vrijdagavond in de R.K. Landbouw
winterschool te Boxtel. 
Mensen, die reeds met Engelse les bezig 
zijn, kunnen ook inschrijven voor het 
godsdienstige- maatschappelijke deel en 
de medische lessen. De kosten hiervan 
zijn pl.m. f 12,-. Aanmeldingen kunnen 
geschieden bij Mevr. Carpay, Rechter
straat 44, Boxtel. De Directeur van de 
R.K. Landbouwwinterschool, Pastoor 
Erasstraat te Boxtel, Arbeidsbureau Box
tel en de N.C.B., Spoorlaan 50, Tilburg. 
Op deze adressen kunnen ook nadere 
inlichtingen worden· verkregen. Aanmel
dingen dienen met spoed te geschieden. 

GOEDE VANGST 
DOOR KRANIGE JONGEMAN. 
Zwijntjesjager op heterdaad betrapt. 

Toen de 18-iarige Boxtelse jongeman 
W. v. d. St. vorige week op een avond
(circa 6 uur) achter het winkelpand
Ghijssens in de Stationstraat een man
ontdekte, die verdachte bewegingen
maakte toen hij zich in het bezit stelde
van een aldaar gestalde fiets, besloot
eerstgenoemde resoluut op te treden.
Hii stapte op de man af en informeerde
of het bewuste rijwiel wel zijn eigendom
was. De ontwijkende antwoorden van de
man waren voor v. d. St. aanleiding om
de fam. Ghijssens te waarschuwen. Toen
de jongeman daarop vernam, dat het een
van de fietsen betrof, die regelmatig ge
stald werden door arbeiders, die per
trein naar hun werk gaan, verzocht(!)
hii de man om mee te gaan naar de ka
zerne van de Rijkspolitie in de Kasteel
laan en zich daar te legimiteren. Na
enige strubbelingen gebeurde dat en
toen viel het heerschap spoedig door de
mand.
Bij het verhoor, later door de Gemeente
politie afgenomen, bleek, dat het
hier een 66-iarige zwerver betrof, die al
een hele reeks veroordelingen achter de
rug heeft en door deze daad de vrijheid
opnieuw zal moeten verruilen voor
de cel.
�est nog te vermelden, dat de fiets
bleek toe te behoren aan een arbeider
uit Liempde.

OPBRENGST COLLECTE 
OOST-PRIESTERHULP. 
PAROCHIE H. HART. 
De collecte, die vorige week Zondag in 
de parochie van het H. Hart gehouden 
is ten bate van de Oost-Priesterhulp, 
heeft bijna f 800,- opgebracht. 

DONATEURSCONCERT. 
Zondag 14 December zal Fanfare "St. 
Arnoldus" een concert geven voor de 
Donateurs, in "Orion". 

Burgerlijke Stand 
van 25 Nov. tot en met 1 Dec. 1952. 
GEBOREN: Cecilia B. J. Th. dochter 
van C. M. Zink en M. Th. Wieskamp, 
Ons doelstraat 9 - Adriana J. M. doch
ter van H. ]. M. va.n de Loo en G. Ver
hoeven, Mijlstraat 14 - Theodora C. A. 
A. A. dochter van J. Raaijmakers en 
0. C. M. Pennings, Bosscheweg 121 -
Woutherus J. M. zoon van J. A. Toe
men en A. M. Huijberts, Fellenoord 3 .
- Johanna L. dochter van L. H. van
Oorschot en ]. Fr. v. d. Besselaar, Rid
der van Cuijkstraat 10.
ONDERTROUWD: Eduard P. J. A.
Boers en Cecile Mertens.
OVERLEDEN: Laurentius Luijcx, oud
89 jaren, Duinendaal 12. •

R.K. BOERENBOND, BOXTEL. 
Blijkens eens in dit blad voorkomende 
advertentie, houdt de Sectie Veecenra
le van de R.K. Boerenbond een alge
mene ledenvergadering op 8 December 
te 7 uur 's avonds in Café van Rooij. Op 
deze vergadering zal de zeer belangrijke 
a;::en<la worden behandeld, die ook in de 
leclei.raadsvergadering - op 11 Decem
ber in Eindhoven te houden -, zal wor
den besproken. Behalve het jaarverslag 
1951, zal het vrijstellen van leverings
olicht voor groot rundvee en kalveren 
in 1953 besproken worden. Verder komt 
een voorstel van het Hoofdbestuur aan 
de orde om het ledenkapitaal op te voe
ren tc,t f 200,-, alsmede een voorstel 
betreffende de wijze van volstorting van 
dit bedrag. Voorts vraagt het Hoofdbe
stuur de machtiging om over het bcno
di�de kapitaaal te beschikken t.b.v. ver
bouwing en modernisering der fabriek. 
Een vertegenwoordiger van de Veecen
trale van de N.C.B. zal die avond de 
verschillende onderwerpen nader toe
lichten. 
Le<lc1� van de Sectie "Veecentrale", 
zorgt dat gij allen, zoveel mogelijk, deze 
\'ergadering bijwoont, niet alleen om 
goed op de hoogte te komen van het 
wel en wee van deze belangrijke coöpe
i-atie, maar vooral ook om Uw afgevaar
digden mede te delen, welk mandaat zij 
mede naar Eindhoven krijgen. 
Leden van de Sectie, die ondanks het 
voorschrift toch geen lid zijn van 
Boerenbond, K.A.B. of St. Deus Dedit, 
hebben geen toegang tot • deze verga
dering. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 
Toon Kortooms hield lezing 
over "Humor in Brabant" 

Op de laatst gehouden bijeenkomst van 
de Heemkundige Studiekring voor Box
tel en omgeving werd door de bekende 
Brabantse schrijver Toon Kortooms -
auteur van boeken als "De Zwarte 
Plak", ,,Liefde in Peelland", ,,Beekman 
en Beekman", ,,De Mannen Beekman", 
"De kleine emigratie", ,,Deze jongeman 
een Zondagskind" - een voordracht 
gehouden over "Humor in Brabant". 
Het was een kostelijke verhandeling, 
waarop de heer Kortooms de talrijke 
aanwezigen vergastte. In zijn inleiding 
nam hij de Brabantse humor eerst onder 
het ontleedmes, waarbij hij o.a. verge
lijkingen maakte tussen de Zuidelijke en 
de Noordelijk6 humor en ook nader in
ging op de te geringe waardering, die 
de Brabantse humor geniet in radio en 
tijdschrift. Waar hij de humor aanvan
kelijk vergeleken had met een edelsteen, 
liet hij in het tweede gedeelte van· zijn 
lezing de verschillende facetten van deze 
edelsteen fonkelen. Met talrijke voor
beelden van echte humor uit ons Bra
bant en meer in het bijzonder uit de 
Peelstreek, wist de heer Kortooms zijn 
auditorium op boeiende en aangename 
wijze bezig te houden. Hii besloot zijn 
voordracht met enkele fragmenten voor 
te lezen uit zijn bekende en geestige 
Beekman-trilogie. 
Een bijzonder geslàagde avond! 

TENTOONSTELLING-WEDSTRIJD 
KANARIEFOKVERENIGING 
,,HET ZUIDEN". 
De Boxtelse kanariefokvereniging "Het 
Zuiden" heeft i.l. Zaterdag en Zondag 
weer de jaarlijkse tentoonstelling-wed
strijd gehouden. De heer M. v. Griens
ven, voorzitter van "Het Zuiden" wees 
er in ziin openingswoord op, dat de ka
nariehouders zich jammer genoeg hoe 
langer hoe meer gaan richten op de 
handel en de zang daarentegen schro
melijk verwaarlozen. Met deze tentoon
stelling-wedstrijd wilde Kanariefokver
eniging "Het Zuiden" (aangesloten bij 
de Alg. Ned. Bond voor Kanarieteelt en 
Vogelbescherming) juist het tegendeel 
bewerkstelligen, hetgeen, gezien de be
langstelling die ervoor getoond is, onge
twijfeld voor een groot gedeelte gelukt 
is. - De uitslagen van de zangwedstrij
den (waarbij de heren ]. Meeuwissen uit 
Goirle en P. Minaar uit Eindhoven als 
keurmeesters optraden) luiden als volgt: 
Klasse 1, - 4 vogels, eigen kweek: 1. G. 
de Jong 261 punten; 2. B. de Boer, 234 
p.; 3. A. Troeyen 225 p.; 4. M. van 
Griensven 132 p. en 5. H. v. Griensven 
204 p. 
Klasse II - 2 vogels eigen kweek: 1. G. 
de Jong, 153 p.; 2. M. van Griensven 
132 p.; en 3. H. van Griensven l11 p. 
Klasse 111 - 1 vogel, eigen kweek: 1. M. 
van Griensven 69 p.; 2. G. de Jóng 66 
p.; 3. H. van Griensven 63 p. (bij lo
ting); 4. G. de Jong, eveneens 63 p.; 
5. B. de Boer, 54 p. en 6. M. Boeren
51 p.
Vrije klasse V • 2 vogels: 1. M. van
Griensven 114 p. (bij loting); 2. A.
Troeyen, eveneens met 114 p.; 3. G.
deJong 111 p. en 4. H. van Griensven
96 p. 
Vrije klasse VI - 1 vogel. 1. B. de Boer 
66 p.; 2. M. van Griensven 63 p.; 3. M.
Boere 54 p. en 4. H. van Griensven
met 48 p.
De derbyvogel werd dit iaar gewonnen
door de heer M. van Criensven.

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER. 
Volgende week geen spreekuur. 

BOXTELS GEMENGD KOOR.' 
Maandag 8 Dec. repetitie voor Dames 

en Heren. 
Vrijdag 12 Dec. gemengde repetitie met 

orkest. 

SOCIALE CURSUS. 
Op Woensdag 10 December des 
avonds om 7 uur wordt de gecombineer
de vormingsavond gegeven voor de 
leden van de R.K.B.B. en R.K.J.B. in het 
Verenigingsgebouw op de Burgakker. 
Flinke deelname wordt verwacht .• 

Kamer van Koophandel 
NIEUWE INSCHRIJVINGEN: 
H. M. Schouwenaars, Kapelweg 45,

Schoenmakerij.
A. J. M. Strik, Eindhovenseweg 39, Café. 
HPl,ox-Holland N.V., Stationstraat 79-

83, Textielfabriek. 

Lennisheuvel 

ST. NICOLAAS 
IN LENNISHEUVEL. 
Nadat de Sint vorige week Zondag een 
tocht doorA!l3oxtel's straten gemaakt had, 
loste hij j.l. Zondag de belofte in om 
Lennisheuvel een apart bezoek te bren
gen. Fanfare St. Arnoldus haalde de 
hoge bezoeker met zijn vele knechten 
's middags af bij de spoorwegovergang 
nabij de Export-Centrale, alwaar de Sint 
ook werd verwelkomd door de heer L.
Kurstiens, die meteen van de gelegen
heid gebruik maakte om aan de Heilige 
Man het Lennisheuvelse verlanglijstje 
bekend te maken. Dit hield o.a. in: het 
verzoek om een oplossing in de "over
weg" moeilijkheden, het verlangen naar 
een nieuw vaandel voor de kranige Fan
fare St. Willibrordus en.. . ... een ca
deautje voor de wakkere dirigent van dit 
corps, de heer J. v. d. Braak uit Boxtel. 
Na deze ontvangst kon, onder aanvoe
ring van Rijvereniging St. Martinus, de 
tocht door Lennisheuvel aanvangen, een 
tocht die zo nu en dan eens even werd 
onderbroken om de Fanfare gelegenheid 
te geven het repertoire St. Nicolaaslied
ies af te werken en de Sint in staat te 
stdlen zich met de Lennisheuvelse jeugd 
te onderhouden. Intussen deden de me
dewerkers aan de actie voor het Boxtel
se Zwakke Kind op bijzonder ijverige 
wijze hun best om de collectebussen 
goed gevuld te krijgen. Aangezien toe
vallig tezelfdertijd tientallen deelnemers 
aan een oriënteringsrit Lennisheuvel 
passeerden, kon de kaspositie van de 
Dr. Hoek's Vereniging ook middels een 
soort tolheffing voor passerende auto
mobilisten en motorrijders versterkt 
worden. In elk geval werd deze St. Ni
colaastocht een geslaagd gebeuren, dat 
naar algemeen gehoopt wordt in de 
komende jaren zal uitgroeien tot een 
traditie! 

Gemonde 

BEZOEK VAN ST. NICOLAAS. 
Ook het kerkdorp Gemonde heeft j.l. 
Zondag bezoek gehad van de Sint, die 
- gezeten in een open auto - onder
enorme belangstelling een tocht door
Gemonde's straten en wegen maakte.
Wegens de slechte toestand van de stra
ten was het de Heilige Man met
zijn staf Zwarte Pieten niet mogelijk
zich op álle punten van Gemonde te 
vertonen, doch waar hii wel kwam was 
de ontvangst door ouders en kinderen
buitengewoon hartelijk. De Fanfare St.
Lambertus, die er ondanks de hevige
koude niet tegenop gezien had een drie
uur lange tocht te maken, zorgde met
het spelen van fikse marsen en bekende
St. Nicolaasliedjes voor de passende
sfeer. En de leden van de R.K..Boerin
nenbond zwermden over geheel Gemon
de uit om dit kinderfeest financieel mo
gelijk te maken. Beide verenigingen komt
voor deze medewerking bijzonder veel
lof toe!
Na de tocht konden de kinderen van de
bewaarschool alsmede· de nog niet
schoolgaande kinderen in zaal Verbrug
gen een versnapering in ontvangst ko
men nemen, terwijl ze de Sint daarbij
tevens mochten vertellen welke verlan
gens zij koesterden voor het St. Nico
laasfeest 1952.

Liempde 

FEESTELIJKE INTOCHT 
VAN ST. NICOLAAS. 
Traditiegetrouw heeft St. Nicolaas, de 
vriend van kleine en grote kinderen, 
Liempde ooi. dit jaar weer met een be
zoek vereerd. 
Circa 1 uur namiddag arriveerde de H. 
Man met 4 zwarte knechten aan de 
Liempdse Barrier, waar hij plaats nam 

in een open landauer, bespannen met 
twee paarden. Begeleid door de Lande
lijke Rijvereniging "Prinses lréne" en 
de Fanfare "Concordia", zette de stoet 
zich in beweging in de richting van het 
dorp, waar de Sint officieel door het 
College van Burgemeester en Wethou
ders en het Algemeen Kindercomité werd 
ontvangen. Een grote schare kinderen 
èn volwassenen had zich voor het ge
meentehuis verzameld, waar het pas
opgerichte Kinderkoor klaar stond om 
Sint een door hem zeer gewaardeerde 
welkomstgroet te brengen. 
De Burgemeester heette St. Nicolaas 
vervolgens van harte welkom in zijn ge
meente en kon tot zijn grote vreugde 
z'n tevredenheid uiten over de Liempd-
se jeugd. De Sint dankte de burgemees-
ter voor zijn hartelijke woorden en 
prees de voortvarendheid van het ge
meentebestuur. Vervolgens werd de ere
wijn ten gemeentehuize gebruikt, waar-
na de tocht door de gemeente werd 
voortgezet. De Sint onderbrak zijn tocht 
even bij de ZeerEerw. Heer Pastoor en 
de Ede lach tb. Heer Burgemeester, waar-· 
na Hij in het Parochiehuis de moeders 
met de kleuters en de schoolkinderen tot 
en met het 3e leeriaar ontving. In het 
Parochiehuis ontvingen deze kinderen 
(pl.m. 600 in getal!) van de H. Man 
ieder een zakje met versnaperingen en 
bovendien nog een prentenboek, een en 
ander op keurige wijze verzorgd door 
het Algemeen Kindercomité. 
Om 6 uur volgde daarna een ontspan
ningsavond voor de grotere jeugd vanaf 
het 4e leerjaar, verzorgd door een gezel
schap uit Eindhoven, waaraan mede
werkten de Heer Leo Derijks, bekend 
van het K.R.O.-programma "Het Bra
bant's Halfuur" en de Heer J. de Na
tris, amateur-artist. Het gebodene be
stond uit declamaties en goocheltrucs, 
hetgeen op voortreffelijke wijze ten to
nele werd gebracht en een veelvuldig en 
langdurig applaus der aanwezigen ten 
gevolge had. Een en ander werd omlijst 
door zang van het Kinderkoor. 
Na dit programma bleven St. Nicolaas, 
het Algemeen Kindercomité en het ge
zelschap uit Eindhoven nog enige tijd 
in intieme kring bijeen. 

GESLAAGD. 
Onze dorpsgenoot Ant. Saris behaalde 
het Riiksdiploma Hoefsmid op het te
Utrecht gehouden examen. 

Mariagarde 
Zondagmiddag om half 3 komt de club 
bijeen voor de "rhythmiek". Zoals. afge
sproken is: gym.-schoenen meebrengen. 
Als ie nog iets moois hebt voor de Kerst
avond, ook dát meebrengen a.u.b. 
Op de Burgakker mogen ook de ande
ren komen, die willen én .van thuis mo
gen. Dat zijn alle meisjes die zich heb
ben opgegeven om het Kerstfeest voor 
te bereiden. Wie waren dat ook weer? 
We hoeven alle namen hier niet in de 
krant te zetten. 't Is voldoende, dat jul
lie het zelf weten. Er was éé_n clubje 
voor voordrachten en één clu.bje ·voot:__ 
muziek en zang. Allemaal om half 3 
present zijn. Veel succes! 

Maria�congregatie 
Zaterdagavond om 8 uur houden wij 
een avondwake als voorbereiding op 
het Feest van Maria Onbevlekt Ont
vangen, patrones van de Congregatie. 
Maandagmorgen om half zeven een H.
Mis met H. Communie in de Kapel van 
de Witte Zusters. 
Doet allen mee en bren�t zo mogelijk
nog een vriendin mee ter 1kennismaking. 
Het is alles voor het gróte doel. 
Opdat het Rijk van Christus kome, 
moet eerst het Riik komen van Zijn 
Moeder Maria. 

Aandacht voor de R.K� Gezinszorg 
VOOR BOXTEL GEI:.DEN DE EISEN: 

MEER GEZINSVERZORGSTERS 
EN DONATEURS. 

Het is een bijzonder goede gedachte ge
weest van het Katholiek Sociaal charita
tief Centrum te Boxtel om in het kader 
van de lopende voordrachtenreeks ook 
'ns speciale aandacht te wijden aan de 
R.K. Gezinszorg. Want dank zij de 
vorige week Vrijdag gehouden voorlich
tingsavond hebben een behoorlijk aan
tal mensen weer meer begrip èn meer, 
belangstelling gekregen voor het prach
tige sociale werk, dat Gezinszorg heet. 
Zo werd door Mei. A. Schellekens (uit 
Boxtel), diocesane inspectrice van het 
gezinszorgwerk, op kernachtige wijze 
een uitstekende ontleding gegeven van
het wezen "Gezinszorg". Spreekster 
roerde daarbij o.m. aan: de taak en het 
belang van de R.K. Gezinszorg, de or
ganisatie van dit instituut en de oplei
ding van de gezinsverzorgsters. 
De gezinsverzm·ging neemt in het hui
dige maatschappelijke leven een voor
name en niet meer weg te denken plaats 
in, getuige het feit, dat het legertje van 
700 gezinsverzorgsters dat momenteel in 
Nederland werkzaam is, nog in hoge 
mate onvoldoende is om de nood, die 
in tal van gezinnen heerst, te lenigen. 
En toch is het doel van deze vereniging 
in de gezinnen, waar de moeder om een 
of :indere reden niet meer in staat is het 
huishouden te leiden, een hulp te plaat
sen die in staat is het gezin weer een 
"hart" te geven. Het is in dat geval de 
gezinsverzorgster, die de grote· stoffe
lijke en dikwijls even grote geestelijke 
noden van zulk een "moederloos" gezin 
opheft en daam1ee op ideale wijze af
glijding en verval voorkomt . . 
Natuurlijk zijn voor deze functies meis
jes nodig, voor wie het werk een "roe
ping" is. En even vanzelfsprekend is 
het, dat deze meisjes een allerdegelijkste 
opleiding moeten ontvangen. Welnu, in 
een halfjaarlijkse interne cursus worden 

• de toekomstige gezinsverzorgsters zo
wel op godsdienstig, sociaal-maatschap
pelijk als huishoudelijk gebied uitstekend
geschoold, zodat zij daarna in alle op
zichten bekwaam geacht mogen worden
om een gezin zelfstandig te leiden.
Als de cursisten, die niet jonger mogen

zijn dan 19 jaar, ná hun opleiding met 
succes het examen hebben af1telegd, wor
den zij in het bezit gesteld van een ge
tuigschrift. Gedurende het praktijkjaar, 
dat daarop volgt, bedraagt het maand
salaris f 90,-. Als de meisjes na dat 
practiikj.iar het diploma verwerven, zijn 
zij er zeker van in een van de meest 
ideale vrouwelijke beroepen te werken. 
Gesalarieerd met f 100,-, werken zij 
dan (voortdurend onder toezicht van de 
maatschappelijke werksters) in de gezin
nen waar "gezinsverzorging" in de 
meest volle zin van het woord nodig is. 
Ziin er enerzijds veel __te weinig gezins
verzorgsters in ons lanè1, anderzijds zijn 
er veel te weinig mensen, die de R.K. 
Gezinszorg financieel steunen. Want na
tuurlijk moet het instituut zó gefinan
cierd kunnen worden, dat de door het 
geholpen gezin te leveren bijdrage mi
niem blijft. Daartoe ontvangt men zo
wel van het Rijk als van Gemeente een 
subsidie van 25 %. Het resterende geld 
moet bijeengebracht worden door "der- -
den". 
De R.K Werkgevers hebben reeds een 
goed voorbeeld gegeven, terwijl ook het 
R.K. Gezinszorgfonds van de K.A.B. 
een geweldige ruggesteun is. Los van de 
K.A.B. kan iedereen lid worden van dit 
fonds, dat bij eventuele hulp dan f 2,
per dag betaalt. Mei. Schellekens- die 
haar betoog later (overtuigings)kracht 
bijzette met de vertoning van een film 
over het werk van de R.K.· Gezinszorg 
-- deed tenslotte een vurig beroep op de 
inwoners van Boxtel om in hün plaats 
dit instituut de nodige armslag te geven, 
en wel: a. door levering van idealistische 
meisjes en b. door in groten getale dona
teur te worden. 
Naar we vernemen is de belangstelling 
voor het beroep in onze plaats gelukkig 
reeds groeiende, zij het dan dat nog best 
enkele geschikte krachten gebruikt kun
nen worden. Wat betreft het streven 
naar het leggen van een financiële basis 
voor een gezonde uitgroei van de R.K. 
Gezinszorg in Boxtel, zal 't echter "pio
nierswerk" worden. We mogen echter 
verwachten, dat door deze uitstekend 
geslaagde voorlichtings- en propaganda
avond daartoe de tijd is "rijp" gemaakt. 
Moge Boxtel zich in deze niet onbe
tuigd laten! 



* St. Nicolaas heeft het 'm dan toch 
maar weer gelapt: binnen een straal van 
enkele kilometers (genomen vanuit het 

• punt "Boxtel"), dook de Goedheilig 
Man i.l. Zondag nota bene op drie plaat
sen tegelijk op. Behalve Lennisheuvel 
stonden nl. ook Gemonde en Liempde 
in het teken van de Sinterklaasvreugde. 
Naast de kinderen maakten op die 
plaatsen ook de grote mensen van de
gelegenheid gebruik om begerenswaar
dige dingen te vragen, veelal tot heil 
van de gemeenschap, waarin de Sint op
dat moment was opgenomen. Aan zijn
kleine vrienden schonk de Sint beloften 
met een gulheid als gold het apennoot· 
jes, maar op de vele "grote" wensen kon 
zelfs een door de wol geverfde machts• 
figuur als de Bisschop van Myra geen 
ia en amen zeggen. * Over grote-men· 
sen-wensen gesproken: Er zijn weer per
sonen gesignaleerd, die een nieuwe fiets 
hard van node schijnen te hebben, maar 
die hun geduld niet tot 5 December kun
nen bedwingen, en daarom op voorhand 
maar een karretje van de straat pikken. 
Voor die help-je-zelf-mensen wordt U 
nu gewaarschuwd! * We waarschuwen 
U ook voor Koning Winter. Als die zijn 
ijzige adem over ons land doet gaan, 
moet U op enkele dingen goed letten: 
a. Weert de gladheid voor Uw huis, U 
bewijst Uw medewensen daarmede een 
grote dienst! b. Helpt de vogeltjes in 
hun kommervol bestaan en maakt enkele 
voederplaatsjes voor onze gevleugelde 
vrienden!* Nu we het over goed doen 
hebben, menen we U en passant te moe
ten zeggen, dat het er alle schijn van

heeft, dat de actievoerders voor geld
inzamelingen de zeilen wat moeten gaan 
reven. De laatste .weken hebben we im
mers records kunnen- breken met liefda-
digheden ...... Niettemin bereiken ons 
nog regelmatig verzoeken om de lezers 
te attenderen op een of andere collecte. 
Wij doen dat gaarne. Iets anders wordt 
het als ons gevraagd wordt tot twee, 
drie maal toe het publiciteitslicht over 
een bepaalde aangelegenheid te laten 
schijnen. Dan grijpen we nog wel eens 
naar het middel: piekuren! * Intussen 
moeten we van de Metaalbewerkers
bond afd. Boxtel, nog altijd vennelden, 
dat deze kort geleden het l 50e lid in de 
gelederen heeft opgenomen. Of dat zo 
belangrijk is? Dat hangt er van af! Men 
gaat het pas belangrijk vinden als het 
een stimulans blijkt te zijn geweest voor 
vele anderen om zich onder het vaan 
van St. Eloy te scharen. * De E.E. Zus
ters Ursulinen van Boxtel, die velen van 
onze kinderen de elementaire ditjes en 
datjes over taal, rekenen, geschiedenis, 
aardrijkskunde etc. moeten bijbrengen, 
zien door Boxtel's enorme uitgroei steeds 
meer kleinen aan haar hoede toever
trouwd. Volgens de wet van Bartjes 
zouden dan eveneens de schoollokalen 
moeten vermeerderen. Dat gebe11rt ook 
wel, doch echter niet zonder dat daarop 
het stempel "nood" wordt gedrukt. Men 
heeft nu besloten tot een nieuwe uit
breiding van het klooster, en wel door 
ook het woonhuis Baroniestraat 39 bij 
de school te betrekken. Mettertijd . . . . . .  
� En vanavond is  het dan weer zover: 
5 December! Laten we er het beste van 
hopen! * De wijsheid van• de week: 
Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is 
de roe. (St. Nicolaas). 

SPORT::NIEUWS 
STAND 3e KLASSE AFD. A. 

O.D.C. 9 6 2 1 14 17- 8 
Bladella 8 5 2 1 12 23-15 
S.C.B. 9 5 2 2 12 23-21 
Tongelre 9 2 6 1 to 21-15 
Boxtel 9 4 2 3 to 15-13 
Reusel Sport 8 3 3 2 9 19-17 
Deurne 9 2 4 3 8 20-19 
V.S.V. 9 3 2 4 8 19-24 
Taxandria 8 2 2 4 6 13-13 
Geldrop 9 2 2 5 6 12-20 
W.V.V.Z. 8 2 1 5 5 11-21 
M.U.L.O. 9 1 2 6 4 20-27 

R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 
O.D.C. - MULO 2- 2.
De tricolores konden het Zondag j.l. niet 
iVerdér brengen dan een 2-2 gelijkspel 
tegen de rode lantaarndrager Mulo uit 
Helmond. En lange tijd heeft dit gelijke 
spel nog aan een zijden draadje gehan
:gen, want tot kort voor het einde wisten 
de Mulo-lui hun 2-1 verkregen voor
sprong enigszins krampachtig te verde
<ligen. Van Dijk was het ten slotte, die 
uit een vrije trap, de gelijkmaker in de 
t.riiwen joeg': ...--Reeds in het prille begin van deze wed
-strijd bleek dat de ODC-ers deze mid
dag een off-day hadden. De eerste aan
vallen op de Mulo-veste hadden hen 
toen reeds een doelpunt kunnen opleve
ren, als zij met deze kansen niet zo 
verkwistend omgesprongen hadden. Di
rect kon men zien, dat de verdediging 
van Mulo nu niet bepaald het sterkste 
deel was van dit team. Dat de ODC-ers 

• hiervan geen gebruik maakten was zeker 
een der factoren, die het verloop van 
<leze wedstrijd bepaalden. 
Mulo werd hierdoor in haar moreel ge• 
sterkt en veroorloofde zich aanvallen 
tot ver over de middenhelft. Deze wa
ren wel niet zo talrijk, maar door hun 
verrassende opzet bleken ze een groot 
-gevaar te vormen voor de ODC-defen-
-sie. Vooral midvoor Tempelaars was 
hierin zeer bedreven en bovenal actief 
en agressief, zodat Wagenaars wel ver· 

- -plicht was zijn volle aandacht aan deze 
-stormram te schenken. Uit een corner . 
-0p het ODC-doel bewees deze midvoor 
extra bewaking te b :hoeven, want van
.alle opspringende spelers bij deze hoog
voor het doel geplaatste bal, was hij 
nummer een 0-1. 
Nog zagen de ODC-ers niet het gevaar, 
waarin zij zich zouden begeven, als niet 
-direct het heft in handen zou worden 
-�enomen. De Helmondenaren waren 
telkens een tikje eerder bij de bal en 
�aven de ODC-ers geen kans tot een 
rustige ontplooiing van hun spel. Wel 
werd het spelbeeld meer en meer ver
legd naar de MuÏohelft, maar tot door
drukken kwam het niet, al moet gezegd 
worden, dat"Van Dijk op een paar meter
voor het doel een effectvolle bal juist 
langs de verkeerde kant van de paal zag
schuiven. v. d. Bogaard zag een hard
ingezonden schuiver in eerste instantie 
.door de doelman gekeerd, maar indien
een . voorhoede hierop sneller had ge
reageerd, dan zou deze zelfde doelman 
zeker geen kans meer hebben gehad om
de losgelaten bal nogmaals in zijn bezit 
te nemen. Toen de ODC-ers bij een vol
gende uitbraak van Mulo het laatste 
wapen ter hand namen, was het wecler
·Om Tempelaars, die de voorsprong kon 
vergroten 0-2. Met deze stand ging 
men rusten. 
Eenieder dacht na de thee een herboren 
ODC te zien, want in een minimum van 
tijd was de stand door Voets tot 1-2
-gereduceerd. Het bleef hier voorlopig 
bij en wat men ook probeerde men vond 
nu een fel verdedigend Mulo-team 
tegenover zich, dat met inspanning van 
.alle krachten de verkregen voorsprong 
trachtte te behouden. In dit gewirwar 
voor het doel, waar meer verdedigers 
dan aanvallers stonden, kon men ook
·geen goede kansen scheppen en daarbij 
kwam nog dat de ODC-verdediging 
attent moest blijven om de verzwakte 
aanvalslinie der Helmondenaren niet te
veel bewegingsvrijheid te gunnen. Dat
-dit niet uit het oog verloren moest wor
den, bleek toen bij een corner alle
·ODC-ers voor het Helmond-doel ston
-<len om een doelpunt zonodig te for-
--ceren en deze corner nochtans werd
weggewerkt en in het bezit kwam van 
-de Mulo-linksbuiten. Met een vrij veld 
voor zich rende deze alleen op Snijders 
.af en slechts een gebrek aan zelfbe-

heersing stond toen een doelpunt in de 
weg. Wat de ODC-ers hierna ook pro
beerden, het wou maar niet lukken en 
met·een nederlaag voor ogen gingen de 
ODC-ers tot een slotoffensief over, 
waarin echter de nodige berekening ont
brak. Toen dan eindelijk Van Dijk de 
stand op gelijke voet had gebracht res
teerde er nog te weinig tijd om zich nog 
succesvol te herstellen. 

Programma voor a.s. Zondag. 
Bladella-O.D.C. 
St. Michiels Gestel 2-O.D.C. 2 

Voor ODC een der zwaarste uitwed
strijden van dit seizoen, daar Bladella 
met eenzelfde aantal verliespunten ODC 
op de hielen volgt. Laten de ODC-ers 
eens tonen wat zij waard zijn. Wij wen
sen hen met hun trouwe supportersschare 
veel succes. 
Het tweede elftal gaat op bezoek bij St. 
Michiels Gestel 2 en hierbij verwachten 
wij een overwinning der reserves. 

O.D.C.-Junioren.
Zaterdag:
half 3: D.V.G. 5-O.D.C. 10 
3 uur: O.0.C. 9-Maliskamp 3 
3 uur: O.D.C. 7-B.V.V. 10 
3 uur: Wilhelmina 8-O.D.C. 6 
Zondag 12 uur: O.D.C. 5-Boxtel 5. 

R.K.S.V . .,BOXTEL". 
Deurne - Boxtel 1 - 1. 

Jl. Zondag smaakten de Boxtel-aanhan
gers het genoegen huri favorieten weer 
te zien verkeren in die "blakende" vorm 
van vóór de competitie. 
En al ligt de glans van deze herwonnen 
conditie niet ten volle weerspiegeld in 
de uitslag, we achten het toch van be
lang hiervan op de álleréérste plaats 
aantekening te maken, want we zouden 
ons ten zeerste vergissen als dit voor 
sportlievend Boxtel geen belofte inhoudt 
voor de nog te spelen wedstrijden. Wel
licht zal deze de vorige week in Hel
mond aarzelend ingeslagen, maar j.l. 
Zondag met grote zelfverzekerdheid 
bewandelde weg, straks dan ook leiden 
tot 'n reeks klasse-prestaties! 
Het volgende nog over de wedstrijd: 
Ondanks de koude, bleek Boxtel al 
spoedig "warm gedraaid". Onmiddellijk 
na de aftrap namen de roodwitters al
thans het heft in handen, hetgeen wil 
zeggen, dat zij het spel spoedig nage
noeg over alle linies beheerste. 
Dit kwam tot uitdrukking in een doel
punt, dat door linksbuiten Heerkens uit 
een verwarring stichtende voorzet van 
de rechterwing-speler H. Rooyakkers 
werd gemaakt. Bijna werd het krachts
verschil even later nóg sterker aange
geven door v. d. Plas, die na alle ver
dedigers van Deurne schaakmat gezet te 
hebben, de bal juist langs het doel werk
te. Het krachtsverschil bleef toen, be
houdens door de kleine voorsprong, b'e
paald door het toonaangevende spel van 
de Boxtelse ploeg, die Deurne met uit
stekend uitgevoerd combinatiespel 
van achterhoede tot voorhoede en zo
wel in de lengte als in de breedte -
zodanig in het nauw dreef, dat het> rust
signaal voor deze ploeg een ware uit
komst betekende. 
Na de rust zetten de gastheren onmid
dellijk alles op alles om bij Boxtel de 
rust en de zekerheid uit het spel te 
verdrijven. Tot hun eer moet gezegd 
worden, dat zij daarin· slaagden. Na 
eerst uit een van de enthousiaste storm
lopen 'n ongelc)ig doelpunt gescoord te 
hebben, maakten ze even later van een 
ernstige verwarring in de Boxtelse ach
terhoede gebruik om op foutloze wijze 
'n goal te maken 1-1. Dit liet Boxtel 
zich niet welgevallen en direct daarop 
dreven ze de tegenstander al weer in 
de hoek. 
De prima op dreef zijnde kleine Pastoor 
stelde resp. midvoor W. v. d. Meijden 
en linksbinnen v. d. Plas enkele malen 
in staat zich door de Deurne-barricade 
heen te werken en het doel op de kor
rel te nemen. 
Helaas ...... de geboden kansen werden 
niet benut. En ofschoon de druk op het 
Deurnese doel naarmate de tijd ver
streek meer en meer toenam en de ge
vaarlijke uitvallen van de gastheren als
maar zeldzamer werden, bleven doel
punten uit. 
De kwaliteit van de aanvalsafwerking 
kon de kwaliteit van de aanvalsopbouw 

(waarin P. Pastoor een groot aandeel 
had) niet evenaren, zij het dan ook dat 
Vrouwe Fortuna zich van een en ander 
voortdurend afzijdig hield. Met een 
verdeling van de punten kwam het ein
de van deze goed en sportief gespeelde 
wedstrijd, die keurig geleid werd door 
de heer Verburg uit Tilburg, welke 
scheidsrechter niet alleen over 'n grote 
technische bekwaamheid bleek fe be
schikken, doch ook over de zeldzame 
gaven om de geest van het spel en de 
mentaliteit van bepaalde spelers te door
gronden. De uitbuiting van deze kwali
teiten droeg niet weinig bij tot het voor
beeldige verloop van deze ontmoeting. 

Programma voor a.s. Zondag: 
Boxtel !-Reusel Sport 1. 2.30 uur. 
V.S.V. 2-Boxtel 2 
St. M. Gestel 3-Boxtel 3 
Boxtel 4-Rhode 3. 12 uur. 

Boxtel 1 maakt a.s. Zondag kennis met 
Reusel Sport 1. Het krathtsverschil lijkt 
niet groot, dus dat belooft spannend te 
worden in het St. Paulus-Sportpark. 
Boxtel 2 tijgt naar Valkenswaard om 
daar tegen koploper V.S.V. 2 haar kam
pioenskansen te verdedigen. 
Boxtel 3 blijft in de running als de uit
wedstrijd tegen St. Michiels-Gestel 3 
met een zege bekroond wordt. 
Voor Boxtel 4 zal het tenslotte een zwa
re opgave blijken om Rhode 3 een of 
meer winstpunten afhandig te maken. 
Succes! 

Supportersvereniltimt Boxtel. 
Supporters, die de roodwitters bij hun 
uitwedstrijden willen vergezellen, wor
den er nogmaals op attent gemaakt, dat 
het bespreken van plaatsen in de bussen 
kan geschieden bij C. v. d. Steen, Frans 
Staelstraat 16 (telkens tot en met 
Woensdag). 

D.V.G.-NIEUWS.
Het programma van de elftallen van 
D.V.G. voor a.s. Zondag luidt als volgt: 
D.V.G. 1 thuis tegen Handel 1, aanvang 
2 uur. 
D.V.G. 2 speelt in Gemonde tegen 
Iréne 1. 

BILJARTEN. 
Uitslagen Klasse A: 

Amateur II-Amateur I 
403 147 14 3,42 609 147 30 4,14 
Hoogste serie: H. Rooyendijk (Amateur 
1) 30 car. 

Uitslagen Klasse B: 
Nooit Gedacht-Amateur 3 

189 184 11 1,02 375 184 15 2,03 
Hoogste serie: Jos. Karsemakers (Ama
teur 3) 15 car. 

Witte Muis-D.M.C. II 
314 188 15 1,65 332 188 19 1,76 
Hoogste serie: W. Hastenberg (D.M.C. 
Il) 19 car. 

Stand tot én met 23 November: 
Klasse A gesp. car. brt. h.s. gem. 
Amateur I 7 4040 1037 38 3,89 
Gr. Pommer. 6 3464 947 33 3,65 
Amateur II 6 2994 1125 18 2,66 
D.M.C. I 7 3460 1325 25 2,59 
Klasse B gesp. car. brt. h.s. gem. 
Krijt op Tijd 6 2023 1119 14 1,80 
D.M.C. Il 6 .1995 1180 19 1,69 
Amateur III 4 1396 853 24 1,63 
Witte Muis 5 1664 1071 13 1,55 
Nooit Ged. 7 1989 1605 17 1,23 

Parochie-Agenda 
2e Zondag van de Advent 
7 December 1952. 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. Om half 7 gel. mndst. voor Johan
na Maria v. d. Gouw-Schellekens; z. a. 
gel. mndst. voor Adriana Veraa-Smet
sers; kwart voor 8 gel. H. Mis voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van onze 
parochie; z. a. gél. H. Mis voor Joh"an
nes Leyten; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Jacobus van Elk en Lambert de 
zoon; H. Bloedaltaar gel. H. Mis voor 
Gijsbertus Looymans en Frederica Pe
ters de hsvr.; 9 uur gel. H. Mis voor 
Lambert van Elk; z.a. gel. H. Mis voor 
Albertus Laeyendecker v.w. de R.K. Ta-

baksbewerkersbond; H. Hartaltaar gel. 
H. Mis voor Elisabeth van Heesch-v. d. 
Bosch; H. Bloedaltaar gel. H. Mis voor 
Cornelis v. d. Besselaar; half 11 gez. 
mndst. voor Henricus Boerdonk. Na de 
Hoogmis zal de H. Bloeddoek ter ver
ering worden uitgesteld. 

Schaal. 
Vandaag gaat de te schaal voor de ver
lichte torenklok; de 2e schaal voor de 
bijzondere noden. Beide worden aan
bevolen. 

Lof 
Zondag, Maandag en Donderdag, om 
7 uur Lof met rozenhoedje. Maandag is 
het de feestdag van Maria Onbevlekte 
Üf)tvangenis. 

Overige agenda. 
Congregatie: Donderdag om half 8. 
H. Familie: Vrijdag om 8 uur. 
Dopen: iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
Biechten: Zaterdag van half 3 tot 4 uur 
en van 6 tot half 8. (Voor de Maria
garde zie elders in dit blad). 
MAANDAG: Onbevlekte Ontvangenis 
van Maria: om kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Fam. v. Tits; z.a. gel. H. Mis voor 
Johannes v. d. Loo en Hendrica v. Oir
schot de hsvr.; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Wilhelmus v. d. Broek en 
Maria Catherina v. d. Pasch de hsvr . 
om half 8 gel. H. Mis voor het geest�'. 
lijk en tijdelijk welzijn van de parochie; 
z. a. gel. H. Mis voor Mechelina v. 
Kuringen; H. Harta_ltaar gel. mndst. voor 
Johannes Mandos; om half 9 gez. 
Hoogmis als mndst. voor Hendrica v. d. 
Oever-v. d. Sande; z.a. gel. H. Mis voor 
Maria Loerakker-v. Geel. Hedenavond 
om 7 uur Lof ter ere van 0. L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen. 
DINSDAG: om kwart voor zeven gel. 
jrgt. voor Erasmus Kolen; z. a. gel. 
mndst. voor Theodora Wientjes-Meeuw
sen; om half 8 gel. H. Mis voor Petrus 
Derks te Uden overleden; z. a. gel. 
mndst. voor Gerarda Maria Boleij; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis vanw. de Bijen
houdersbond St. Ambrosius; om half 9 
gel. mndst. voor Huberdina Drijvers
Dominicus. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gel. 
mndst. voor Henricus Sannen; om half 
8 gel. jrgt. voor Hendrica v. d. Loo-v. 
Esch; z.a. gel. jrgt. voor -Arnoldus v. 
Kempen en Maria de Laat de echtge
note; om half 9 gel. mndst. voor Alber
tus Laeyendecker. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez 
mndst. voor Maria Roeien :-om half 8 
gel. mndst. voor Adrianus van Maaren -
z. a. gel. mndst. voor Bernard Verheij'. 
den; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Al
bertus Laeyendecker vanwege de buurt -
om half 9 gez. mndst. voor Petru; 
Janssen. 
Hedenavond om 7 uur Lof; om half 8 
Mariacongregatie ! 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Adrianus, Jacobus v. Alphen; z.a. 
gel. mndst. voor Maria-Catharina Dirks
Saat; H. Hartaltaar gel. mndst. voor Jo
hannes v. Breugel; om half 8 gel. mndst. 
voor Henricus Boerdonk; z. a. gel. 
mndst. voor Johannes Mandos; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Hendrica v. d. 
Ven-v. d. Ven; om half 9 gel. mndst. 
voor Henricus Sannen; z.a. gel. mndst. 
voor Petrus Janssen. 
Hedenavond om 8 uur H. Familie. 
ZATERDAG (H. Lucia): om kwart voor 
7 gez. mndst. voor Petrus Smits; z. a. 
gef. gel. H. Mis voor de Familie v. Hom
berg-v. d. Elzen; om half 8 gel. mndst. 
voor Barbara v. Oers-v. Dijk; om half 9 
gez. mndst. voor TI1eresia Dorenbosch
Meijer; z. a. gel. H. Mis voor Francina 
v. d. Laar-v. Liempt. 

Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Johannes Anto
nius Josephus Maria Wagemakers geb. 
te 's-Bosch en won. te Empel. en Maria 
Christina Francisca van Erp geb. te 
Heerlen en won. in deze parochie; 
Eduard Piet Jan Antoon Boers geb. en 
won. te Weert en Cecile Mertens geb. 
te Dongen en won. in deze parochie, 
waarvan heden de I ste afkondiging ge- , 
schiedt. 
De gelovigen worden dringend verzocht 
de _hun bekende huwelijksbeletselen, 
waarin niet is gedispenseerd, ten spoe
digste aan de pastoor bekend te maken. 

Avonturen va.n- BIM 

UIT RIJDEN. 

Hop, hop, hop! Bim en Bam zijn heer
lijk aan het rijden op twee varkens, die 
er van houden om in stevige pas door 
de vrije natuur te hollen. Alles gaat 
prachtig, totdat de varkens plotseling 
besluiten in verschillende richtingen 
verder te gaan. Hé, stop eens!, schreeu-

wen Bim en • Bam zo hard ze kunnen. 
Maar nee hoor, de eigenwijze varkens 
willen niet luisteren en rennen op hun 
eentje voort, zo hard als ze kunnen. 
Onze vrienden moeten ten lange laatste 
wel besluiten om er af te springen. Pas 
na een hele tijd te hebben gelopen en 
gezocht, vinden ze elkaar terug. Hoe 
moeten we nu naar huis? vragen ze ;ian 

PAROClilE H. HART, BOXTEL. 
Vandaag is het "lnstructie-Zl)riW°YDe 
gelovigen worden vriendelijk verzocht 
hun godsdienstboekje mee te brengen 
en te gebruiken. 
De eerste schaal "de stuiversschaal" 
gaat voor de kerk, de tweede gaat voor 
de Bijzondere Noden. En buiten aan de 
kerk wordt elke Zon- en Feestdag ge
collecteerd voor de H. Hart-Stichting. 
Deze Stichting, samengesteld uit het 
Kerkbestuur en de Charitatieve Vere
nigingen onzer parochie stelt zich ten 
doel hulp te brengen in de behoeftige 
gezinnen. Wij bevelen daarom deze col
lecte nogmaals dringend aan. 
De Hoogmis is vandaag met volkszang. 
Vanavond is het om zeven uur Lof met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor· het behoud van 
de vrede. 
Maandag - feestdag van de Onbevlek
te Ontvangenis van de H. Maagd Maria. 
De H.H. Missen zijn om 6, 7, 8 en 9 
uur. De H. Mis van 9 uu• is de Hoog
mis. 
De eerste schaal is voor de kerk, de 
tweede voor de bijzondere noden. 
Des avonds is het om half acht Lof met 
rozenhoedje, om de eerbaarheid van 
vrouwen en meisjes onder Maria's be
scherming � stellen. 
Vrijdag - is het des avonds om 8 uur 
H. Familie voor mannen in de Burcht
kapel. 
Zaterdag - feestdag van de H. Lucia, 
maagd en martelares. Om 7 uur is haar 
ter eer een plechtig gezongen H. Mis,
opdat onze parochie bevrijd moge blij
ven van besmettelijke ziekten. Na de 
H.H. Missen is er gelegenheid haar reli
qui te vereren. 
ZONDAG: In de kerk: 6 uur 1. d. voor 
overleden Moeder; 7 uur 1. d. ·voor 
Emerentia v. d. Broek-v. d. Langenberg 
v.w. de retraitepenning; 8 uur 1. d. voor 
overleden Vader en Dochter (v. d. L.); 
kwart over 9 1. d. voor Wilhelmina v. d.
Bosch-v. d. Aa v.w. de buurt; half 11
Hoogmis voor overleden leden van St.
Elisabethvereniging. 
In de Burcht: kwart over 7 1. d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der paro
chianen; half 9 1. d. voor over!. Vader
(L.L.); kwart voor 10 1. d. ter ere van
0. L. Vrouw uit dankbaarheid. 
MAANDAG: 6 uur 1. d. voor Adrianus 
v. d. Nostrum en Jan de zoon; 7 uur 1. 
d. voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochianen; 8 uur 1. j. voor Hu
berta van Hoorn; 9 uur Hoogmis, jrgt. 
voor Michiel v. d. Heijden. 
DINSDAG: 7 uur pl. gez. jrgt. voor 
Wilhelmus Montens en Anna Paijmans 
z.e.; zijaltaar 1. d. voor Adrianus Dan
kers; kwart voor. 8 1. d. uit dankbaar
heid (R); zijaltaar 1. d. voor Petrus 
Smits; half 9 1. d. voor Karel v. d. Ven. 
WOENSDAG: 7 uur 1. mndst. voor 
Henricus v. Meersbergen-v. cl. Schoot; 
kwart voor 8 1. i. voor Maria v. d. Louw
v. Schijndel; zijaltaar 1. d. vo'or Maria
Sars-v. Eijndhoven; half 9 1. mndst. voor
Hubertus Jos. v. Susante en Jos. v-: 
Susante de zoon; half 8 in de Burcht: 
1. d. voor Laurentius Luijcx. 

• DONDERDAG: 7 uur gef. gez. jrgt. 
voor Adriaan v. Strijdhoven, Johanna 
Maria Mutsaerts z.e. en Johanna de 
dochter; kwart voor 8 1. d. voor Wilhel
mina v. Laarhoven-Kuijpers; zijaltaar 1. 
d. voor Gijsbertha v. Laarhoven-v.
Zandvoort; half 9 1. cl. voor over!. 
ouders v. d. Meijclen-v. d. Merenclonk. 
VRIJDAG: 7 uur gef. gel. jrgt. voor de 
Zeer Eerw. Heer Franciscus J. M. Eras, 
zijn ouders, broers en zusters; zijaltaar 
1. d. voor over!. ouders Paijmans-v. 
Eijndhoven; kwart voor 8 1. cl. voor 
overleden fam. v. d. Hout-I-leerkens; 
zijaltaar 1. d. voor Elisabeth v. Haeren
Spierings; half 9 1. d. voor Henricus v. 
d. Merendonk te Olland overleden. 
ZATERDAG: 7 uur pl. gez. d. voor de 
parochie. om bevrijd te blijven van be
smettelijke ziekte; kwart voor 8 1. d. 
voor Wilhelmus v. Eijnclhoven Kruijssen; 
zijaltaar 1. d. voor Piet Voets v. w.
broers en zusters; half 9 1. d. voor 
Woutherus Ossenblok. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE: 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; to uur jrgt. voor Jo
annes de Keyzer en Allegonda de hsvr. 
MAANDAG: feestdag van de Onbevl. 
Ontv. van Maria. Het is geen verpl ichte 
feestdag, doch alle diensten zijn als op 

(Vervolg op pag. 4) 

en BAM 

de schildpad. Gelukkig kent de schild
pad een kameel, die hen wel naar huis 
wil rijden. ,,Wat fijn, dat de kameel zo 
gemaakt is, dat er twee re1z1gers op 
kunnen zitten", zeggen Bim en Bam als 
ze hoog-en-wel op de bulten van de 
kameel' zitten. ,,Nu weten we tenminste 
zeker, dat we niet van elkaar gescheiden 
zullen worden!" 



PAROCHIE.AGENDA 
,cv�� ;ag. 3)

• Zondag; half 8 H. Mis voor het welzijn
der parochie; 10 uur jrgt. voor Joan
nes v. d. Rijdt, Joannes v. d. Schoot en
Wilhelmina de hsvr.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis
van Kollenburg en Adriana de hsvr.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Maria
de Bie.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Frans
v. Dijk.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Joanna Ma
ria hsvr. van Frans v. Dijk.
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor de
leden van de Voortplanting des Geloofs.

Deze week zullen geschieden: 
Dinsdag H. Mis voor Petrus Derks te 
Uden overleden. Woensdag en Donder
dag H. Mis voor Henricus v. d. Mee
rendonk H. Hart. Vrijdag H. Mis voor 
Antonius Smits te Drunen overleden. 
Zaterdag H. Mis voor Albertus v. d. 
Linden. 

N� zull60 deze week geschieden: 
Maandag mndst. voor Maria v. d. Lan
genberg. Dinsdag mndst. voor Wilhel
mina v. d. Aa. Woensdag mndst. voor 
Theodorus v. d. Velden. Donderdag 
mndst. voor Joannes v. Kasteren. Vrij
dag mndst. voor Theodorus Rijken. Za-· 
terdag mndst. voor Withelmus van 
Kessel. 

PAROClllE H. THERESIA, BOXTEL. 

ZONDAG, :2e Zondag van de Advent: 
om half 8 H. Mis voor Johannes Maas 
v.w. de Broeèerschap van 0. L. Vr. van
Den Bosch; om 9 uur het irgt. voor An
tonius Schalkx en Frans zijn kleinzoon;
om half 11 de Hoogmis voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochie.
De eerse schaal gaat voor de eigen
kerk; de tweede vo9r de Bijzondere
Noden. ' -
Om half 3 Adventslof, waarna gezongen
wordt lied nr. 1.
MAANDAG, feestdag van de Onbe
vlekte Ontvangenis van Maria: om kw.
voor 8 het gez. mndst. voor Johanna
Vissers-van Riel.
DINSDAG: om kwart voor 8 het mndst.
voor Maria Nooten.
WOENSDAG: om kwart voor 8 de H.
Mis voor Johanna Vissers-van Riel (uit
dankbaarheid).
DONDERDAG: om kwart voor 8 de 
wekelijkse H. Mis voor Johanna van 
de Loo-Witlox.
VRIJDAG: om kwart voor 8 H. Mis
voor Johanna van de Loo-Witlox (v.w.
de kindere:n). 
ZATERDAG: kwart voor 8 H. Mis tot 
bijzondere intentie (W). 

Gelegenheid tot biechten: 
Dagelijks voor de HH. Missen, en Za
terdagmiddag van 6 tot 7 uur. 
Katechismuslessen deze week op school: 
7e klas: de vragen 186, 189 en 190. 
6e en 5e klas: les 24. 
4e en 3e klas: de vragen 184 en 194. 

De Godsdienstcursus: 
Woensdagavond van 8 tot 9 uur in de 
school. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

ZONDAG: half 7 1. j. voor Theod. v. 
d. Broek; 8 uur 1. m. tot welzijn der
parochie; 10 uur z. j. voor ·Hendricus
Quinten; 1 uur Meisjescongregatie; 3 
uur Lof. Gelegenheid om te biechten 
van 2-3 en na het Lof tot half 5. 
MAANDAG: feestdag van 0. L. Vrouw 
Onbevlekt ontvangen - geen verplichte 
feestdag -; half 7 1. m. voor de leden 
der beide Congregaties van 0. L. 
Vrouw; 8 uur 1. m. tot welzijn der 
parochie; 10 uur z. m. voor de leden 
der proc. van Kevelaar; 3 uur Lof. 
DINSDAG: 7 uur z. m. voor Maria Jos. 
de Crom te Hooge-Mierde overleden; 
half 8 1. j. voor Joh. Asveld; 8 uur 1. j. 
voor Joh. v. Kasteren. 
WOENSDAG:? uur z. m. voor de over
leden leden van het Genootschap tot 

.Voortplanting des Geloofs; half 8 1. 
mndst. voor Theod. v. Berkel; 8 uur 1. j. 
voor Joh. Avendonks. 
DONDERDAG: 7 uur z. j. voor Hen
drica Hendr. Quinten; half 8 1. j. voor 
Adr. Avendonks; 8 uur 1. j. voor Jan
v. d. Heijden.
VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Willem Ap
peldoorn; half 8 1. j. voor Wilhelmina 
Avendonks; 8 uur 1. j. voor Woutrina 
Jan v. d. Heijden. 
ZATERDAG: 7 uur z. i. voor Wilhel
mina Appeldoorn; half 8 1. j. voor de 
Eerw. Zuster Sybilla Avendonks; 8 uur 
1. i. • voor Corn. v. Geffen.
ZONDAG: half 7 1. i. voor Petronella
Corn. van Geffen; 8 uur 1. mndst. voor
Andries Arts; 10 uur de Hoogmis tot
welzijn der parochie.
30e Maria Jos de Crom te Hooge-Mier
de overleden; Mart. Rekkers te Best
overleden.

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en to uur 
Hoogmis voor de parochie. 
Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden 
Episcopaat en voor onderhoud eigen 
kerk. Na de middag om 3 uur Advents 
lof met Rozenhoedje; na het Lof een 
lied. 
Maandag: feestdag van 0. L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen, H.H. Missen om 
7 uur en om half 10 Hoogmis voor de 
parochie, waaronder gelegenheid om te 
communiceren. 's Avonds om half 8
Lof; na het Lof een Marialied. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
de Kathedrale Basiliek. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de lev. 
en over!. leden van de Bijenhoudersbond 
St. Ambrosius; half 9 H. Mis voor Elisa
beth Batens; to uur Hoogmis voor de 
parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Mevr. 
Martina van Esch-v. Munster; hijlf 10 
Hoogmis voor de parochie. 
DINSDAG: 7 uur gef. jrgt. voor Maria 
Konings-v. d. Braak; 8 uur H. Mis voor 
Mej. Maria Emerentia Banens. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor 
over!. Familie v. d. Sande-v. d. Meyden; 
8 uur gef. jrgt. voor Jan Konings. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor 
Bijz. Intentie; 8 uur jrgt. voor Johannes 
Konings. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Bijz. In
tentie; 8 uur gef. jrgt. voor Wilhelmina 
Konings-v. Gemert. 
ZATERDAG: 7 uur gef. jrgt. voor Mar
tinus Liket; 8 uur gef. jrgt. voor Elisa
beth Maria Dekkers hsvr. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 7 Dec. Tweede Zondag van de 
Advent. Deze middag om half zes Ves
pers en Lof. 
Maandag: Feestdag van de Onbevl. Ont
vangenis van Maria. De H.H. Missen 
zijn zoals op Zondag om 7 uur, half 9 
en om kwart voor 10 de Plechtige Hoog
mis. Om half 6 Vespers en Lof. 
Donderdag en Zaterdag om half 8 Lof 
en Vrijdag om half 8 Oefening van de 
H. Kruisweg.
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor overle
den ouders Doggen en Laannan; half 9
voor overleden leden van fam. Wind
stosser; 10 uur voor geestelijk en tijde
lijk welzijn van onze weldoeners.
DINSDAG: half 8 voor Cornelia, Jo
hannes van Hal-van Riel.
WOENSDAG: half 8 voor Dr. Theod.
Strengers.

ONDERTROUWD : T k e d oop: een wan elwagentje. T k e oop: een toom beste bi g-

Net R.K. Meisje gevraagd, 
voor dag of dag en nacht, in 
gezin met 3 schoolgaande kin
deren. Was buitenshuis. Be
vragen Molenstraat 19. 

Nette Werkster gevraagd, voor 
één dag in de · week. Bevra
gen Molenstraat 19. 

Gevraagd: flinke Werkster 
voor 1 dag per week. Mevr. 
Wentholt, Stationstraat 85. 

Voor twee of drie dagen in de 
week nette Werkster gevraagd 
of Dagmeisje. Bevragen: Mo
lenstraat 19. 

H.H. Landbouwers. Alle be
stelde pootaardar,pelen kunnen 
worden afaehaald. Nu nog uit 
voorraad af. te geven: Bintie, 
Rode en Gele Eersteling, Blau
we en Gele Eigenheimer, Vo
ran, Rode Star, IJselster, Doré, 
Libertas, Sientje, Noordeling 
in A, AB en B. Nu nog aan 
najaarsprijzen. Zaadhandel P. 
P. van Zogchel.

Te koop: een toom biggen. L. 
Klampers, Eindhovenseweg 30. 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT15 
Medlscb Gedlpl. Yoetverzorgster 

Ook aan huis te ontbieden 
Telefoon No. 820. 

Brei'machines. 
WIJ hebben de vertegen
woordiging gekregen van 
de beroemde 

TR ICO-TIX
Breimachine. 

Dagelijks demonstratie en 
inlichtingen bij 

H. J. VERHAGEN 
Breukelsestraat 30 - BOXTEL. 

Wàt zegt U .... 

Zorgen?! met St. Nicolaas! 
De klant die boodschappen 
met 1 0 0/o en meer korting 
betrekt van VéGé heeft géén 

zorgen, maar geld. 
Vraag het uw buren, die in 
enkele maanden tijd 16 tot 28 
boekjes vol zegels inleverden. 
Zij o n t v  i n  g e  n voor ieder 
boekje é é n  gld., dat is dus 
16 tot 28 gld. 
De kruidenierswaren van VéGé 
zijn van eerste kwaliteit en elke 
verpakking bevat het volle 
gewicht en u krijgt 100/okorting. 
Wat wilt U nog meer. 

VéGé-KRUIDENIER C. DE 
JONG in de Van Hornstraat 
betaalde vanaf 1 Jan.1952 
ruim 25000 gld. aan zijn 

Htlanten re rug. 
Een bedrag dat de huis• 
vrouwen te pas komt. 

Met St. Nicolaas 
een extra'tje gratis. 

C. DE JO,NG
Van Hornstraat 1 2. Boxtel 

Notaris -P. MERTENS 
RIET VAN ERP Baroniestraat 17. gen. H. de Bie, Roond 9B .. TE BOXTEL 

en 
JAN WAGEMAKERS 

De huwelijksvoltrekking zal 
plaats hebben op Maandag 29 
December a.s. te 10.30 uur in 
de p;i,roçhiel<�rk van St. Pe-trn� t� Doxtel. 
Boxte1. Bosscheweg 7 
Empel, Schoolstraat 2 
Gelegenheid tot feliciteren van 
1.30 tot 3 uur, Bosscheweg 7. 

Toekomstig adres: 
Deken Spieringsstr. 8, Boxtel. 

Hiermede betuigen wij

onze hartelijke dank aan 
allen, die hun liefdevolle 
zorgen hebben gewijd aan 
onze Vader, tijdens zijn 
ziekte. 

FAM. LUYX: 
Groningen 

� Utrecht Dec. 1952. 
Boxtel 

Voor Uwe belangstelling 
ondervonden bii het over-
lijden van onze lieve, zorg-
zame Vader 

Wilhelmus Wynandus 
Christiaan, Senden 

betuigen wii U onze har-
telijk€ dank. 

Uit aller naam: 
G. A.C. Senden. 

Hebt U kippen, konijnen, hui-
den of vellen op te ruimen, 
dan naar Koks, Molenstr. 37. 

Te koop: nog enige meisjes-
en iongensriiwielen, 6-10 jaar, 
als nieuw. Lage prijs. Bossche-
weg 52. 

Fijne hand- en stoofperen, van- Te koop: 9 jonge Patrijskri 
af 10 cent per kg. J. van Dijk, fen. Molenstraat 37. 
Koppel. 

e- zal aldaar voor de heer F. v.
d. Loo te Oisterwijk, voor
INZET op MAANDAG 15 

Dec. 1952 in Café v. Heesch,
Rechterstraat 69 en voor TOE
WIJZING op MAANDAG

Te koop bij M. Veroude, Mijl 
Te koop: canada-, eiken bomen 
alsmede zwaar schaarhout. Te 
bevragen Molenstraat 19. 

Te koop: een partij droge 
nieuwe eiken ribben en 

straat 66, vijf_ driftvarkens. 
Te koop: een toom zware bi 
gci;i. G��sch, LuisseI 4. 
Te koop: toom biggen G. 
A. van Heerebeèk, Vorst 2.

g- 22 DEC. 1952 in Café Mulder,
Nieuwstraat 33, te!kens nam.

Y. 5 uur
PUBLIEK VERKOPEN: 

2 x 3's, liggen al 10 jaar ge-
zaagd en opgestapeld. G. van 

Te koop bii A. v. d. Sand e, Het huis waarin 2 wonUU(en 
n te Boxtel, Maastrichtsestraat 
d 66 met erf en tuin, kadaster 
g sectie D nr. 2101, groot 11,40 

Kalkshèuvel, éèn toom bigge 
Houtum, Kleinderliempdseweg en een 14 weken dragen 
B 63, Liempde. Alleen Zater- N.L.-varken, moeder sterzeu 
dags. 

Te koop: toom beste biggen 
bij C. v. d. Meijden, Tonge-

1 ste b-prijs fokdag Boxtel. 
Te koop� Middenstandsw 

aren, verhuurd aan v. Berkel 
0_ voor f 4,50 per week en aan
8 Masoleyn voor f 3, - perning. Brieven onder no. 14 ' week. ren 5. Molenstraat 19. 

Voor direct vragen .. 
WIJ 

flinke 
• 

een Jongen 
voor magazijn- en bèzorgwerk 

fa. A. J! u. d. !Boomen=1lesini 

Confectiefabriek ,,NEER LAND IA" 
UILEN BURG 14, '•-HERTOGENBOSCH 

vraagt nette Meisjes 
voor de overloch• en drienadenmachines, flatloch, 
en stikmachines. 
Prima sociale verzorging. Reiskosten worden vergoed. 

Aanmelden: J. B OLT, Z A N D VLIET 52, BOXTEL 
's avonds van 6 tot 9 uur. 

GOEDE KRACHT GEVRAAGD 
BESLIST REPRESENTATIEF' 
EN ADMINISTRATIEF. 

Brieven onder No. 32, Bureau van dit blad. 

Hur�n voor koper vanaf de 
te dag der week volgend op 
de betalinsz der koopsom. Be
taling koopsom uiterlijk 15 

Maart 1953. Lasten voor koper 
vanaf 1 Januari 1953. 

Verkoping van Populieren 

Notaris P. MERTENS 
TE BOXTEL 

zal ten verzoeke van Mevr. 
Wed. v. Gorv-v. Vlokhoven, 
bij INSCHRIJVING verkopen 
141 Populieren, staande op 
het landgoed Heerenbeek on
der Oirschot, verdeeld in ko
pen en massa's. 
Inschrijving uitsluitend op in
schrijvingsbiljetten met con
ditiën, gratis verkrijgbaar ten 
kantore van genoemde Nota
ris, alwaar de biljetten moe
ten zijn ingeleverd uiterlijk" op 
Dinsdag 16 December 1952. 
Betaling voor met het vellen 
wordt begonnen, doch uiterlijk 
op 31 December 1952. Rui
ming, uiterlijk 15 Februari 
1953, Aanwijzing doet de heer 
M. Wösten, Huize Heere
beek, Oirschot D 71. 

Voor betere 

HEREN� EN JONGENS-

û,uje .-
speciaal warme winterjassen 

in serieprijzen van 38. - 48. - 58. - 78. -

Ziet onze speciaal vergrote etalages 

IN 

IVO VAN HAREN's SCHOENFABRIEKEN N.V. 
ORTHENSCHEWEG DEN BOSCH 

Vragen 

NETTE_ MEISJES 
Ter opleiding in het Schoenstikatelier. 

Hoog loon. - Goede sociale verzorging. Aanmelding persoonlijk of schriftelijk Afdeling PERSONEEL Fabriek DEN BOSÇH. 

Vergadering 
,an de Sectie Veecentrale, m 
de R. K. Boerenbond "Boxtel'' 

op Maandag 8 Dec. 1952, 
te z e v e n  uur 's avonds, 

in Café v. ROOIJ. 
Behandeling van de belang, 

rijke agenda voor de leden, 
raadsvergadering. 

Kiezen van afgevaardigden 
1953, enz. 

Trouwe opkomst der leden is 
noodzakelijk. 

De prijzen van de week: 
GEKOOKT SPEK 100 gram 45 cent 
BLOEDWORST 250 " 38 " 
GEKOOKTE HAM 100 " 55 " 

POULET 500 gr. f 1 .30 GEHAKT 500 gr. f 1 .8C> 

Slagerij Baaijens-Frunt 
Baroniestraat 99 

.e.iZWANENBERG 
----------------------------�

Haal dus alle ZWANENBERG producten voortaan bij 
Kees de Jong 
v. Hornstraat 12

Speciale Aanbieding 
staan nog steeds 
aan de spits. Eenheidsprijs van f 2.50•-
S in ge r-Mii Met ingang van MAANDAG 8 DECEMBER

- worden Costumes, Japonnen, Mantels, 
Breukelsestraat 30 - BOXTEL Jassen, etc. door ons à f 2.50 gereinigd. 

'T NIEUWE CENTRUM 
Het adres voor heerlijke 
Kaas en fijne Vleeswaren; 
tegen concurrerende prijzen 

':lli per 100 gr.
\)ekookte Ham vanaf 50 et. 
Boterhamworst " 35 " 
Ontbijtspek " 40 " 
Gelderse Rookw . ., 40 " 
Gekookte Worst " 25 " 
Lunch worst " 2 7 " 
Tongworst " 36 " 
Wordt"ook aan huis bezorgd. 

JAN WAGENAARS 

Zwitsersche···- ASSI 
EINDHOVE N 

Depöt: J. P. v. d. VELDEN 
STATIONSTRAAT 11, BOXTEL. TEL. 420 

Makelaars- en Algemeert 
Assurantie kantoor Tevens Adviesbureau. Bosscheweg _ 12, Boxtel 

Beëdigd Makelaar en Taxa
teur in o n  r o e r e n d e  en, 
roerende goederen 

sinds 1928. 

Weekreclame aanbieding. 
VRIJDAG en ZATERDAG: 

GEHAKT f 1.50 per halve kilo. 
GEBRADEN GEHAKT 70 et. 200 gr. 
LEVERKAAS 70 et. 200 gr. 
TONGEWORST 70 et 200 gr. 

GELDERSE GEKOOKTE WORST f 1.50 per 500 gr. 

Fa. Jan van Lievenoogen 
Fellenoord 2 • Telef. 372 - Boxtel, 

Als het gaat over Zaden of B•oemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

DEN DRIES :��R��N EN OVERHEMDEN 
OP MAANDAG GEBRACHT.· ZATERDAG TERUG. 

.. 

------- ;:===========================.::; Markt 28 • Telef. 5721._ ______________ , 

1 1 
'I 
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KATHOLIËK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Onze portemonnaie 
Van vele zijden wprdt geschreven en ge
zegd, dat de toestand in Nederland -
finantieel en economisch - wel vol
doende verbeterd is om het mogelijk te 
maken, voor de mensen zelf in die op
zichten het leven wat minder zwaar te 
maken. 
In het politieke en sociale leven is er 
dan ook het een en ander te doen rond 
de kwestie van de lotsverbetering van 
hen die het 't moeilijkst hebben. 
De Minister van Onderwijs heeft, tus
sen een heleboel andere mededelingen 
omtrent onderwijs, kunst en wetenschap, 
ook medegedeeld dat een begin is ge
maakt met een uitgebreid onderzoek 
naar de mogelijkheden tot afschaffing 
van schoolgelden over de gehele linie. 
Een onderzoek is natuurlijk nog geen af
schaffing. Maar als er geen kans was en 
als het niet redelijk zou zijn om de 
schoolgelden af te schaffen, zou men 
toch geen onderzoek gaan instellen. Het 
zou daarom al erg tegenvallen als hier 
niets van zou komen; en als het een
maal zo ver is dan zal dit een welkome 
verlichting zijn, die het' eerst gemerkt 
wordt waar het 't prettigst is: in de por
temonnaie van de huishoudens met 
schoolgaande en studerende kinderen. 
We hopen hierbij dat de Staat zich deze 
verlichting van de burgerij kan getroos
ten zonder dat het langs de andere kant 
weer teruggehaald moet worden uit de 
belastingen, �oals in het laatste zeven
tal jaren zo 'ëlikwijls voorkwam dat een 
verlichting op de ene plaats moest opge
vangen worden bij dezelfde personen 
met een verzwaring op een andere 
plaats, vooral bij de middenstanders. 
Denk maar eens aan de verschuivingen 
van lasten wat betreft inkomsten en om
zet: de winkeliers en ambachtslui weten 
er alles van. 
Een tweede kwestie die de portemonnaie 
aangaat en op het ogenblik in de aan
dacht staat is: de kwestie van de mid
dengroepen, die groepen vooral van de 
onderwijsmensen en van de ambtenaren. 
De vorige week schreven we hier iets 
over. O.a. dat er sommigen waren die 
meenden dat de K.V.P.-fractieleider niet 
geheel achter het K.V.P. r:tpport om
trent de nood der middengroepen zou 
staan. 
Meer dan honderd katholieke leraren 
uit Amsterdam hebben bii de KV.P. in 
straffe bewoordingen geprotesteerd tegen 
het verschil van mening tussen het 
K.V.P.-rapport en de K.V.P. fractielei
der. Als dit verschil van mening er inder
daad geweest is of zo erg moet opgevat
worden als deze leraren menen, ziet het
er inderdaad voor hen niet hoopvol uit.
Als de KV.P. namelijk meent dat' de
nood der middengroepen moet verhol
pen worden, maar de fractieleider zou 
het hiermee niet eens zijn, dan zou het
rapport weinig nut en in ieder geval
weinig of geen gevolgen hebben. Maar
prof. Romme heeft er, slagvaardig als hij 
is, onmiddellijk op geantwoord, niet met 

• • een weerlegging van de beschuldiging
(zou er dan misschien toch iets van
waar zijn?), maar met verwijzing naar
wat de fractie reeds gedaan heeft op dit
punt (inderdaad heeft de fractie dat, en
het is te hopen met instemming van hun
leider), en met een raad om overleg met
de fractie te vragen. De verdachtmaking
van zijn persoon op git punt, noemde
prof. Romme bovendien ongegrond. We
hopen nu maar dat dit antwoord bete
kent dat hijzelf wel achter dit rapport
staat en er ook aan zal meewerken het

Successen van K.V.P. 

Afd. Boxtel 
In de Zaterda2" 6 December gehouden 
Vef2adering van de Kring Tilburg der 

, K.V.P. werd een, door de afdeling Box
tel ontworpen en door de Statenkrill2' 
Tilburg ingediende motie aanvaard van 
de vo�en:de inhoud: 
,,De Kring Tilburg der KV.P., in ver
gadering bijeen op Zaterdag 6 Decem
ber 1952, van oordeel, 
dat de ongunstige verkiezinsuitslag van 
j.l. zomer en de afval van protestkiezers
naar rechts, van angstkiezers naar links
enerzijds gevolg zijn van meningsver
schil, onderling wantrouwen en gebrek
aan eendracht op sociaal-economisch ge
bied, anderzijds bewijs van een politieke
vertrouwenscrisis onder de katholieke
kiezers,
verheugt zich over het initiatief der
samenwerkende standsorganisaties om de
bevordering der sociale eendracht uit
drukkelijk ter hand te nemen o.a. door
opstelling van een eigen sociaal pro
gram, waarbij rechtstreekse bemoeienis
met het vraagstuk der politieke eenheid
wordt vermeden,
van oordeel voorts,
dat traditioneel saamhorigheidsbesef van
het katholieke volksdeel en christelijke
solidariteit der maatschappelijke groepen
j;!'Unstige voorwaarden bieden voor her
stel der politieke eenheid voor wat be
treft het overgrote deel der Nederlandse
katholieken,
maar dat de KV.P. deze politieke een
heid zelf moet smeden in het dagelijkse
werk, van partijorganisatie en fractie,
met name door een eigen karakteristiek
program, een duidelijk ·beleid en een ver-

te verwezenlijken. Als de hele fractie het 
daarmee eens is, zou het al gek moeten 
gaan als in de nood van de middengroe
pen niet enige verbetering kwam. Voor 
de salaristrekkenden dus een lichtpuntje. 
Deze week is ook met betrekking tot de 
arbeiders een punt naar voren gebracht 
dat van groot belang is. Er wordt van 
katholieke zijde op dit ogenblik enorm 
hard gewerkt in het politieke en sociale 
leven: de KV.P. brengt het ene rapport 

- na het andere naar voren; in de afgelo
pen week kwam er van het katholieke
Centrum voor Staatkundige Vorming
een belangrijk advies uit betreffende de
loonvorming. Het bureau adviseert n.l.
dat het wenselijk is en ook mogelijk om
de lonen vrij vast te stellen. Dus geen
van boven vastgestelde lonen meer,
maar loonvorming in vrij overleg tussen
werknemers en werkgevers.
De arbeiders zelf zijn lange tijd zeer
huiverig geweest voor vriie loonvorming,
omdat zij bevreesd waren voor een
terugkeer naar de vooroorlogse methode
toen de lonen ook vrij maar zonder enige
controle werden vastgesteld, wat dan 
meestal tot gevolg had dat zij te kiezen
kregen tussen laag loon of geen werk.
Dit is te ver gaande vrijheid aan een
zijde en dwang aan de andere zijde,
tesamen een vrucht van liberale tijden.
Nu zijn de toestanden echter anders. Er
komt een P.B.O. waarin werkgevers en
werknemers met gèlijk recht kunnen
overleggen en waarbij de overheid con
trole blijft houden om te zorgen dat voor
en door geen van beide partijen de
rechtvaardigheidsgrenzen worden over
schreden.
Sinds de oorlog werden de lonen van
bovenaf vastgesteld en volgens velen is
deze· overheidsdruk al veel te lang aan
gehouden. Het is ook inderdaad een
hinderlijke druk geworden. In vele tak
ken van het bedrijfsleven hebben de ar
beiders al ondervonden dat ze zonder
die overheidsdruk op de lonen, al meer
ontvangsten zouden gehad hebben, voor
al in de vorm van wi�stdeling. Dikwijls
was daartoe teri volle bereîdheid aan
wezig van de kant van de werkgevers.
Nu de ·.-rerkge,·ers e'1 de we>rknemers in
ons Nederlandse sociale leven reeds zo
veel nader tot elkaar ziin gekomen dat
ze inzien dat elkaars belangen ook ge
zamenlijke belangen zijn, en nu de orga
nisatie van het bedrijfsleven zo ver is
gevorderd dat het bedrijfstaksgewijze
publiekrechtelijk kan worden georgani
seerd, nu hebben de arbeiders niets meer
te vrezen maar veelal te winnen van een
vrije loonvorming, vrij van overheids
druk namelijk, in onderling liefst be
drijfstaksgewijs overleg en met achteraf
toeziende rol van de Overheid.
De nieuwe voorzitter van de KA.B., de
heer Middelhuis, die lid was van de com
missie die bovenstaand advies gaf, ver
wachtte van een aldus opgevatte vrije
loonvorming inderdaad meer vrijheid
voor de arbeiders: vrijheid van vrees
voor willekeur en tevens vrijheid van
vrees voor ondergang bij de tegenslagen
des levens.
Een mooi plan dus van katholieke zijde,
dat weer enkele idealen van de katho
lieke sociale leer naar voren brengt: de
juistere plaats van de Overheid in ons
sociale leven en meer vrijheid. Met als
gevolg nog niet het voornaamste
maar wel het duidelijkst merkbare
.een dikkere portemonnaie voor de arbei
der. Wat wil ie nog meer.

Th. v. H. 

trouwenwekkende voorlichting, 
met instemming overigens kennis nemen
de van de plannen, door de partijvoor
zitter op de Dag der Werkgroepen ont-
huld, 
nodigt het partijbestuur uit onverwijld 
aan een zelfstandige en veelzijdig-samen
gestelde commissie opdracht te verle
nen om: 
1. het vraagstuk van de politieke ver
trouwenscrisis in zijn historische, psy
chologische, maatschappelijke en staat
kundige aspecten te bestuderen,
2. voorstellen te ontwerpen voor een
reorganisatie, zo nodig, van het partij
apparaat en de instelling van een goed
functionerende studiedienst, die èn het
werk der kamerfracties ondersteunt èn
richting geeft aan de politieke menings
vorming binnen de partij,
3. maatregelen te beramen, die leiden
tot een groter harmonie tussen partij en
fracties� (met eerbiediging van de onaf
hankelijkheid der fractieleden) en- tot
een herleving van de politieke vonning
en voorlichting in de plaatselijke afde
lingen.
De Kring besluit deze motie kenbaar te 
maken aan het Partijbestuur ,en als voor
stel in te dienen in de Partijraad." 
In dexeffde vergadering behaalde Mr. 
Th. A. J. Vosters, vice-voorzitter der af
delill2' Boxtel, die door de afdelifi2'en 

. Boxtel, Esch en Liempde candidaat was 
j;!'esteld voor het KI"ifi2'bestuur, bij eerste 
stemmina 27 stemmen en viel eerst na 
herstemmin:,.? af. 
De voorzitter van de afdelinsr Boxtel der 
K.V.P., de heer W. J. M. van Gent,
werd RCkozen tot afgevaardi2de naar de
Partijraad. Van de 23 candidaten (voor
zes zetels) behaalde hij het 01> een na
hooaste aantal.

Plaatselijk Nieuws 
TENTOONSTELLING KERSTACTIE 
PAROCHIE ST. PETRUS. 
Reeds eerder werd vermeld, dat de 
jaarlijkse tentoonstelling van de "Kerst
actie" op Zondag 14 December zal wor
den gehouden en wel in de Huishoud
school op Duinendaal. De tentoonstel
ling zal geopend ziin van na de Hoog
mis tot 1 uur en des middags van half 
3 tot 9 uur. 
De goederen die U daar tentoongesteld 
zult zien, ziin het resultaat van de sa
menwerking der St. Vincentiusver., St. 
Elisabethver., Maria-Congregatie en last 
not least de parochianen van de St. 
Petrus-Parochie. 
Wij willen no2'ffiaals degenen, die ons 
in een of andere vorm een toezegging 
j;!'edaan hebben en deze belofte n9g niet 
hebben ingelost, beleefd verzoeken dit 
alsnog ten spoedigste te doen bij de be
kende adressen. Door aller medewer
king zullen wij in staat zijn de noden 
in menig gezin enigszins te lenigen en 
er een beetje echte Kerstvreugde te 
brengen., Uw eigen Kerstvreugde zal er 
door vergroot worden, door de over
tuiging dat ook Gij dit Kerstfeest tot 
een echt liefdefeest gemaakt hebt voor 
anderen. 
Een bezoek aan deze tentoonstelling 
bevelen wij ten zeerste aan. 

-o-
Als bijzondere attractie zullen er tijdens 
deze tentoonstelling poppenkast-voor
stellingen gegeven worden voor de kin
deren, en wel na de Hoogmis en om 
3 uur. Toegangsprijs 10 cent. 

CANADA-AVOND. 
Voorlichting aan 
aspirant-emigranten. 
Het Plaatselijk Emigratie Comité te Box
tel zal op Maandag 15 December a.s. in 
het Verenigingsgebouw op de Burgakkér 
(aanvang half 8) een "Canada-avond" 
verzorgen, ter voorlichting aan aspirant
emigranten. Men heeft de bekende emi
gratie-aalmoezenier, de Z. E. Pater v. d. 
Elsen, Witheer van de Abdij van Hees
wijk, bereid gevonden om op deze 
·,,Canaaa-avond" aan de hand van een
reeks nieuwe lichtbeelden te vertellen
var. de ervaringen tijdens ziin laatste reis
door Canada opgedaan. Dit "geïllustreer
de reisverhaal" zal voor de aspirant
emigranten ongetwijfel4, 'n schat van in
teressante, doch bovenal wetenswaardige
bijzonderheden bevatten over dit nieu
we vaderland. Bovendien zullen de aan
wezigen in de gelegenheid gesteld wor
den met de spreker over al wat met
emigratie naar Canada van doen heeft,
van gedachten te wisselen.
Belanghebbenden en geïnteresseerden 

verzuimen niet "acte de présence" te 
geven op deze belangrijke emigratie-
voorlichtingsavond ! 
Voor verdere bijzonderheden verwijzen 
wij U naar een advertentie elders in dit 
blad. 

,,VOOR HET KIND". 
Zonda2"IDiddag 14 December, draait de 
prachtige tekenfilm "Bambi" van Walt 
Disney in de Nieuwe Bioscoop. De eer
ste voorstelling vangt aan om half 2, de 
tweede om half 4. 
Het zijn twee speciale Kindervoorstel
lingen, die gegeven worden om de actie 
voor het misdeelde kind te steunen. 
Zoals vorige week is medegedeeld, werd 
in 1951 met "Poppendam" een mooie 
opbrengst verkregen, waarmede een aan
tal van die misdeelde kinderen begun
stigd kon worden. 
De afdeling Boxtel van het Comité 
,,Voor het Kind" hoopt dit jaar even
eens een behoorlijke bijdrage te kunnen 
leveren in die liefdadigheidsactie. 
Als de ouders hun kinderen Zondag
middag willen doen genieten van de leu
ke film "Bambi" tonen zij tevens begrip 
voor die arme schepseltjes, die lichame
lijk of verstandelijk ten achter zijn bij 
normale gezonde kinderen. 
De toegangsprijzen zijn: voor de eerste 
rang 50 et., voor de tweede rang 35 et. 
No!Z zij er op gewezen dat de film 
"Bambi" ook voor volwassenen zeer 
aantrekkelijk is. 

BENOEMING. 
Zijne Hoogw. Exc. Mgr. W. Mutsaerts, 
Bisschop van 's Hertogenbosch, heeft de 
Z. E. Heer J. van Besouw, Pastoor van 
de Parochie St. Petrus, benoemd tot Bis
schoppelijk Commissaris van de St. 
Liduinastichting, alhier. 

TOT DIAKEN GEWIJD. 
Op de feestdag Maria Onbevlekte Ont
vangenis (Maandag 8 December j.l.) 
heeft Z. H. Exc. Mgr. W. Mutsaerts, Bis
schop van 's Hertogenbosch, in het 
klooster van de Paters Assumptionisten 
te Bergeyk, de diakonaatswijding toege
diend aan onze plaatsgenoot de Eerw. 
Frater Marcellus Hendriks. 

PRIJZEN 
EN TREKKINGSLIJSTEN. 
Tot en met Zaterdag 20 December kun
nen in Sigarenmagazijn W. Prick, Rech
terstraat 5, de prijzen worden afgehaald 
van de St. Nicolaas-Actie der Boxtelse 
winkeliers, dagelijks van 9 tot half 1 en 
van 2 tot 6 uur. Ook trekkingslijsten 
zijn daar verkrijgbaar. 
Deze kan men eveneens verkrijgen bij 
de winkeliers . 

De eerste Martelaren der Assumptie 
HET PROCES TE SOFIA. 

Het officieuze communistische dag
blad "Otchestvene Fronte" (Natio
naal Front) van 21 Sept. 1952 brengt, 
over twee en een halve bladzijde, 
het volledig verslag van het gerucht
makende proces gericht tegen de z.g. 
,,Katholieke Organisatie voor Spion
nage en terrorisme in Bu�arije". 
Met dit Proces aanhangig te maken, 
heeft de Bulgaarse communistische 
regering vooral af willen rekenen 
met de Katholieke godsdienst en haar 
geestelijkheid, waarvan een dertigtal 
voor· de rechtbank gedaagd en vier 
ter dood veroordeeld zijn. 

We zullen hier, in verkorte vorm, de 
inhoud van het verslag uit het commu
nistische dagblad weergeven: 
,,De voornaamste Bulgaarse beschuldig
den zijn de Assumptionisten: n.l. Pater 
Kamen Vitchef, oud-professor in de 
Wijsbegeerte en Studie-prefect van het 
Franse College in Philippopoli (tegen
woordig: Plovdiv), daarna Rector van 
het twee-talig Seminarie "St. Augusti
nus" en provinciaal-vicaris van de Bul
gaarse missie. Pater Pavel Djidjov, eco
noom van het Seminarie, Pater Josaphat 
Chichkov, pastoor van Varna. Pater 
Marislav Bantchev, pastoor te Yambol 
(welke in de jaren 1919-1920 deel uit-

- maakte van de communiteit op Kasteel
Stapelen; noot v. d. vertaler) - Mgr.
Eugène Bossilkov, Passionist, bisschop
van Roussé; en tenslotte: Pater Peter
Seriiski, Conventueel, secretaris van het
bisdom Sofia-Plovdiv.
Deze "intriganten", aldus het communis
tische dagblad, zijn door buitenlanders
omgekocht om o.a. te werken voor het
Vaticaan en het Amerikaans kapita
lisme.
Zelfs geestelijken die sinds lang Bulga
rije verlaten hebben, worden ervan be
schuldigd samen te spannen tegen de
huidige volksregering: b.v. Mgr. Mazzo
li, apostolisch delegaat, en zijn opvolger
Dom Galloni, de Z. E. Pater Gervais
Quénard, directeur van het College te
Plovdiv, van 1923-1952 Generale
Overste der P.P. Assumptionisten (P.
Quénard heeft dus reeds sinds 32 jaar
Bulgarije verlaten; Noot v. d. vert.) -
Pater Zephyrin Sollier, professor in de
Wijsbegeerte aan genoemd St. Augusti
nus-College.
Van de andere buitenlandse beschuldig-

den hebben het vooral verkorven Pater 
Ausone Dampérat, Assumptionist, di
recteur van het St. Augustinus-College 
te Plovdiv, die ervan beschuldigd wordt 
tegen de Staat te complotteren in samen
werking met de Heren Sima, militair 
attaché van Frankrijk, en Pereyron, 
Frans Consul te Sofia. Beschuldigde 
Dampérat heeft meerdere leraren van 
het College voor z'n zaak weten te 
winnen, zoals z'n Assumptionistische 
collega's: Pater Donatien, P. Rogatien 
en P. Hippolyte, die op hun beurt weer 
als schakel gediend hebben tussen an
dere intriganten. Nadat alle buitenland
se missionarissen als "handlangers van 
de Paus" uit het land gezet waren, heb
ben hun Bulgaarse confraters de zaak 
op dezelfde voet voortgezet. 
De leider van het complot (wij halen nog 
steeds de aantijgingen aan uit het com
munistische blad) is Pater Kamèn Vit
chef. Hij is de man van de ideeën ge
weest, welke hij echter ten uitvoer liet 
brengen door z'n econoom Pater Pavel 
Ojidjov. Deze wordt ervan beschuldigd 
een· actieve spionnage uit te oefenen. 
Via de Franse ambassade stond hii in 
verbinding met de Congregatie der As
sumptionisten te Lyon, die het weer 
doorgaf aan Rome. Tevens heeft P. 
Diidjov drie radio-technici voor zich 
weten te winnen die een clandestien 
radio-contact onderhielden met het bui
tenland ten einde de communistische 
volksregering omver te werpen. Tot dit 
doel had hij zich wapens weten te ver
schaffen (een lichte mitrailleur o.a. ge
weren en revolvers) om in geval van 
oorlog een aanval te kunnen plegen op 
verschillende wapen-depots. Hij zou dan 
tevens "gedropte" wapens ontvangen om 
z'n geheime benden in staat te stellen 
het leger in de rug aan te vallen. 
Het Vaticaan, zo schrijft "Otchestvene 
Fronte", heeft hiervoor grote sommen 
geld gestuurd. Zo heeft P. Seriiski, Con
ventueel 200.000 gulden ontvangen en 
P. Kamèn Vitchef, Ass., meer dan
60.000 gulden, om z'n spionnen te beta
len en zich andere politieke, econ#tni
sche en militaire inlichtingen te verschaf
fen, zoals b.v. het plan van de haven
van Varna, dat P. Josaphat, Ass., door
drie bur2"ers in handen gespeeld zou zijn.
P. Athanase Sage, Ass, wordt eveneens
beschuldigd een van z'n confraters een
opleidings-cursus gegeven te • hebben
voor spionnage (genoemde Pater heeft
8 dagen in Bulgarije doorgebracht om

OMGEVING 

Burgerlijke Stand 
van 2 tot en met 8 December 1952. 
GEBOREN: Adriana A. M. dochter van 
J. M. A. van Lieshout en J. A. van der
Heijden - Cornelis W. zoon van A. 
Willems en Th. Kerssemakers, Essche
baan 9 - Wilhelmus A. zoon van A. H. 
de Bresser en M. A. Scheutjens, Langen
berg 16 - Adrianus A. R. M. zoon van 
J. A. W. A. Prince en J. M. A. C. Na
ber, Hertogenstraat 6. 
ONDERTROUWD: Joannes A. J. M. 
Wagemakers en Maria Chr. Fr. van Erp 
- Martinus A. Grilis en Theodora J.
M. Nas.
OVERLEDEN: Maria van den Bogaard,
oud 81 iaren, echtgenote van C. v. d.
Steen, Langenberg 10.

UITSLAG 
SCHOLIERENWEDSTRIJD. 
Bijna 200 scholieren hebben deelgeno
men aan de wedstrijd, die voor hen ge
organiseerd was bii gelegenheid van de 
tentoonstelling van de Boxtelse kunste
naars Frans van Amelsvoort en Toon 
Carpay. Deze wedstrijd vergde de be
antwoording van een tiental vragen, be
trekking hebbende op de tentoonstelling. 
Door de Jury werden de navolgende 10 
scholieren als de beste inzenders ge
rangschikt: 
1. Willi de Greef (15 jr.) Missiehuis

St. Theresia.
2. Juliana Linden (14 jr.) ULO Dui

nendaal.
3. Hennie van Uden (14 jr. ULO Dui-

nendaal.
4. José Versteden (15 ir.) M.M.S.
5. Frans v. Etten (16 jr.) H.B.S.
6. T. v. Weert (13 ir.) Huishoud

school). 
7. K Buisman (19 jr.) Missiehuis St.

Theresia.
8. Ant. de Laat (20 jr.) H.B.S.
9. Els v. d. Weide (16 jr.) M.M.S.

10. Bèrta Jelgersma (12 ir.) ULO
(Aan de eerste 6 scholieren konden aar
dige prijzen worden uitgereikt). 
Het is een verheugend verschijnsel, dat 
aan deze wedstrijd zoveel scholieren 
hebben meegedaan. We rekenen er ech
ter vast op, dat bij eef) volgende gele
genheid alle scholen inschrijven en alle 
scholieren met hetzelfde enthousiasme, 
als nu is gebleke!l, zullen re<1geren 

R.K.J.B. 
Aanstaande Vrijdag 19 December zal er 
eèn algemene ledenvergadering worden 
gehouden voor de Jonge Boerenstand, 
afdeling Boxtel, om 7 uur 's avonds in 
de zaal van de Burgakker. Op die avond 
zal de heer J. van Geffen, algemeen se
cretaris van de R.KJ.B., spreken over 
de taak van de Jonge Boeren in de orga
nisatie. 

een retraite te preken aan z'n medebroe
ders in Plovdiv). 
Onder de 33 beschuldigde geestelijken 
zijn: 2 bisschoppen, 1 àrchimandriet (d.i. 
een priester die de titel draagt van Mon
seigneur, zonder nochtans bisschop te 
zijn, Noot v. d. vert.) - 5 wereldheren 
en 26 kloosterlingen, waarvan: 17 As
sumptionisten, 6 Capucijnen, 1 Conven
tueel en 1 Resurrectionist. 
Het "Veurkhovène Seude" (Hoogste 
Gerechtshof) heeft op 3 Oct. de vol
gende straffen over de beschuldigden 
uitgesproken: 
Zijn ter dood veroordeeld met verbeurd_. 
verklaring van goederen: P Kamèn Vit
chef (Assumptionist), P. Pavel Djidjov 
(Ass.), P. Josaphat Chichkof (Ass.), Mgr. 
Eugène Bossilkof (Passionist). Alle vier 
veroordeeld om gefusilleerd te worden. 
Tot 20 jaar gevangenisstraf met ver
beurdverplaring van goederen: P. Ma
rislav Bantchef (Ass.), en P. Peter Se
riiski (Conventueel). 
Tot 15 jaar geva�enisstraf met ver
beurdverklaring van goederen: Z. E. H. 
Nicolaas Barboc, pastoor van de kathe
draal te Plovdiv, Peter Lavrenof, kape
laan, en Klimente Paskalef (archiman
driet). 
Tot 14 jaar gevangenisstraf met ver
beurdverklaring van goederen: P. Mer
hen Stratief (Ass), P. Lino Draganof 
(Cap.) 
Tot 12 jaar gevangenisstraf met ver
beurdverklaring van goedt!ren: P. Djomt
drine Samuel (Ass.), Z. E. H. Christa
cof (pastoor), P.· Leo Bonef (Cap.), P. 
Coupèn Gueorguief (Res.), P. Timotheus 
Zaïkof (Cap.), P. Samuel Rontchef 
(Cap.) en P. Lavrènti Strekhine (Cap.) 
Tot 10 jaar gevangenisstraf en gedeel
telijke verbeurdverklaring: P. Euthyme 
Manolof (Ass.) en P. Gorazd Kourtef 
(Ass.). 
Tot 6 jaar gevangenisstraf: P. Thad
deus Markof (Ass.). 
Tot 5 jaar gevangenisstraf: Zuster Svo
boda Anguélova en P. Frantz Nonof 
(Cap.). 
Tot 3 jaar gevangenisstraf: Nadejda 
Zaphyrova, uit Plovdiv. 
Tot 1½ jaar gevangenisstraf: P. Ivan 
Stanef (Ass.) 
De vrienden van P. Pavel Djidjov zijn 
tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld 
wegens "spionnage". 
Zo telt onze Missie in het Oosten, ge
sticht in 1863, haar eerste martelaren. 
God zii met hen. Wii zijn trots op hen. 

E. H. 
Missiehuis St. Therèsia. 



"Boxtel. ·Vooruit" doet beroep 
op Boxtels bevo�ing 
n( .. 

RECAPITUL�IE . ,1,952 . . , 
In enige artikekn ··�tte:R wil, zeer . in het kort, de plannen, die "Boxtèl Vooruit" voor het komende jaar ter nitvoerina gereed heeft ten .aanzien van de bevorderina van het vreemde�verkeer. Daarbij wezen wij ook reeds op DE Re· beurtenis van het vol.Rend jaar: de Tent,ponstell� voor Handel, Landbouw, Industrie en Ambacht, van 6 tot en met 
tl April 1953. Alvorens nu de schijnwerper eens in te stellen op de overïRe plannen voor 1953, lijkt .het -ons, nu ,het jaar 1952 zidt ten einde spoedt, niet ondienstig, bij wijze van recapitulatie, samen te vatten wat door Boxtel Vooruit in 1952 gepresteerd 
werd. Wij willen daarbij niet in details treden, doch slechts de voornaamste punten de revue laten Qi\SSeren. Met terzijde-stelling van de chronologische volgorde der gebeurtenissen, zou
wij in de eerste plaats naar voren wil
len schuiven een werkzaamheid, reeds vele jaren en evenzeer in 1952 door 'Boxtel Vooruit met isroot succes verricht: de organisatie van de Ouden-van
�en-tocht. 1n ons laatste artikel moesten wij vermelden de geringe medewerking, die Boxtel Vooruit in het algemeen van de Boxtelse bevolking ontving bij het organiseren van bepaalde gebeurtenissen. 
·Nu echter mag eei1 grote pluim gesto
ken worden op de hoed van deze zelfdebevolking.'De medewerking der bevolking ten aanzien van de Ouden-van-dagen-tocht wasalgemeen, dat niet alleen: ook uiterstspontaan.Niet alleen individueel, doch ook inVerenigingsverband werd deze medewerking verleend. Wij denken hierbijaan de vluchten, ten bate van de tochtgehouden door de Boxtelse PostduivenVereniging "De Luchtpost" en de eveneens belangrijke bijdrage van het Comité "Ronde van Boxtel".
Wij denken daarbij met even groot genoegen aan de medewerking van deBoxtelse neringdoenden, bakkers, slagers en zovele anderen, aan de BoxtelseIndustrieën, aan allen, die door het beschikbaar stellen van prijzen voor dePostduiven-wedvluchten hun bijdragewisten te leveren.Wij denken daarbij niet in het minstaan het Bestuµr van Boxtel Vooruit, datdoor een perfecte organisatie de Tocht1952 voor de Boxtelse Oudjes wederomtot een onvergetelijke Tocht naar BredaOranjestad wist te maken, dank zij ook

.�e -iteeds st,onµne "mede.wei:king ,van d�. Boxte1se aut�beZ"i'�. �èderlandse • '
llilandb,o_o,tkam.plocnsdt�ppen, 'Ook aan de "organisatie van dit voor Boxtel zo bijzondere gebeuren verleen,de "Boxtel Vooruit" hare volle medewerkini;t. We behoeven niet meer te vermelden, dat uit de samenwerking met l'Union een, Boxtel waardig, uit;stekend georganiseerd Handboog-evenement naar voren kwam. Zal men het aandurven de Landen-ontmoeting Handboog: Nederland-België ter hand te nemen? Feestelijkheden Koninairutedaa- en Bevrii�s.?-In een van onze vorige artikelen hebben wij reeds onze aandacht gewiid aan de o�anisatie van deze van "Boxtel Vooruit" zeer veel eisende gebeurtenissen.
Ronde van Boxtel.Dank zij nauwe samenwerking met hetBestuur van de Boxtelse Wielrennerssupporters-Vereniging, die ook komendjaar weer de Ronde zal orga.niseren, werd de eerste na-oorlogse Ronde, niettegenstaande de enorme bak water die tijdens de wedstrijden te verwerken was, een groot sportief succes. Naast deze, zowel sportief als anderszins, belangrijke gebeurtenissen, verleende Boxtel Vooruit ook nog hare medewerking aan bijzondere gebeurtenissen als organisatie Stille Tocht en 
ontvangst van Zijne Eminentie Kardinaal Tisserant. Dank zij het werk van Boxtel Vooruit kon voor onze Harmonieën en Fanfares verkregen worden, dat zij • hunne concerten op de Markt kunnen uitvoeren bijna als "zaal-concerten" en voor de bezoekers van deze concerten, dat zij hiernaar ongestoord kunnen luisteren. 
Uit de opsomming alleen reeds van het 
vorenstaande, zal eenieder duidelijk zijn, dat de organisatie-machine van 
"Boxtel Vooruit" op volle toeren heeft moeten draaien in 1952. 
Wanneer men daarbij dan nog bedenkt, 
dat de reeds in een vorig artikel· be
sproken plannen ten aanzien vaml de bevordering van het vreemdelingenver
keer, voor 1953, thans volledi2 gereed zijn, dan mogen we, met die wetenschap, vaststellen, dat het jaar 1952 voor 
"Boxtel Vooruit" een wel-besteed jaar 
is geweest. Moge dan ook niemand achterblijven om, indien door "Boxtel Vooruit" een beroep op hem wordt gedaan, daadwer
kelijk te steunen, opdat ook de plannen voor het komende jaar, waarover wij in een vo4tend artikel een uiteenzetting zullen geven, verwezenlijkt kunnen worden. 

� P.T.T. in de Middeleeuwen ----·-7 
} Tante Pos waande zich dezer dagen waarlijk even in de Middeleeuwen toen zij een brief in de bestelling vond met de adressering: Heer van Herlaer en Zijne Gemalinne - Plein van het Heilig Bloed - Boxtel. Het werd echter duidelijker toen men in de linkerbenedenhoek van de enveloppe een fraaie fotografische afbeelding ontdekte van de Heer van Herlaer met zijn vrouw en zoon. Hierbij stond het volgende verzoek: ,.Aan de Posterijen: Ziet U kans deze brief aan een dezer personen af te leveren? Hartelijk dank!" En zie, zoals een koerier in de Middeleeuwen naar het slot Herlaer zou ijlen, zo snelde de P.T.T. nu naar Dufourstraat 7, alwaar de huidige Heer van Herlaer immers (in een may<2retewoning) resideert. De enveloppe bleek een prachtige collectie foto-opnamen van de H. Bloedprocessie en het H. Bloedspel te bevatten. Zij werden ten geschenke gegeven door een Oisterwijker, die geen namen of adressen kende en daarom maar 
·j vertrouwd had op deze originele adressering. Het was de P.T.T. die er voor
{ zorgde, dat het geen "blind" vertrouwen werd. 

, * In de "kop" van Brabants Centrum lazen we vorige week: ,,9e jaargang!" Brabants Centrum no. 1 en Brabants Centrum no. 419 ... Waar blijft de tijd!?! 
* Sneeuw, regen, mist en vorst: uit ·deze-winterse weerselementen hebben we opd.e dag van heden onze koude keus tedoen. Brrr .... . .  wij grijpen naar onze wolletjes en scharen ons om haard of kachel, in bange afwachting van nieuwe depressies, andere hoge-druk-gebieden en zoal meer. Maar Boxtel Vooruit trekt zich intussen tittel noch iota aan van De Bilt of haar huiskamerstations zo als barometer en thermometer en werpt 'n verlangende blik naàr het Boxtelse zwembad. ,,Wat doe ie in de kou" zou je tegen de heren van B. V. kunnen zeggen, nu we eerder een ijsvliesie óp dan het zonnetje in het water ontdekken. Maar dat is het 'm juist: Boxtel Vooruit gaat niet over ijs van een nacht en broedt plannen uit om de betreffende instanties er toch eindelijk eens van te overtuigen, dat op elke winter een zomer volgt. Een zomer, waarin het heerlijk is de gelegenheiq te vinden om zich in koel en helder water te verfrissen, plons! (wordt vervolgd.) * St. Nicolaas - zijn naamfeest is al weer lang geschiedenis geworden ·- voelt zich genoopt middels dit blad en deze rubriek uiting te geven aan zijn grote waardering voor de buitengewoon hartelijke ontvangst, die Hem vorige week Vrijdag in Boxtel bereid werd door de "bevolking" van Huize De La Salie. We begrijpen die bisschoppelijke waardering volkomen, want de Sint was vorige week nauwelijks uit het mistige verschiet komen opdagen of de jeugd van Huize De La Salie voerde Hern in optocht (en wat voor een optocht!) naar 
Munsel, waar attracties en lekkernijen elkaar de loef trachtten af te steken. Een en ander nop wel in zulke mate, dat de vreugde van de jeugd de vreugde van d.e Sint werd! * Minder vreugde bele�f.de de Heilige Man tijdens zijn grote nachtelijke karwei (5-6 December) van de straatv:erlichting in Boxtel. Talloze str;tatlantaarns bleken nl. geen lichtbaken .dpçh een sta-in-de-weg te zijn. Men zegt, dat de Sint de betreffende instantie toen .steyig .de mantel heeft uitge
veegd, en wel om deze te doen besef-

fen, dat elk lichtpunt in deze aarde-donkere dagen een succesvolle strijd tegen moeilijkheden en ongelukken kan betekenen. * En nu het gezicht in een goedmoediger plooi, want we hebben van verschillende kanten gunstige dingen gehoord over de activiteit van onze brandweer. Dat moet in de krant! Evenals het brandmeldingsnummer, dat U moet draaien bij het kraaien van de rode haan: het is no. 200. * Pardon, dit vergaten we nog: Toen de brandweerwagen vorige week weer eens naar 'n brandje "gierde", noopte men de B.B.A.-bus tot remmen van jewelste om ongelukken te voorkomen. Het B.B.A.-gevaarte kreeg • een geweldige schok ,maar meer dan eenpijnlijke salto van de conductrice hadhet niet tot gevolgen. Ach, ach, altijdweer die conductrices. * Toen tijdens deSt. Nicolaastocht door Gemonde vorigeweek Zondag 'n collecte werd gehoudenvoor de jeugd van dit kerkdorp, regendehet in de collectebussen muntstukken, diegeldige muntstukken werden in zo'novervloedige mate geteld, dat de Sintzich verbaasd afvroeg of de Gemondsebevolking nu werkelijk wel zou menendat Ziin macht zó groot is, dat Hii erweer klinkende munt van kan maken. Ziihebben mis gedacht, want de opbrengstvan de collecte is geen stuiver grotergeworden. Hoogstens kan Sinterklaas erin geslaagd zijn van de munten een paarmanchetknopen of een armbandje tefabrieken .. * Of we niet een opwekking wilden plaatsen betreffende het ophalen van oud papier? Eerst zou mennamelijk het papier om de 14 dagen ophalen, doch in de laatste 3 maanden isom geen snippertje meer gevraagd. Helaas, waarde lezer, wii vrezen dat deregering het pad van de actievoerdersvoor oud-papier-inzamelingen al te drastisch gekruist heeft. Het sop is nu in demééste gevallen de kool niet meer•�ard ! -+c Wijsheid van de week: ,,Hijdie het meeste hart heeft, weet het meestvan_.zorgen af." (Bailey).
Zondagsdienst der Artsen

uitsluitend voor spoedgevallen. 

ZONDAG 14 DECEMBER 

Dokter G. C. Wen.tholt 
Statlonstrest 88 Telefoon 378 

.Geld uit circulatie . 

INLEVERING ZINKEN CENTEN. 

Men wordt er op attent gemaakt, dat de zinken centen - die als wettig betaàlmiddel uit de circulatie zullen worden genomen - tot en met 15 December 
1952 nog kunnen worden ingeleverd op het postkantoor. Na die datum zal inwisseling niet meer mogelijk zijn! 
BANKBILJET VAN f 25 (model 1945) 

WORDT INGETROKKEN. 

De Nederlandse Bank brengt onder de algemene aandacht, dat tot 1 Februari 
1953 gelegenheid bestaat om de bankbiljetten van f 25,- (model 1945) bij haar bijbank, agentschappen en correspondentschappen in te wisselen. (In Boxtel zal daartoe ook gelegenheid worden geboden door de Rotterdamse Bank). Na genoemde datum zullen bedoelde biljetten echter nog slechts bij de hoofdbank van de Nederlandse Bank te A'dam kunnen worden ingeleverd. In herinnering wordt gebracht, dat ingewisseld moeten worden de bankbiljetten van f 25,�, gedateerd 7 Mei 1945, aan de voorzijde bedrukt met een meisjeskopie. 

Plaatselijk Nieuws 
ST. NICOLAASFEEST 
BOND VAN BEJAARDEN. 

Onze onvolprezen St. Nicolaas heeft het vorige week werkelijk niet van zich kunnen verkrijgen om naar Spanje terug te keren, zónder de pas opgerichte Boxtelse Bond van Bejaarden enige blijken van sympathie betoond te 4-tebben. Weliswaar was de Heilige Man op zijn spitsdag - Vrijdag 5 December -verhinderd om persoonlijk een bezoek te brengen aan het R.K. Verenigingsgebouw, waar het bestuur van de Bond van Beiaarden .foor de leden 'n feestelijke bijeenkomst georganiseerd had, doch wèl had Hij ervoor gezorgd, dat de aanwezigen - die in hun jeugd vaak zo heel weinig van zijn naamfeest bemerkt hebben er een gul onthaal vonden. De Sint had n.l. verschillende Boxtelse industriëlen, middenstanders en particulieren bereid gevonden om dit 
5 Decemberfeest voor "de kinderen van de oude generatie" mogelijk te maken. De heer A. Valks, die als toegevoegd bestuurslid van de K.A.B. deze bijeenkomst leidde, richtte in zijn openingswoord een hartelijk woord van dank aan het adres van de betreffende milde gevers, terwiil hij op een later moment, toen Pastoor Van Besouw zich in de feestelijke vergaderingskring had laten opnemen, waarderende woorden sprak tot de herder van de St. Petrusparochie, omdat deze steeds een z.aal van het Verenigingsgebouw ter beschikking had gesteld voor de ontspanning. Tussen haakjes: hiervan wordt door vele leden steeds een dankbaar gebruik gemaakt! Om. op het St. Nicolaasfeest terug te komen: Onder het genot van 'n puike sigaar en een geurige kop koffie beleefde men het eerste gedeelte van de middag, voortreffelijk opgevrolijkt door de 

HOkfZ�NT AAf:J,1. iló·q 4. stélsel vatt· matè'n ,itn 11tiwkhteni; 10. profeet van Israël; 11.. ·11igplaats :voor·.sthepen., 12. �i� !i_� Italif ,i' ,,13. reeks. 14. heidemeertje;-U. wat�r in.,4. Hglland;. J16. :bihv,çtordq. 11 .r,egi�er; 18. deel '(an eenvis; 19. keg; 20. ton; 22. Î,ijwoord; 24. mo�en.t; 26. maal; 28. zeehond; 30. deel van de mond; 32. hert; 33. telwoord; 35. optelling; 37.deel van de bijbel; 39. boom; 40. deel van de vi1'ger; Jt. oorlogsgod;43. onderricht; 44. voorzetsel; 45. mannelijk zoogdier; .46. straf; 47.voorzetsel; 48. rund; 49: onvruchtbaar; 50. Chi�ees gerecht; 51. gemanierd; 52. grassoort.
VERTICAAL: 
1. bedrijvigheid; 2. vloeistof; 3. gedekte tafel; 5. hoogstaand; 6. vat;7. god�dienst; 8. gem. in Limburg; 9. etensbereitler; 14. dier 15.inhoudsmaat; 17. rijtoer; 18. beroep; Jt. aanmatiging; 23. gard; 25.plant; 27. lidwoord; 29. grasveld voor de was; 31. lan!l in Europa;34. verhoogde noot; 36. verkeerd; 38. rijk man; 42. kleur; 4'3. made;44, honingbij; 46. uitroep; 47. bergplaats; 49. lidwoord.

leden zelf, die de humor uit de oude doos weer nieuwe glans gaven. Tijdens het tweede gedeelte van de middag bracht men de tijd zoek met een loterij, waarbij alle aanwezigen (en dat .wai::en er veel!) een prachtige surprise ten deel viel. Toen de avond was aangebroken en .het fe&st beëindigd werd, mocht in alle gerustheid gezegd worden, dat St. Nicolaas' grootste kinderen het "heerlijk avondie" voor hun kinderen en kindskinderen prachtig ingeluid hadden. 
GESLAAGD. 

BEVOLKINGSONDERZOEK 
OP T.B.C. 
Ook in deze gemeente zal een massaal 
bevolkingsonderzoek op t.b.c. plaats heb• 
ben en wel in de weèk van 15-20 December a,s . .De werktijden hiervan zijn 
als vohit samengesteld. 
Dinsdag 16 Dec. des namiddags van 
2-5 uur en van .7-8,30 uur. Woensdag
17 en Donderdag .18 ,December: .des
voormiddags van 10� 12, des namiddags
van 2-5 uur en 7-8.30 ,uur. Vrijdag
19 .Dec.: des voormiddags van 10-·12
uur.

Onze plaatsgenote Mei. M. v. d. Vorst Lennisheuvel behaalde dezer dagen haar diploma ste-no-typiste. Proficiat. • • DONATEURSCONCERT

MISSIE-THUISFRONT. Op de zilveren bruiloft van de familie Spierings is opgehaald voor de Missie van de Witte Paters f 5,81. 
-0-

Voor de door Pater Jan van Amelsvoort te stichten nieuwe missie f 1,- uit dankbaarheid aan 0. L. Vrouw van Fatima en de H. Theresia voor verkregen genezing van een ernstige zieke:\ ' -o-Op het St. Ceciliafeest door Mevr. Van Dijk opgehaald voor de Boxtelse Missienaaikring f 7,20 . 
-o-

Üpgehaald bij de begrafenis van Maria v. d. Steen-v. d. Bogaard voor de Missie van de Witte Zusters een bédragvan f 3,75.
Liempde 

REORGANISATIE 
WIT-GELE KRUIS. 

Het Wit-Gele Kruis, afdeling Liempde, heeft dringend behoefte aan een degelijke reorganisatie, want hoe zeer deze Liempdse vereniging ook op uitstekend pioniersarbeid kan bogen, uitbreiding van het aantal diensten van het Wit-Gele Kruis en nieuwe inrichting van het plaatselijk bureau zijn toch als eisen van de eerste rang te beschouwen. Er zijn - om een en ander financieel mogelijk te maken - reeds middelen beraamd om ruimere inkomsten te verkrijgen. Zo is (niet ongegrond!) reeds gedacht aan subsidies van Gemeente, Rijk en andere instanties, terwijl men ook denkt het ledental nog wat te kunnen opvoeren en de particuliere giften nog enigszins te doen toenemen. De eerste verandering - die reeds op til is - zal bestaan uit de vervanging van de in Liempde alom bekende Zuster Albana 1:loor een jongere (volledig bevoegde) wijkverpleegster. Het past ons hierbij een woord van dank te brengen aan deze 70-iarige Zuster, die in Liempde al ruim 20 jaren de zo belangrijke functie van wijkverpleegster vervult. We zijn er van overtuigd, dat men haar hiervoor niet beter zou kunnen belonen dan door het Wit-Gele Kruis in Liempde de plaats te geven die deze vereniging toekomt. We besluiten dit bericht dan ook met de oproep tot de Liempdse bevolking om háár verenigang, het Wit-Gele kruis, bij gelegenheid meer financiële armslag te geven. 

FANFARE ST. ARNOLDUS.A.s. Zondag 14 December zal in hetparochiehuis van Lennisheuvel "Orion"een donateursconcert verzorgd wordendoor Fanfare St. Arnoldus. De fanfareheeft zich, onder leiding van de heerJos. v. d. Braak uit Boxtel, intens voorbereid op dit concert, zodat een genotvolle avond verwacht mag worden, inwelke verwachting we nog gesterkt worden door het feit dat voor deze avondook aan de komische no� gedacht is. 'Een humoristenduo uit Eindhoven n.l. zal een bonte-avond-programma afwerken, dat de gezelligheid zonder twijfel zal weten te verhogen. Behalve voor donateurs is dit Concert met Bonte Avond ook voor andere belangstell"enden toegankelijk. Aanvang 7 uur. 

Inlichtingen omtrent
advertenties

Wij vestigen er nogmaals de aandacht 
op, dat door ons enkel inlichtingen mo
gen worden verstrekt omtrent adverten
ties, waarin met de mededeling "Bevra• 
gen Molenstraat 19" naar ons adres ver
weze11 wordt. 
Omtrent de advertenties met het beken
de slot "Brieven onder nr .... .'' mogen 
en kunnen wij géén informaties verstrek; 
ken. Ten eerste zijn wij in dergelijke' 
aangelegenheden n.l. gebonden aan het 
beroepsgeheim, en ten tweede is het ons 
veelal ook een letterlijke onmogelijkheid 
om inlichtingen te geven, aangezien wij 
ons doorgaans niet op de hoogte stellen 
met de bijzonderheden over de inhoud 
van dergelijke advertenties. 
Men geliev� zich hiervoor in den ve'(' 
volge dan ook niet op Molenstraat 19 
te vervoegen! Administratie Br. C. 

BIJ GLADHEID ..... 

Bij gladheid strooit het personeel 

van Gemeentewerken het weg
dek Jer voorkoming van ver
keersongelukken. 
Wie strooit zijn stoep voor z'n 
woning om de mensen te beveili-

• g,en tegen vall�n en benen
breken?

Agenten gevraagd op plaatsen waar wij niet vertegenwoordigd zijn. Inlichtingen geeft omgaand: Volbeda's Zaadhandel te Drachten. 

Te koop een z.g.a.n. stofzuiger. Te bevragen Molenstr. 19. 
Wat is U bekend omtrent de z.g.n. Bedrijfspensioenfondsen?Volledige inlichtingen hieromtrent worden gaarne verstrektdoor A. Schellekens, Mijlstraat36, Boxtel.

'n Slem-of Spraak gebrek? HÈT adres: 

Meisje gevraagd voor halve dagen. Bosscheweg 7. 
Gevraagd: Werkster voor 2 morgens per week. Deken de Wijsstraat 4, na 4 uur. 

; Gevraagd per 1 Januari, eenvoudige R.K. Huishoudster, niet beneden de dertig jaar. A. Kurv-ers, v.· Hornstr. 41.
Vóór 1 Januari gevraagd Dagmeisje, niet beneden 18 jaar, bekend met koken. Brieven 

Afbraak: Te koop deuren, ramen, kozijnen, een grote partij planken, baddinghoutstroken, panlatten en aanrechten. Te bevragen H. Kapteijns, Dorp B 55, Gemonde. 
Wij kopen Canada Bomen op stam bij ieder kwantum. Gebr. Rosendaal Houthandel Zwolle, telf. 5958. Te koop: een in goede staat zijnde laag'5ar en een dresseerkar op luchtbanden. Adr. Schellekens, Kleinderliempde 2. 

onder nr. 16, Molenstraat 19. Te koop: slachtkonijnen. Pr. 
Nette Meisjes gevraagd voor Hendrikstraat 50.
de Mangel- en strijkafdeling 8 Vette konijnen te koop enbij Wasserij B. Crols & Co. roggestro gevraaga. G. Vor
Verloren: rechterherenhandschoen, bruin glacé, tussen Breukelsestraat 32 en H. Hartkerk op Zondag j.1. 
Aangeboden: een paar niéuwe goudbrocaat balschoentjes, maat 38, Bevragen Molenstraat 19. 

stenbosch, Braken 7. 
Te koop: een vaarskalf en drie 14 weken dragende varkens. Adr. v. d. Meyden, Kapelweg 69. 
Te koop: twee vaarskalveren, één stierkalf en kalfvaars. Van Pinksteren, Tongersestraat. 

Te koop: tweedehands ledi- Te koop: een toom zware kant met onderstel alsmede biggen. M. Meulendirk, Munmooie kroonlamp. Clarissen- sel 18a. str.aat 27. �--=---------Te koop: een kalfvaars, bijna Te koop: een i.g.st.z. haard- aan telling, t.b.c.-vrii bedrijf, kachel, in gebruik te contro- bij F. v. d. Koevering, B 79, leren. Van Erp, Bosscheweg· 7. • Liempde. 

Te ruil aangebodenEen middenstandswoning te Culemborg voor een woning te Boxtel. Ook komt in aan, merking driehoeksruil lfoxtel, Eindhoven, Culemborg. 8rie, ven onder no. P. 134 aan Ad vert. Bur "DE ATLAS" Postbus 207 's Hertogenbosch. 
TE KOOP 

Middenstandswoningen. 
In centrum van Boxtel, nabij station blok van 2 Midden, standswoningen, waarvan één direct te aanvaarden. Brieven onder no. 444 bur. v. d. blad. 

J. KEUNEN

Deken de WIJsstraat 4 B.LO.,onderwijzer en spraak,leraar met de hoogste be,voegdheid, de langste praktijkde beste resultaten.
Landarbeidersbond 

,,St. DEUSDEDIT" 

Inlevering Vacantiebonnen 
voor de Lan.dbouw. 

Voor georganiseerden op Woensdag 17 Dec. a.s. Voor ongeorgoniseerden op Don, derdag 18 Dec. a.s. Telkens 's avonds van 7-9 uur. Tot een waarde van f 30,-. 
BIJ W. den Dekker, Baronie• 
straat 18a. Het Bestuur. 

Van Oerle's Band- en Damastweverijen N.V. 
te Boxtel 

vraagt voor een -harer afdelingen EXPE
DITIE EN MAGAZIJNEN 

Man�elijk Bediende 
Leeftijd circa 20 j.aar. Zij die -bekend z1Jn 
met administratieve werkzaamheden ge
nieten voorkeur. Uitvoerige -sollicitati�s 
alleen schriftelijk. 

DENK·SPORT. 

, 

• 



SPORTNIEUWS 
ST ANQ DERDE KLASSE AFD. A 

O.D.C. 9 6 2 1 14 S.CiB. 
1 

10 6 2 2 14 Blad'ella 8 5 2 1 12 17Ón�eÎre 9 2 6 1 IQ Boxtel 9 .4 2 3 10 beurne 10 3 4 s 10 Rèusel Sport 8 3 3 2 9 V.S.V. 10 3 2 5 8 Geldrop 10 3 2 5 8 Taxandria 8 2 2 4 6 W.V.V.Z. 9 2 1 6 5M.U.L.O. to 1 ·2 7 4 
PROMOTIE-EN DEGRADATIEREGELING COMPETITIE 1952- 1953, 

17- 8 27-24 23-15.21-15 15-13 21--19 19-17 20-26 14-21 13-13 H-25 20-28 

Door het K.N.V.B.-bestuur is dezer dagen de promotie- en degFadatie.regeling voor de competitie .1952-1953 bekend gemaakt. Voor de 3e klasse A, waarin "Boxtel" en "O.D.C." zijn ingedeeld, geldt het volgende: 
De kampioenen van Zuid I 3e klasse A en B spelen een R"Chele competitie om één plaats in de 2e klasse. De nummers laatst van de afdelingen A B C en D 
dew-aderen automatisch naar de 4e
klasse. 

R.K.S.V. ,,Boxtel". 
Alleen lagere elftallen aan bod. 
Nu j.l. Zondag de wedstrijd Boxtel !Reusel Sport I werd afgelast, vormden de roodwitte reserves het middelpunt van belangstelling. Tot hun eer moet onmiddellijk gezegd worden, dat zij zich deze belangstelling (in de wedstrijd 
V.S.V. 2-Boxtel 2) ten volle waard getoond hebben. Men rekende n.l. op overtuigende wijze af met de Valkenswaardse reserves, die, evenals hun Boxtelse tegenstanders, nog altijd een vinger in de (kampioens)pap hielden. Er werd zeer behoorlijk gespeeld en vooral .de achterhoede - in hoge mate ver-

sterkt door de ex-eerste-elftal-spelers Timmermans en Van Oirschot - spèelde met doelman Leyten aan ',t hoofd 'n sublieme partij. De voorhoede - waarin rechtsbinnen v. d. Broek op de voorgrond trad - toonde zich goed genoeg voor 3 doelpunten. En aangezien VSV 2 het net van Boxtel maar één maal wist te vinden, kwam het einde met een alleszins verdiende 3-1 overwinning voor Boxtel. Rusts(�nd: 1-2. Doelpunten: v. Oers, v. d. Weyden en v. d. Broek. Boxtel 3 bleef j.l. Zondag ook op de goede weg en behaalde in de uitwedstrijd tegen St. Michiels-Gestel 3 een royale 7-3 overwinning. 
Programma voor a.s. Zondag: 

Tongelre !-Boxtel 1 2.30 uur. Tongelre 2--Boxtel 2 12 uur D.V.G. 2-Boxtel 3 12 uur Essche Boys 2-Boxtel 4 12 uur 
Boxtel 1 gaat a.s. Zondag op bezoek bij een zeer sterke tegenstander, n.l. Tongelre 1. Het zal de roodwitters niet meevallen beide winstpunten uit Eindhoven mee naar huis te brengen, doch als alle -zeilen worden bijgezet; zal de mogelijkheid daartoe toch wel aanwezig blijken te zijn. Boxtel 2 speelt een voorwedstrijd tegen Tongelre 2, de ploeg, die momenteel de ereplaats inneemt op de ranglijst van Kring VII, Klasse 1B Brabantse Voetbalbond. Dat wordt een krachtmeting van belang dus! Boxtel 3, dat in een overwinningsroes verkeert, moet a.s. Zondag oppassen voor DVG 2, dat ongetwijfeld munt zal trachten te slaan uit deze semi-derby. Ook voor Boxtel 4 is ,,oppassen" de boodschap bij de uitwedstrijd tegen Essche Boys 2. 
R.K.S.V. ,,O.D.C." 
Zondag 14 December a.s.: O.D.C. 1-S.C.B. 1 2.30 uur
Indien de weersomstandigheden gunstig zijn, ontvangt O.D.C. a.s. Zondag een 

FANFARE 

oude . .bekende, ,nJ. S,C.B. uit Best. beze ploe12:, die slechts 2 punten mincler ,telt dan Q;D,C. én dus eve11eens tot de kopgroep van de 3e klasse A behoort, z;il ongetwijfeld alles in qet werk stelJen om op de grote rivaal Q.D.Ç. een overwinnin12: te beveahten. O.D.C. zal van -haar k<j!lt natuurlijk proberen de leidende positie te handhaven, zodat a.s. Zondag in ·Molenwijk een spannende wedstrijd te verwachten is. 
-o-

Tijdens deze wedstrijd zal de ondersteunin12:- en trainningfonds-commissie eencollecte houden ten bate van genoemd.fonds. Men ver;trouwt er op, dat iedereen zijn steun hieraan zal geven. 
D.V.G.-NlEUWS.
Voor Zondag 14 December a.s. staat dewedstrijd D.V.G. 2-Boxtel 3 op hetprogramma. Aanvang 12 uur. 
BILJARTEN. 
Uitslagen Klasse A. 6 December: Amateur I-Amateur II 603 151 20 3,99 450 151 15 2,98 Hoogste serie: B. Schalkx (Amateur I) 20 car. 7 December: Groene Pommerans-D.M.C. I625 169 19 3,69 366 169 13 2,17 Hoogste serie: J. v. d. Loo (Gr. Pom.) 19 car. 
Uitslagen Klasse B. 6 December: Krijt Op Tijd-Amateur 3 332 171 15 1,94 347 171 12 2,02 Hoogste serie: P. Heerkens (K.O.T.) 15 car. Nooit Gedacht-Witte Muis 303 223 14 1,35 3 366 223 14 1,63 Hoogste serie: M. v. d. Laak (Nooit Gedacht) en C. Nooten (Witte Muis) 14 car . 
Programma voor Zaterdag 13 Dec.: Klasse A: Gr. Pom.-Amateur 2 Klasse B: Amateur 3-D.M.C. 2 Witte Muis-K.O.T. 

Gemeente Boxtel 

ONTEIGENING 
De BURGEMEESTER VAN BOXTEL maakt békend, dat ter voldoenin2 aan artike! 84 der Onteigeningswet vanaf1'tilaandag 15 December 1952 gedurende een en fwintig dagen ter gemeente-secretarie ter inzage van eenieder is nedergelegd een afschrift van het raadsbesluit van 1 December 1952, met uitvoerige kaarten en grondtekeningen, tot onteigening in het belang der volkshuisvesting ten name der gemeente Boxtel . van on.gebouwde en gebouwde eigendommen, nabij de Selissenwal gelegen en door de gemeente Boxtel benodigd ter uitvoering van het goedgekeurde pfan van uitbreiding (onteigeningsplan Sélissenwal). 

St. ARNOLDUS Donateurs
Concert 

Bonte Avond 

LENNISHEUVEL 

* 

met 

De Burgemeester voornoemd, 
Drs. M. A. M. VAN HELVOORT. 

BOXTEL, 12 December 1952. 

Notaris P. MERTENS 
TE BOXTEL 

.zal aldaar voor de heer F. v.-d. Loo te Oisterwijk, voor INZET op MAANDAG 15 Dec. 1952 in Café v. Heesch, Rechterstraat 69 en voor TOEWIJZING op MAANDAG "22 DEC. 1952 in Café Mulder, Nieuwstraat 33, telkens nam. 
5 uur 

PUBLIEK VERKOPEN: 
Het huis waarin 2 woningen -te Boxtel, Maastrichtsestraat -06 met erf en tuin, kadaster sectie D nr. 2101, groot 11,40 .aren, verhuurd aan v. Berkel voor f 4,50 per week en aan Masoleyn voor f 3, - per week. 
Huren voor koper vanaf de te dag der week volgend op -0e betaling der koopsom. Betaling koopsom uiterlijk 15 Maart 1953. Lasten voor koper ·vanaf 1 Januari 1953. 

Aanbieding van 

.,TANKER 
·Prachtig gerookt dik vet Spek f 1 . 50 p. 500 gr. Lunchham 4 0 et. p. 100 gr. Nierworst 35 et. p. lO0gr. 

Verkoping van Populieren 

Notaris P. MERTENS 
TE BOXTEL 

zal ten verzoeke van Mevr. Wed. v. Gorp-v. Vlokhoven, bii INSCHRIJVING verkopen 141 Populieren, staande oo het land,...o0ed Heerenbeek onder Oirschot, verdeeld in kopen en massa's. 
Inschrijving uitsluitend op inschrijvingsbiljetten met conditiën, gratis verkrijgbaar ten kantore van genoemde Notaris, alwaar de biljetten moeten zijn ingeleverd uiterlijk opDinsdag 16 December 1952. 
Betaling voor met het vellen wordt begonnen, doch uiterlijk op 31 December 1952'. Ruiming uiterlijk 15 Februari 1953. Aanwijzing doet de heer M. Wösten, Huize Heerebeek, Oirschot D 71. 
Houtverkoping Kampina Boxtel 

Notaris P. MERTENS 
TE BOXTEL 

op Zondag 14 December 
Aanvang 7 uur. 

• 0 . 
" 

1n " r1on 

Entrée f 1,00 en f 0,75 

Plaatsbespreken na de hoogmis in "Orlon" 

Deze gezellige avond is ook toegankelijk voor ,niet-Donateurs. 

Operette "DIE CZARDAS FURSTIN" 
(E. Kálmán) 

Reserveert tijdig Uw plaatsen! 
Voor slechts N E G E N G U L D E N een 
onvergetelijke avond in München-Gladbach! 

Vertrek op Zaterdag 20 December te 15.00 uur 
van de Markt te Boxtel - Verwarmde bussen. 
Hotel "De Kei", Markt 19, Boxtel Tel. 495 

25°/0 korting 
op 'n tweede deken. 
Bij aankoop van 'n 2e deken van gelijke 
of lagere prijs dan de eerste, geniet U 

hierop 25 0/o korting. 
Zowel wollen, gestikte, als moltondekens 

komen hiervoor in aanmerking. 
Deze sensationele reclame geldt slechts van 

12 t m. 20 December a.s. 
DOET UW VOORDEEL 11 ! 

LIEMPI}E 
BILJARTEN. Zaterdag i.1. werd een onderlinge biliartwedstriid gehouden tussen de biljartclubs LÈ.è., gevestigd in café v. d. Sande, en Eureka, gevestigd in café van de Wijden. Deze wedstrijd - gehouden in café van de Sande - 'eindigde in een ovèrwinning voor ,Eureka. (Uitslag 473-3%). A.s. Zaterdag vindt de returnmatchplaats in café v. d. Wijdeven. 

Nieuwe uitgaven 
.,RIJDT VEILIG!" 
In een tijd, dat verkeersongevallen schering en inslag zijn, is het bepaald hoopgevend van de zijde van de Kon. Neder!. Toeristenbond A.N.W.B. de dringende waarschuwing "Rijdt veilig" te horen, en wel in de vorm van 'n handigè en tevens keurig verzorgde verk�ershandleiding. Het werkje is gemakkelijk te overzien, bevat alle regels van de weg (zowel de wettelijk voorgeschreven regels, als die welke het verkeersfatsoen stelt), geeft een uiteenzetting van de belangrijkste verkeerstechnische begrippen, toont nog eens de vele verkeersborden en verkeerslichtseinen, besteedt uitvoerige aandacht aan verlichtings- en uitrustingsvoorschriften van auto's, motoren, wagens, rijwielen en bakfietsen, en biedt bovendien een uiteenzetting van de betekenis van verschillende documenten zoals rijbewijs en nationaliteitsbewijs. De A.N.W.B. is er door 'n uitvoerige illustratie van "Rijdt veilig" uitstekend in geslaagd al deze voorschriften en tips duidelijk tot de lezer te laten spreken. Dit boekje, dat verkrijgbaar is bij de A.N.W.B.-kantoren en -agentschappen en dat we graag in het bezit zo1'1den zien van alle weggebruikers, zal ongetwijfeld dan ook veel bijdragen tot een massale verbreiding van de voorschriftenkennis, alsmede (en vooral) tot het kweken van meer menselijkheid en fatsoen in het verkeer. Men kope het! (De prijs bedraagt slechts f 0,55). 

HET KLEINE 00Klq�B0EfS: 1 1, 

VOOR EMIGRANTEN. 
•Een boekje vol goede raadgevingen -.hygiënische wenken -, waaronder ook te v.erstaan zijn de waarschuwingen ter voorkoming van fouten, die ondoor;dacht gemaakt kunnen wordèn. Bii alle voorlichting, die c\e emigranten vóór hun v,ertrek gegeven wordt is "Het kleine doktersboek" voor hen een .prac- • tische handleiding. Het is zeer te waarderen dat de ),tiahting voor huisqoudelijke .v.oorlich,ing ·ti;n plattelande" het initiatief nam voor de uitgave. Dr. H. H. C. Stapert .is er de schrijver van. Bestemd ter voorlichting van emigranten is het evenwel voor iedereen aan te bevelen, temeer nog omdat er ook nog een hoofdstuk "eerste hulp bij ongelukken" in opgenomen is. Bestelling ervan kan geschieden: per briefkaart, waarop behalve de porto nog f 0,75 aan postzegels extra wordt bijgeplakt; per brief met insluiting van f 0,75 aanpostzegels; door storting van f 0,75 op gironummer 262900 ten name van de Stichting voor Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande te Den Haag, met vermelding "voor doktersboekje". 
Geef bij verhuizing 

uw nieuwe adres op 
aan on:z:e administratie 
Molenstraat 19. 

Speciale Decemberprijzen! 
op onze 

Dames- en Kinderconfectie-afdelingen 
MANTELS SWAGGERS JAPONNEN 

VANAF VANAF VANAF 

49.- 49.- 19.-
BABY MANTELTJES MEISJESMANTELT JES JURKJES 

VANAF VANAF VANAF 

19.- 29.- 9.-

F. J. WITTEVEEN - BOXTEL 
Bij elke aankoop van één gulden ontvangt U bovendien 

EEN ZILVERVLOOTPUNT l ! l 

Profiteert hiervan ! Profiteert hiervan 1 

Toveren kunnen wij jammer genoeg niet l 

Wilt U voor de aanstaande feestdage� lJ w �le_ding•
stukken nog laten verven of chemisch re1mgen? 

Breng ze dan zo spoedig mogelijk naar een onzer depóts 
of naar de fabriek. U voorkomt teleurstelling. 
Dit geldt ook voor Uw Boorden en Overhemden. 

Chemische Wasserij • Stoomververij 'en Fijnstrijkinrichtlng 

Rijksweg 2 ,,DEN DRIES" Boxtel. 

Haring in tomatensaus 78 et. 425 gr..Makreel naturel 

zal aldaar op Dinsdag 23 December 1952 voorm. 10 uur, in Café H. Nooten, v. Salmstraat, voor de Ver. tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, met 10 % onraadpenningen, om contant geld 

UW SPECIAAL WONINGINRICHTING 
RECHTERSTRAAT 22-24 TEL. 476 * Bezoekt ne film "BAMBI'' ten bate van Het Misdeelde Kind * 

74ct. p.400 gr. 
:Sardines 58 et. p. blik 

Verse Eieren 
aan lage prijzen. 

Banket Kerstkransjes f 1 .49 per blik met 30 extra zegels. 
Ons devies is : 

l(waliteit ten allen tijd .... 
en toch lage prijs. 

VéGé-KRUIDENIER 

C, DE JONG-v. KEMPEN 
v. Hornstraat 1 2. 

PUBLIEK VERKOPEN: 
120 kopen uitgezaagde en uitgesnoeide dennen geschikt voor mijnhout, timmerhout en boerengerief, alsmede brandhout en bonenstaken. 
Aanwijzing doen de boswachters de heren M. J. Beye, Kamoina en M. Scheutjens, Huisvennen. 

Adverteert in 
9Jca6ant' .s Ûffttluff 

�AARDSTRAAL"=werende
MATRASDEKKEN 

Merk "P ARABEAM"
reeds nu bij ons v erkrijgbaar. 

'T7.'\V� 
u u ROXTEL 

UW SPECIAAL WONINGINRICHTING 
RECHTERSTAAT 22-24 TEL. 476 

Gratis zakatlas 
Alleen bij VéGé ! 

KNIP METEEN de waardebon uit en koop 
twee pakjes van die verrukkelijke VéGé
Goudmerk-Thee * bij de VéGé-kruidenier. 
Dan ontvangt U GRATIS: dit prachtige 
complete zakatlasje van Europa! Met zeer 
nauwkeurige kaarten, volledig bijgewerkt, in 
een stevig, fraai bedrukt omslagje. 

* VéGé-GoudmeTk-Thee:
100 gram 76 cent met 
15 geldzPgel.s. Dit bete
kent alleen al 7 ½ et 
koTting. 
Vraag het GRATIS 
VéGé-SpaaTboekje ! , 

Dit móét U hebben! -� 
. ---� 

WAARDEBON. Bij inlevering van d•ze bon 
ontvangt U bij twee pakjes VéGé-Goudmerk-Thee 
van 100 gram niet alleen 30 geldzegels maar boven· 
dien, zolang de voorraad 11rekt : 

GRATIS EEN ZAKATLASJE 
Deze aanbieding is slechts Ic.one tijd celdlc. Alléén 
bij de VéGé-kruidenier. GULLER MET ZEGELS 

GULLER MET GULDENS 

Er 21jn meer dan 12�0 V4G4-lcruidenlersl 

•

p 

T7.W~ 
u u BOXTEL 



Voor Kerstbomen Afslag Afslag Afslag CANADA-AVOND 

en 

Kerstversieringen 

Verse Worst f 1.60 per 500 gr. 
Gehakt f 1.40 per 500 _gr. 
Runderlappen f 1.80 per 500 gr. 
LEVERWORST . . . f 0.90 per 500 gram 
BLOEDWORST . . . f 0.90 per 500 gram 

naar GEBRADEN GEHAKT f 0.70 per 200 gram 

met nieuwe lichtbeelden van Pater v. d, Elsen, o. Pream.

Op MAANDAG 14 DECEMBER a.s. om 
half 8 in het VERENIGINGSGEBOUW op 
de Burgakker. Toegangsprijs 50 cent. 

BLOEMENMAGAZl'JN 
LEVERKAAS . . . . f O. 70 per 200 gram 
TONGEWORST . . . f O. 70 per 200 gram 

Q'i ,4 __ • Il BOTERHAMWORST . f 0, 70 per 200 gram 

,,.ueJ'U'1.,-et Fa.Jan van Lievenoogen 
Nieuwjaar nadert en daarmede de 

tijd voor het 1'ernieuwen van 
4 Troeven Breukelsestraat 110 Fellenoord 2 - Telel. 372 - Boxtel, KANTOOR- EN WINKELBOEKEN, 

KANTOOR- EN ZAKAGENDA'S, 

SUCCESAGENDA'S, 
waarmee gij uw voordeel 

kunt doen 

ale 1952 
BRIEFORDNERS, LOONSTATEN, 
VERZAMELLOONSTATEN, KAART

SYSTEMEN, ENZ. 
Flanellen laken, 
grote maat 

4.65

Met een serie bijzondere 
aanbiedingen in alle af
delingen besluit Witte

het Oude Jaar! 

Wintermantels 
vanaf 49.9 

Regenmantels 
vanaf 29.-

Japonnen 
vanaf 13,75 

Rokken vanaf 6,75 

• Blouses vanaf 6,75 

Tricot vanaf 4,90

U llindt deze en nog tientallen andere 
artikelen voor het kantoor in 

KANTOORBOEKHANDEL 

TIELEN 
STATION STRAAT 

* Ook In Kerst- en Nieuwjaarskaarten, Kerst
tafellakens en servetten, rood Crêpe-papier, 
enz. :zijn wij ruim gesorteerd. 

Gouden trouwringen -
U vindt bij ons de grootste keus 

in de beroemde 

H.D.Z. gouden trouwringen
Uit ede/goud voegloos gesmeed. 

F:1 A e ve ·vlerken, Boxtel
Juwelier - Horloger Kruisstraat /0 

Met Uw pijnlijke YOeten 
NAAR 

mooie zware kwaliteit 

Wollen deken, 
streep dessin 
speciale aanbieding 11.95 

Grote maat 2 persoons 

Wollen deken, 
heerlijk warm 19.90 

Gestikte deken 
� pe�soons, prima overtrek 19 95 
m diverse kleuren • 

't Is weer 

In den Ooievaar 

M.P.u.d.13oomm.l: 
�TATION&TDAAT43 

�*-5"'-> 
BOXTEL 

Jo v. Grinsven-v, Summeren 
MARKT15 
Medisch Gedipl. Voetverzorgster 

Ook aan huis te ontbieden 
Telefoon No. 820. 

WAAR IS HET GELD 

IIOOR DE K.RANT EN 

'T NIEUWE CENTRUM 
IIOOR DE RADIO ? 

Voor fijne Vleeswaren en 
Eindhoven Rechtestraat 50 Kaas! Naar ........ . 

Amsterdam Utrecht Maastricht (WéBé) 

KERST-KRANSJES 
met suiker bestrooid . . . 250 gram 

CHOC. KRANSJES 
1 00 gram . . . . . . . . . 58-

MUSKET KRANSJES 
100 gram ......... . 

FOND. KRANSJES 
100 gram ......... . 

SCHUIM KRANSJES 
100 gram . . . . . . . . . . . 

KERSTPUDDING 
met hele vruchten . . . 1 00 gram 

49 

49 

39 

25 

25 

19 
Grofe sortering kaarsen I

KNAKWORST 
Frankfurter . . . . per paar 

NIERBROOD 
100 gram ....... . 

38 

33 

Zie a.s. week onze Kerstfolder voor onze 
Speciale Ker st Aanbieding 

ALBERT HEIJN 
MAAKT U HET LEVEN GOEDKOPER! 

Zwarte rundsleren 

KLOMPSOKKEN 

Jan Wagenaars. 
Nog steeds :zeer lage prijzen 

Per 100 gr. 
Gekookte Worst 25 et. 
Ontbijtspek 40 " 
Hamspek 50 " 

Ridder v. Cuijkstraat 1 
Telefoon 581 

alle maten weer voorradig ---------

HE IJ MAN 5 Adverteert in 

Breukelsestraat 83 1 9.Jca6antS Centcam 

24. 90 Gld. slechts
kost U een stevig modern 

"Ster'' Cocoskarpet 
in de maat 190 x 290 

Bij 

UW SPECIAAL WONINGINRICHTING 
RECHTERSTRAAT 22-24 Tel. 478 

Nu iets hartelijks? . • • • 

100 gr. Leverworst • • 20 et. 
1 

500 gr, Gehakt f 1.60 100 gr. Varkensworst . 45 et. 
500 p I f I JO500 gr. Zult . . . . 85 et. gr, OU et , 

Slagerij Baaijens-Frunt 
Baroniestraat 99 

--------,1 BIJ AANKOOP VAN EEN PAAR 

1 
S

��n���i!�o
0
:i�!�k��!�e�

LS 
1

1 c a d e a u, m e t p rijs vr a a g. 1 

1 
J. A. GEMEN 

1SCHOEN- EN SPORTHAHDEL L:P e d I c u r e e n R e p a r a t i e • 1 n r I c h t i ":J 
tationstraat 14 BOXTEL Tel. 296 

-------
BESTEL TIJDIG UW 

BIJ DRUKKERIJ TIELEN 
STATIONSTRAAT 

Krant èn radiozegels .... dat is toch al gauw méér dan 35 gulden 
elk jaar . . . . hoe kom je aan dat geld m deze dure n1d 7 
Maar U krijgt het immers dubbel en dwars van De Gruyter's 
cassabons I Dat is géén kunst en géén moeite. Elke week een 
gulden .. , . dat z11n er 52 in een 1aar. 

U krijgt bij De Gruyter .steeds een cassabon ter 
waarde van het aankoopbedrag. Voor tien gulden 
aan bons wordt één gulden contant uitbetaald. 
Zo profiteert U van de voordelen van een groot 
bedrijf met méér dan 360 eigen winkels. Wacht 
dus niet langer meer af, maar wordt 66k klant 1 

DE GRUYTER BIEDT U KEUZE 
UIT HEERLIJKE SOEPEN 1 
Tomatensoep met rijst . pot 55 et. Windsorsoep • • tablet 1 2 et. 
Kippenbouillonsoep . , pak 50 et. 0ssestaarlsoep • t1ble1 18 et . 
Kallsbouillonsoep , ukJe 45 et. 
Aspergesoep . • . rel<ie 60 cl Bouillonsoepblolje • 4 t1u1<1 1 5 d. 
Groentesoep . . , . pok 32 et. Bouillonblokje • • • . 2' '1 d. 
Vermicelli bouillonsoep . pok 28 cl Aroma . • , , n"ie 36 d. 
Koninginnesoep . . 11ble1 12 d. Vetrijke vleesjus. , b.kertle 30 d. 

Alléén De Gruytor geelt 

DE G • UYT ER 1 OO/o korting op ■lle adikelen, 
., behelv■ tulker, rout en 1od1. ,,. 

811211 

Speciale Aanbiedi�g 
Eenheidsprijs van f 2.50 
Met ingang van MAANDAG 8 DECEMBER 

worden Costumes, Japonnen, Mantels, 
Jassen, etc. door ons à f 2.50 gereinigd. 

Zwitsersche· - ASSI 
EINDHOVEN 

Depot: J. P. v. d. VELDEN 
STATIONSTRAAT 11, BOXTEL. TEL. 420 

Als het gaat over Zaden of e,oemen 

Markt 28 • T elef. 57 2 Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

1 

~ 

1 1 
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!P,cal,ant' s CeHtcum 

De Gulden Mis 
Wii allen herinneren ons hoe men daags 
voor "Gulden Mis" tot ons zei: ,,Zorg 
dat ie morgen het eerst in de kerk bent, 
dan krijg ie een gulden". En dan zeiden 
we terug: ,,Wij kunnen er toch niet het 
eerst in ziin, want de koster is ons altijd 
voor". Inderdaad, beelden uit de kinder· 
iaren. 
Maar nu wii volwassen ziin geworden, 
nu weten wii dat wii veel meer krijgen 
dan een gulden. Wij kregen in de H. Mis 
vermeerdering van goddelijk leven, wij 
worden meer en meer deelachtig aan 
Gods natuur. 
Wat vieren wii eigenlijk in de Gulden 
of Gouden Mis. Wii vieren bijzonder de 
Boodschap van de Engel Gabriël aan 
Maria. Omdat het Feest van Maria 
Boodschap op 25 Maart zover van het 
Kerstfeest verwijderd is, daarom vieren 
wii dit grote feit van onze verlossing 
ook korte tiid voor Kerstmis op de Qua
tertemperwoensdag van de Advent. 
En inderdaad, als wij opletten, horen wii 
hoe Priester en koorzangers tijdens deze 
H. Mis Maria in hun gezangen ver·
noemen.
In geheel de Advent staat Maria in het
middelpunt van de belangstelling. Hoe
kan het anders. Wie het kind verwacht
eert de moeder.
Laat ons op Woensdag a.s. de Gulden 
Mis van God aanbieden als óns offer 
van de Adventstijd. Laat ons de kou van 
het vroege morgenuur trotseren. En laat 
ons dan verder geheel die dag in de ver
wachtende stemming van Maria door
brengen. Wij moeten naar Christus ver
langen zoals Zij naar Hem verlangde. In 
ons huis moet die dag en ook alle overi
ge dagen van de Advent de sfeer heer
sen van het huisie van Nazareth. 
Maria verwachtte Christus' komst in· 
onze menselijke natuur. Wii verwachten 
de komst van Christus in genade, de 
teruggave of vermeerdering van het god
delijk leven. ,,Allen, die U verwachten, 
zullen niet beschaamd worden", zo bidt 
de Priester in de dagen van de Advent. 
En wij bidden voor elkaar dat Christus 
op het mooie Kerstfeest ons aller harten 
bereid vinde voor zijn genade. Hiervoor 
is niet veel nodig. Geen krachttoeren, 
geen prestaties op gebied van zaken of 
ondernemingen, geen talenten, geen 
spierkracht, het enige dat God van ons 
vraagt is: goede wil, nederigheid, een
voud. 
Dán zijn wij klaar voor het aanstaande 
Kerstfeest. Dan zal het ook op Kerstmis 
1952 zijn: 

Ere aan God in de hoge 
En op aarde vrede voor de mensen op 
wie Gods welbehagen rust. 

Bereidt de Weg des Heren 
De Heer is nabij. En zoals wij alles in 
het werk stellen om een Kerkelijke of 
wereldlijke Hoogwaardigh_eidsbekle<ler 
een goede ontvangst te bereiden, zo 
willen wij ook doen wat wij kunnen om 
de Koning der koningen passend te ont
vangen. 
Dinsdag 16 December a.s. begint de no
veen voor Kerstmis. Laat ons daaraan 
alle.f van harte meedoen, b.v. door een 
kort gebed in de huiselijke kring voor 
de bekering der zondaars en door ook 
in de week het H. Misoffer mee op te 
dragen. Tijdens de noveen vieren wij 
ook de Quatertemperdagen op Woens
dag, Vrijdag en Zaterdag, 17, 19 en 20 
December. Het zijn eigenlijk dankdagen 
voor de oogst, waarop wii God blijmoe
dig een gedeelte van de oogst afstaan. 
Dit uiten wii door op die dagen geen 
vlees te gebruiken en vanaf 21 jaar tot 
59 jaar slechts één volle maaltijd. 
Dit is zeker een offer, maar verenigen 
wij dit offer met het Kruisoffer van 
Christus. Zo zal het lichamelijk vasten 
voedsel worden voor de deugd. En ge
ven wij een kleinigheid voor een goed 
werk. Dan wordt ons vasten een ver
kwikking voor de hulpbehoevenden. 
Bidden wij ook op Quatertemper-Za
terdag voor hen, die op die dag Pries
ter worden gewijd, opdat zii in het hun 
toevertrouwde ambt trouw bevonden 
worden. 
Ook op de Vigiliedaiz voor Kerstmis (24 
Dec.) gebruiken wij slechts één volle 
maaltijd en geen vlees. 
Zo bereiden wii onze ziel degelijk voor 
op de ko_m�t van de grote Koning. Kom 
Heer, en toef niet. Bevrijd uw volk van 
zijn zonden. 

Parochie-Agenda 
PAROCIIlE ST. PETRUS, BOXTEL. 

3e Zondag van de Advent. 
14 December 1952. 

De H.H. Missen ziin vandaag om half 
7, kwart voor 8, 9 uur en om half 11 
de Hoogmis. 
Half 7 gel. jrgt. voor Petronella v. d. 
Broek-v. Esch; z . a. gel. H. Mis voor 
Johanna Maria v. d. Gouw v.w. de 
buurt. .. kwart voor 8 gel. H. Mis voor 
Franciscus v. d. Velden; z. a. gel. H. Mis 
voor Huberdina Dryvers-Dominicus; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Cornelis van 
Rumund; H. Bloedaltaar gel. H. Mis 
voor Hendricus Voets v.w. de buurt; 
9 uur gel. H. Mis voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van onze parochie; z. a. 
gel. H. Mis voor Johanna Maria Slij
ters; H. Hart-altaar gel. jrgt. voor Cor
nelis v. d. Besselaar; H. Bloed-altaar 

gel. H. Mis voor Johannes v. d. Loo en 
Hendrina v. Oorschot de hsvr.; half 11 
gez. mndst. voor Bernard Verheyden. 

Schaal. 
Vandaag gaat de te schaal voor de ver
lichte torenklok. De 2e schaal voor de 
bizondere noden. Beiden worden aan· 
bevolen. 

Lof. 
Deze week Zondag en Donderdag om 
7 uur Lof met rozenhoedje. 

Noveen voor Kerstmis. 
Dinsdag 16 December begint de noveen 
voor Kerstmis. Wii sporen de Parochia
nen aan, aan deze noveen mee te doen 
door het bijwonen van de H. Mis en 
het ontvangen van de H.H. Sacramen· 
ten. Na iedere H. Mis zal het gebed 
van de noveen worden gebeden. 

Gulden Mis. 
Deze week Woensdagmorgen kwart v. 
7 Gulden Mis. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn 
Quatertemperdagen. Vanaf 7 jaar mag 
men geen vlees gebruiken en vanaf 21 
jaar tot 59 jaar slechts één volle maal-
tijd. 

Kerstactie. 
Vandaag, Zondag 14 December zal de 
jaarlijkse tentoonstelling van <le "Kerst
actie" gehouden worden en wel in de 
Huishoudschool op Duinendaal. Deze 
tentoonstelling is geopend van na de 
Hoogmis tot 1 uur en des middags van 
half 3 tot 9 uur. 
Wii bevelen een bezoek aan deze ten
toonstelling ten zeerste aan. • 

Ziekenactie. 
In de loop van deze week ,zullen de 
dames van de ziekenactie hun rondgang 
houden, om met Kerstmis de zieken van 
onze parochie een attentie te kunnen 
bewijzen. 
\Vij bevelen deze actie ten zeerste aan. 

Overige Agenda. 
Mariagarde om half 3 op de Burgakker. 
• (de Korfbal-afdeling op Duinendaal).
Dopen: iedere dag van half 3 tot 3 uur.
Biechten: Zaterdag van half 3 tot 4 uur

en van 6 tot half 8. 
MAANDAG: kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Huberdina Drijvers-Dominicus 
v.w. de bond van het H. Hart; half 8
gef. gel. jrgt. voor Johanna Verhoeven
Dankers; z.a. gel. H. Mis voor H. Jos.
v. Susan te en Jos. de zoon; H. Hart
altaar gel. mndst. voor Johanna Grilis
Schoormans; half 9 gez. jrgt. voor Hen
drica v. d. Ven-v. d. Ven; z.a. gel. jrgt. 
voor Johannes Hensen en Anna-Maria 
v. d. Langenberg de hsvr. en Anna de
dochter.
DINSDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt.
voor Johanna, Josephina van Son; z.a.
gel. jrgt. voor Johanna Maria Geerts
Pijnenburg en Gerardus, Cornelis de
zoon en Anna-Maria de dochter; half 8
gel. irgt. voor Petronella v. d. Sande
v. d. Loo; z.a. gel. mndst. voor Anna
Laeyendecker-Beening; H. Hart-altaar
gel. H. Mis voor de overleden ouders
Gerardus Sa n's en Elisabeth Coolen;
half 9 gel. H. Mis voor Marinus van
Hal en Maria v. Hal-v. Esch de hsvr.
WOENSDAG, Quatertemperdag. Ge-

boden vasten- en onthoudingsdag. kwart 
voor 7 Gulden Mis als gez. mndst. voor 
Arnoldus v. Kol; z.a. gel. H. Mis voor 
Mechelina v. Kuringen; H. Hart-altaar 
izel. mndst. voor Arnoldus v. Beers; 
half 8 gef. gel. jrgt. voor Antonius Ver
hoeven; z.a. gel. H. Mis voor Johan
nes v. Kempen; H. Hart-altaar gel. H. 
Mis voor Albertus Laeyendecker v.w. 
ziin vriend; half 9 gel. H. Mis voor 
Wilhelmus de Bakker. 
DONDERDAG: kwart voor 7 gel. 
mndst. voor Antonius v. d. Langenberg; 
half 8 gel. H. Mis voor Albertus Layen· 
decker v.w. de Gildenbondsharmonie; 
z.a. gel. mndst. voor Hendricus Voets;
H. Hart-altaar gel. mndst. voor Reinier
Beijk; half 9 gel. jrgt. voor Jacques v.
Vlerken in Indonesië overleden.
Hedenavond om 7 uur Lof.
VRIJDAG, Quatertemperdag. Geboden
vasten- en onthoudingsdag. kw;irt voor 7
gel. mndst. voor Petronella Voets-Kars
semakers; half 8 gel. H. Mis tot bijzon
dere intentie; z.a. gel. jrgt. voor Jo
hanna, Cornelia Sannen-ten Hacken; H.
Hart-altaar gel. mndst. voor Cornelis
van Rumund; half 9 gel. H. Mis voor
Hendrica v. d. Ven-v. d. Ven; z.a. gel.
H. Mis tot bijzondere intentie voor een
zalige dood.
ZATERDAG, Quatertemperdag. Gebo
den vasten- en onthoudingsdag. kwart
voor 7 gez. mndst. voor Petrus v. Ges
tel; half 8 gel. H. Mis voor Petrus
Smits; z.a"' gel. mndst. voor Arnoldus
v. Kol; H. Hart-altaar gel. H. Mis voor
Frater Vincentio v. Oerle; half' 9 gel.
H. Mis voor Francina v. d. Laar-van
Liempt.
Het l;I. Sacrament van het Huwelijk
wensen te ontvangen: Joannes Antonius
Josephus Maria Wagemakers geb. te
's-Bosch en won. te Empel en Maria
Christina Francisca van Erp geb. te
Heerlen en won. in deze par.; Eduard
Piet Jan Antoon Boers geb. en won. te
Weert (H. Martinus) en Cecile Mertens
geb. te Dongen (H. Laurentius) en won.
deze par.
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet
is gedispenseerd, ten spoedigste aan de
pastoor bekend te maken.

-o-

Banken- en Stoelenvefl)achtina. 
Maandag en Dinsdag 15 en 16 Decem
ber bestaat er gelegenheid de banken
en stoelenpacht te betalen van 9 uur 
tot half 12 in de sacristie. 
Zoals bij de verpachting besloten is, 
zullen het volgend jaar, ..dus in het jaar 
1953 alle plaatsen in de H. Mis van 9 
uur vr'ii zijn, om daardoor alle parochia
nen gelegenheid te geven plaats te heb-· 
ben in deze drukbezochte H. Mis. 
Hiervoor zal dan geld worden opge
haald nl. 10 cent voor banken en stoelen 
in de middengang en 5 cent voor de 
banken in de zijgangen. 
Mogen wii onze parochianen nog eens 
verzoeken op tijd In de H. Mis tè zijn 
en vooral niet te vroeg uit de kerk te 
lopen. Zelfs kinderen volgen dit erger
nisgevend voorbeeld na. 

PAROCIIlE H. HART, BOXTEL 

3e Zondag van de Advent. 
14 December 195'.2. 

Vandaag gaat de eerste schaal voor de 
Kathedrale Basiliek van St. Jan te 
's Bosch, de tweede schaal gaat voor de 
Bijzondere Noden. 
Onmiddellijk na de Hoogmis is het 
Santa Teresa in de kapel der Eerw. Zus
ters Ursulinen en om kwart voor 12 is 
het H. Familie voor jongens in de 
Burcht. 
Vanavond is het om 7 uur Lof met 
rozenhoedie voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. 
A.s. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag
zijn quatertemperdagen, geboden vas
ten en onthoudingsdagen. Zij zijn door
de Kerk ingesteld als dagen van gebed
en boete tot voorbereiding op het
Kerstfeest.
Dinsdag begint de noveen voor
Kerstmis.
Woensdag 7 uur pl. gez. ,,Gulden
Mis". Dit is de vanouds in ons land op
deze dag - in de vroege ochtend - ge
vierde Maria Boodschapsmis, welke later
het karakter kreeg van een "Noodmis"
en daarom door de gelovigen in groten
getale wordt bijgewoond.
Omtrent het BIECHTHOREN VOOR 
KERSTMIS màken wij het volgende be
kend: Deze week zal er gelegenheid tot 
biechten zijn, Donderdag, Vrijdag en 
Zaterdag des morgens onder de H.H. 
Missen Donderdag- en Vrijdagavond 
van 7-8 uur en Zaterdagmiddag en 
avond zoals gewoon van 3-4 en van 
6-8 uur. Wij vertrouwen dat reeds
velen van deze biechtgelegenheid ge
bruik zullen maken.
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voor
het geestelijk en tildelijk welzijn der pa
rochianen; 7 uur 1. d. voor een over
leden Moeder; 8 uur 1. d. voor een
overledene; kwart over 9 1. d. voor Wil
helmina v. d. Bosch-v. d. Aa v.w. de
buurt ; half 11 Hoogmis t. e. v. H. Cle
mens Maria Hofbauer.
In de Burcht: kwart over 7 1. d. voor
overleden Vader (L. L.); half 9 1. d. voor
overleden broer; kwart voor 10 1. d.
voor de levende leden van de Broeder
schap van St. Willibrord.
MAANDAG: 7 uur 1. i. voor Johanna
van Oirschot-Wouters en Ietie de doch
ter; kwart voor 8 1. i. voor Wilhelmus v.
d. Boer en Petronella v. d. Boer-Smul
ders; z.a. 1. d. voor Maria Sars-van
Eyndhoven; half 9 1. d. voor Wilhelmina
van Laarhoven.
DINSDAG: 7 uur 1. mndst. voor Cor
nelia Goossens-Rekkers; zijaltaar 1.
mndst. voor Adrianus v. d. Nosterum;
kwart voor 8 1. mndst. voor Cornelia v.
d. Sande-Couwenberg; zijaltaar 1. mndst.
voor Emerentia v. d. Broek-v. d. Lan
genberg; half 9 gez. mndst. voor Cover
dina Anna v. d. Meulen-Eiikemáhs.
WOENSDAG: 7 uur GULDEN MIS,
gez. jrgt_ voor Allegonda Spierings0v. d.
Boer; kwart voor 8 1. mndst. voor He
lena v. d. Voort-v. Gerwen; zijaltáár 1.

.. 



nmdst. voor Johanna v. d. Laak-Persons; 
half 9 1. 1. voor Jan van Susante. 
In de Burcht: half 8 1. mndst. voor Ni
colaas v. d. Horst-Libregs. 
DONDERDAG: 7 uur 1. i. voor Dini 
Goossens; kwart voor 8 1. i. voor Mari
nus v. d. Schoot, Johanna v. d. Linden 
z. e. en kinderen; zijaltaar 1. j. voor 
Francyna v. d. Loo-Kluijtmans; half 9 
1. i. voor Johanna Maria v. Haaren
Schoenmakers en Cornelis de zoon. 
VRIJDAG: 7 uur gef. gel. jrgt. voor de 
Zeer Eerw. Heer Franciscus Eras, zijn 
ouders, broers en zusters; kwart voor 
8 1. d. voor Wilhelmus Bosch, zijn 
ouders, broers en zusters; zijaltaar 1. d. 
voor Jan Verhoeven; half 9 1. i. voor 
Petrus v. d. Pasch. 
ZATERDAG: 7 uur 1. d. voor Maria 
Soeterings-Meijs; zijaltaar 1. d. voor 
Wamer Jan Heinties; kwart voor 8 1. d. 
voor Petrus Smits; zijaltaar 1. d. voor 
Jan v. d. Aa; half 9 1. mndst. voor Adria
na v. d. Snepscheut. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
3e Zondag van de Advent. 
14 December 1952. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur irgt. voor Jo
annes v. d. Schoot en Wilhelmina de 
hsvr. 
MAANDAG: half 8 irgt. voor Maria v. 
d. Oetelaar. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Arnoldus 
v. d. Oetelaar en Helena de hsvr. 
WOENSDAG: half 8 irgt. voor Henri
cus de Bresser en Cornelia- de hsvr. 
DONDERDAG: half 8 irgt. voor Wil
·lem v. d. Linden en Joanna de hsvr .. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Adriana v.
d. Linden en Clasina v. d. Linden. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Petrus 
Schellekens en Hendrina de hsvr. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag en Dinsdag I-1. Mis mor Hen
ricus Merkx als zevende. Woensdag H. 
Mis voor Petrus Derks te Uden over
leden. Donderdag H. Mis voor Henricus 
v. d. Meerendonk te Olland overleden. 
Vrijdag J-i. Mis voor Albertus v. d. Lin
den. Zaterdag H. Mis voor Antonius 
Smits te Drunen overleden. 

Deze week zullen nog geschieden: 
Zondag mndst. voor Henricus v. Rijsin
gen. Maandag mndst. voor Adrianus v. 
d. Broek. Dinsdag mndst. voor Marinus
Timmers. Woensdag mndst. voor Anna 
Maria v. d. Langenberg. Donderdag 
mndst. voor Marinus v. d. Ven. Vrijdag 
mndst. voor Adrianus Schellekens. Za
terdag mndst. voor Henricus v. d.
Schoot. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
ZONDAG 14 December, 3e Zondag 
van de Advent: om half 8 het jrgt. v. 
Anna Maria van der Heijden-Verhoe
ven; om 9 uur H. Mis voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn van de parochie; 
om half 11 de Hoogmis voor Harry v. 
Dijk v.w. het Katholiek Thuisfront. 
De eerste schaal is vandaag voor de 
Kathedrale Basiliek van Sint Jan te 

's-Hertogenbosch; de tweede schaal is 
voor de Bijzondere Noden. 
Om half 3 Adventslof, waarna gezon-
gen wordt lied nr. 2. 
MAANDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
tot bijzondere intentie (D. 
DINSDAG: om kwart voor 8 het eerste 
jrgt. voor Berta van der Schoot-Spijker
boer. 
WOENSDAG: om kwart voor 8 Gulden 
Mis: gez. H. Mis tot zekere intentie. 
DONDERDAG: om kwart voor 8 weke
lijkse H. Mis voor Johanna van de Loo
Witlox. 
VRIJDAG: om kwart voor 8 wekelijkse 
H. Mis voor Johanna Vissers-van Riel. 
ZATERDAG: om kwart voor 8 H. Mis 
voor Johanna van de Loo-Witlox, v.w. 
de kinderen. 

Dinsda11: 
A.s. Dinsdag begint de noveen voor 
Kerstmis. 

·Quatertemperdagen:
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
geboden vasten- en onthoudingsdagen. 

Gedoopt: 
9 December, Cornelis Huberdina Maria 
dochter van Gerardus v. d. Heyden en 
Adriana v. Gestel. 

Gelegenheid tot biechten: 
Dagelijks voor de HH. Missen, en in 
verband met het a.s. Kerstfeest a.s. Za
terdag van 3 tot 4, en van 6 tot 8 uur. 
Katechismuslessen deze week op school:" 
7e klas: de vragen 195 en 199. 
6e en Se klas: les 25. 
4e en 3e klas: de vragen 197 en 198, 
202 en 203. 

De Godsdienstcursus: 
Woensdagavond van 8 tot 9 uur in de 
school. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

3e Zonda2 van de Advent. 
14 December 1952. 

ZONDAG: half 7 1. j. voor Petronella 
Corn. v. Geffen; & uur 1. mndst. voor 
Andries Arts; 10 de hoogmis tot welzijn 
der parochie; 1 uur Jongenscongregatie; 
3 uur Lof. In alle H. Missen de Ie 
schaal voor de Kathedrale Basiliek van 
St. Jan te 's Bosch. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Ma
ria Corn. v. d. Steen te Boxtel overled
en; half 8 z. j. voor Adriaan Avendonks 
en Cornelia de hsvr.; 8 uur 1. m. tot bijz. 
intentie. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh. v. 
Gerwen; half 8 z. i. voor Theo v. Hal; 
8 uur 1. mis voor Mart. Bekkers te Best 
overleden. • 
WOENSDAG: half 7 gezongen Gulden 
Mis tot welzijn der parochie; half 8 1. 
mndst. voor Marinus Thomassen; 8 uur 
1. mndst. voor Maria Ger. Spikmans. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Anna Mart. v. d. Ven; half 8 z. j. voor 
Adr. v. Hastenberg; 8 uur 1. mndst. voor 
Helena Joh. v. Houtum. 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Hendr. 
v. Gestel; half 8 z. i. voor Cor Saris; 
8 uur 1. mndst. voor Martha Henr. v.
Houtum. 
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor Ni-

colasina Pijnen burg; half 8 z. irgt. voor 
Marinus Ha braken; 8 uur 1. mis voor 
Hendr. Nijssen te Boxtel overleden. 
ZONDAG: half 7 1. m. tot welzijn der 
par.; 8 uur 1. i. voor Theod. v. d. Vel
den; 10 uur z. i. voor Catharina Mari
nus Habraken. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
quatertemperdagen, geboden vasten- en 
onthoudingsdagen. 
Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur 
al gem .H. Communie der kinderen; de 
jongens komen biechten Donderdag om 
8 en 1 uur, de meisjes Vrijdag om 
8 en 1 uur. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur 1. mis voor Lamb. 
Schoenmakers. 
30e Maria Corn. v. d. Steen te Boxtel 
overleden; Mart. Bekkers· te Best over
leden; Hendr. Nijssen te Boxtel over
leden. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
3e Zondag van de Advent 
14 December 1952. 

Vandaag is 't Zondag "Gaudete". H.H. 
Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoog
mis voor de Parochie. Tweede • schaal
collecte voor de Kathedrale Basiliek; 

derde voor Bijz. Noden Episcopaat en 
voor onderhoud eigen kerk. Na de mid
dag om 3 uur Adventslof met Rozen
hoedje. Na het Lof een lied. 
Dinsdag begint de noveen voor Kerst
mis. Tijdens de noveen iedere avond om 
half 8 Lof. Briefjes met noveengebed 
zullen worden uitgereikt. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
Quatertemperdagen, geboden vasten- en 
onthoudingsdagen. 
Woensdag om 7 uur "Gulden Mis". 
ZONDAG: 7 uur gef. jrgt. voor de 
Weleerw. Heer Martinus Liket; half 9 
H. Mis voor Mevr. Martina van Esch
v. Munster; 10 uur Hoogmis voor de 
parochie. • 
MAANDAG: 7 uur gef. irgt. voor Jo
hannes Liket; 8 uur H. Mis voor Elisa
beth Batens. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Johan
nes Konings; 8 uur gef. H. Mis voor 
Mevr. Johanna Maria van Kuyk-Hack
foordt. 
WOENSDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. voor 
Henrica van de Laar Pijnen burg; 8 uur 
H. Mis voor Edmund Scheltus. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Petro
nella v. d. Sande-v. d. Loo; 8 uur gef. 
jrgt. voor Antonia Liket. 

VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Rose v. 
Hooft te Oirschot overleden; 8 uur gef. 
jrgt. voor Hendrina Liket. 
ZATERDAG: 7 uur Gef. jrgt. voor Jan 
Vugts; 8 uur gef. jrgt. voor Theodorus 
Josephus Vielen. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 14 December. Derde Zondag 
van de Advent. Deze middag om half 6 
Vespers en Lof. 
Vanaf Woensdag iedere av�nd Lof ter 
voorbereiding op het Kerstfeest. 
Deze week Woensdag, Vrijaag en Za
terdag Quatertemperdagen, geboden 
vasten- en onthoudingsdagen. 
A.s. Zondag 21 December zullen na de 
Hoogmis de plaatskaarten uitgereikt wor
den voor de Nachtmis. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Cornelis 
v. d. Broek; half negen voor Hans Jans
sens. 
MAANDAG: 7 uur tot bijzondere in
tentie. 
DINSDAG: half 8 tot bijz. intentie. 
WOENSDAG: half 8 voor Dr. Theod. 
Streng ers. 

===================================== 

Avonturen van BIM 

De NIEZENDE STOFZUIGER. 

"Het ziet er hier verschrikkelijk vies 
uit", zegt Bim, ,,we moeten Jumbo maar 
eens gaan halen, dan kan hij het kleed 
voor ons stofzuigen!" Jumbo is dadelijk 
bereid om zijn vrienden te komen hel-

pen en we zien hem even later dan ook 
reeds druk in de weer om het vuil ge
worden vloerkleed met zijn lange slurf 
schoon te zuigen. Bim en Bam zitten 
ook niet stil en zo zien we al spoedig 
een netjes opgeruimde kamer, waarin de 
bloemen zelfs niet ontbreken. Maar 

en BAM 

helaas. Het stof begint in Jumbo's neus 
te kriebelen en Bim en Bam zien wel, 
dat hij moet niezen. ,,Vlug, naar buiten", 
gillen ze, maar oei, oei, het is al te laat. 
Hatsjiiiii ! niest Jumbo...... en de hele 
kamer is weer bedekt met stof. Nu kun
nen ze weer van voren af aan beginnen 1 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Leraren :::: Romme :::: K.V.P. 
Vele lezers zullen al enigszins op de 
hoogte zijn van de wisseling van adres
sen en antwoorden tussen de leraren van 
het Voorbereidend Holier en Middel
baar Onderwijs aan de ene zijde en de 
K.V.P. en Prof. Remme aan de andere 
zijde. Om even de herinnering op te 
frissen in het kort wat er gebeurd is: 
De K.V.P. '(af een rapport uit waarin 
werd aangetoond dat de middengroepen 
(ambtenaren, onderwijspersoneel, journa
listen, kunstenaars e.d.) in nood verke
ren, doordat hun inkomen zeer ver ach
tergebleven is bij de stijgende levens
duurte, en dat deze nood verholpen 
moest worden nu de algemene toestand 
in het land wel zover vooruit is dat ver
hoging der salarissen ook wel mogeHjk 
is l:(eworden. 
Professor Remme had gezegd dat hij 
het met de "algemene strekking" van 
dit rapport eens was. Zijn artikelen om
trent dit rapport in de Volkskrant, 
tesamen met de aangehaalde uitspraak, 
wekten onrust bij velen uit de midden
groepen, die weinig goeds va11 het rap
port verwachtten als de fractie - waar
in de mening van de leider toch wel 
doorslaggevend is (waarom is zo'n man 
anders leider?) - het niet volop eens 
zou zijn met dit rapport en het dan 
ook niet zou trachten uit te voeren. 
De leraren van Amsterdam, in vergade
ring bijeen, zonden toen een adres aan 
de K.V.P. waarvan de kern was dat zij 
graag een duidelijke uitspraak kregen of 
de fractie - en de leider - dit rapport 
aanvaardde en zou trachten uit te 
voeren. 
In de Volkskrant antwoordde Prof. 
Remme en schoof de verdachtmaking 
van zich af, en wees op wat de fractie 
de laatste tijd reeds gedaan had voor de 
middengroepen. 
Tot zover schreven we de vorige week 
reeds over deze kwestie. 
Ook de K.V.P. antwoordde de leraren 
- 12 December - met een geruststel
ling over de hele linie; ze hoefden niet
bezorgd te zijn omtrent het standpunt
van prof. Remme, ook niet omtrer.t de
fractie in zijn geheel.
Ondertussen hield Pater Stokman, frac
tielid van de K.V.P. in de Tweede Ka
mer, een stevig pleidooi voor de mid
dengroepen en vroeg op korte termijn
allereerst de salarissen van het onder
wijspersoneel te verbeteren, en vroeg
tevens een "duidelijke en pertinente
toezegging" van de minister.
Tijdens de wisseling_ van wederzijdse
antwoorden, regende het uit het hele
land, zowel van katholieke als van open
bare onderwijsinstellingen (ook uit Box
tel), adheasiebetuigingen met de actie
van de Amsterdamse leraren, waardoor
deze actie is uitgegroeid tot één groot
landelijk protest tegen de gang van
zaken, en tot één landelijk aandringen
op actie van de K.V.P. tot sne-lle en af-
doende verbetering.

•• 

Het Amsterdamse Actiecomité antwoord
de de K.V.P. weer op 15 December. De 
kern van dit antwoord is: dat hun be
zorgdheid niet is weggenomen, door de
antwoorden van de K.V.P. en van prof.
Remme. Het comité stelde vast: dat zij
nog geen antwoord kreeg op de vraag
hoe de houding van de fractie t.o.v. het
rapport is en wat de fractie wil doen tot
uitvoering van dit rapport. Vervolgens:
dat de acties van enkele K.V.P. kamer
leden, waarop prof. Remme en de
KV.P. zelf wezen, volstrekt onvoldoen
de waren geweest om de ministers te be
wegen. De leraren vallen er over dat
dr. Lucas bij zijn verzoek om hulp, zelf
de minister een reden tot uitstel aan de
hand deed, door pas salarisverhoging te
vragen nadat de 5 % consumptiebeper
king weggewerkt was. - Tot overmaat
van ramp heeft de socialistische minister
van sociale zaken op 14 Dec. gezegd dat
hij· het wegwerken van die consumptie
beperking nog niet gewenst acht in ver
band met de gevolgen daarvan voor de
werkgelegenheid. (Of zou dit al een
tegenzet zijn van socialistische zijde?).
Het Actiecomité vindt deze voorwaarde
ook principieel onjuist omdat de con
sumptiebeperking opgelegd is in verband
met de zware lasten voor de bewape
ning terwijl de nood der middengroepen
voortgekomen is uit een te eenzijdige
sociaal-economische politiek, waarbij n.l.
de middengroepen zijn verwaarloosd.
Wat de tweede actie van de K.V.P.
fractie in de Kamer door het K.V.P.-lid
van der Zanden betreft, die ook aan
drong OP verbetering der salarissen, be
treurt het Amsterdamse Actiecomité
het dat deze afoevaardigde eveneens de
regering een reden tot uitstel of afstel
gaf door de twiifel uit te snreken of de
overheid wel het voorbeeld dient te
2even in salarisverhoging. Inderdaad,
als de regering dit excuus overneemt,
gebeurt er nog niks en blijven de mid
dengroepen in nood.
Op dezelfde dag, 15 December, stuurde
de Raad van Leraren een telegram aan
de Tweede Kamer om te protesteren
tegen de uitspraak van de minister van
O.K. en W. dat "de bezoldiging van de
leraren aan redelijke eisen voldoet be
zien in het licht van de salariëring van
het l:(ehele overheidspersoneel". Dit is
inderdaad een teleurstellende uitspraak.
Dit zou betekenen: ,,jullie hebben het
niet slechter dan de rest van het over
heidspersoneel, doen zij het er mee, dan

is het redelijk dat ook jullie tevreden 
zijn met je salaris". Met deze uitspraak 
schenen de leraren dus gevoelig terug
gewezen te zijn, maar op de late avond 
van 15 December heeft minister Cals, 
in antwoord misschien op het telegram 
der leraren, zelf een andere uitleg ge
geven aan zijn uitspraak: ,,dat een ver
hoging van de leraarsalarissen niet kan 
worden doorgevoerd los van een salaris
klinkt anders. Nu kan men zeggen: alle
verhoging van de ambtenaren". Dat 
bei of geen van beiden! En dat is rede
lijk. Verder voegde de minister er aan 
toe dat over het salarisprobleem "met 
bekwame spoed" overlegd zal worden. 
Hetzelfde antwoord als minister Beel 
had gegeven omtrent de verbetering van 
de ambtenarensalarissen. De twee katho
lieke ministers Beel en Cals hebben dus 
de salariskwestie op te lossen. Ons 
dunkt, dat de oplossing niet hoeft tegen 
te vallen, vooral omdat de P.v.d.A. zich 
niet al te schrap zal kunnen zetten in 
deze kwestie: speciaal in de ambtenarij 
zijn er heel wat socialisten. 
Tussen al deze bedrijven door heeft de 
Volkskrantredactie nog laten weten dat 
prof. Remme met 1 Januari ophoudt 
staatkundig hoofdredacteur van deze 
krant te zijn. (Wordt hier een zondebok 
de woestijn in gestuurd?) De redacti� 
liet weten in het blad van 15 December
dat prof. Remme deze -functie neerlegt
ingevolge een besluit genomen op 30 
October van dit jaar, en dat hijzelf nog 
zijn redenen zal uiteenzetten. Is deze 
datum inderdaad de datum van dit be
sluit, dan is het toch de vraag of het 
bekendmaken hiervan op dit tijdstip niet 
in verband staat met de salariskwestie, 
daar de leraren vooral in hun wiek ge
schoten waren door de artikelen van 
prof. Remme in de Volkskrant. 
Zo is dan nu de stand van zaken in deze 
hete kwetstie van de laatste weken. Het 
is te hopen dat de ruzie nu voorbij is 
en het werk begint om deze hele kwes
tie tot een goed einde te brengen en 
inderdaad de middengroepen uit de 
nood te helpen. 
Voor deze week willen wij besluiten 
met een gedachte van een onzer grote 

_ katholieke daghladen, dat ongeve'é'r 7.0 
redeneert: De strijd over deze kwestie 
kan nu ophouden want de K.V.P. <lie 
zijn standpunt bepaald heeft, kan nu 
niet meer terug en moet doorzetten, ook 
als dit strijd zou brengen met andere 
partijen. De K.V.P. heeft hierbij hard de 
steun nodig van de publieke opinie, 
doordat deze ook in haar kritiek streeft 
naar versterking van de vastberadenheid 
van de partij en zo de partij helpt door 
te zetten on de ineeslagen weg. Voor 
zover we deze publieke ooinie kunnen 
helpen vormen in dit blad, sluiten we 
ons hier gaarne bij aan. 

Th. V. H. 

Geslaagde Kerstactie 
Een van de mooiste parochiële werken 
van naastenliefde is wel de zogenaamde 
Kerstactie, die tot doel heeft voorname
lijk de grote gezinnen te helpen in hun 
behoeften aan kleding voor de kinderen. 
Wat door deze actie bijeengebracht is, 
werd j.l. Zondag in de Huishoudschool 
op Duinendaal tentoongesteld. Daar 
rondziende kreeg men bewondering voor 
de offervaardigheid van de vele paro
chianen, die in de loop van het jaar met 
nijvere hand de naastenliefde beoefen
den. 
Wat door samenwerking bijeengebracht 
is ter verdeling is niet op te sommen. 
Voldoende zij dat heel veel kinderen 
er mee voorzien kunnen worden van 
warm ondergoed. " 
De duurte van kinderkleding in aanmer
king nemende mag het resultaat van de 
kerstactie een buitengewone verlichting 
voor een groep grote gezinnen geacht 
worden. 
Naast het vele dat door liefdevolle ar
beid bijeen kwam, werden ook kleding
stukken, coupons stoffen en huishoud
goederen geschonken door de textielza
ken en particulieren. 
Het is te begrijpen hoe de stemming is 
van de meisjes, door wie dit schone 
werk van naastenliefde verricht en ge
stimuleerd is. Zij hebben nu voldoening 
van haar ijver. In één opzicht voelen ze 
zich niet bevredigd. Met het bijeenge
brachte kan namelijk slechts voorzien 
worden in de allergrootste behoeften. 
Zo is het ook te begrijpen dat zij, haar 
doel niet volledig bereikt hebbende, al 
weer meteen beginnen voor de volgende 
Kerstactie. Daarvoor bleef op "de ten
toonstelling" geen kansje onbenut om 
de portemonnaies der bezoekers te 
peilen. 
In de schoollokalen van Duinendaal 
werden in de loop van de namiddag 
ook vier poppenkastvoorstellingen gege
ven voor de jeugd. Ongeveer -400 kinde
ren bezochten deze. 
Alzo blijft niets onbeproefd om belang
stelling op te wekken voor de Kerst
actie. Verheugend is het voor de actie
groep van jonge vrouwen te mogen on
dervinden, dat van jaar tot jaar de 
medewerking toeneemt. 
De velen die dit jaar hetzij met goede
ren dan wel financieel hebben bijgedra
gen worden daarvoor bij deze namens 
hen hartelijk bedankt. 

Plaatselijk Nieuws 
WINKELS TOT 9 UUR 's AVONDS 
OPEN i.v.m. KERSTMIS EN 
NIEUWJAAR. 
Ingevolge besluit van B. en W. der ge
meente Boxtel wordt bepaald, dat de 
winkels in het tiidvak 20 tot en met 24 
December (uitgezonderd Zondag 21 

, December) geopend m_oge_n zijn tot 
's avonds 9 uur. 
Op Oude-jaarsavond (31 December) zal 
het eveneens toegestaan ziin de win
kels tot 9 uur 's avonds voor het pu
bliek geopend te houden. 

MARKT 
OP WOENSDAG 24 DECEMBER. 
In verband met de omstandigheid, dat 
2e Kerstdag dit jaar op een Vrijdag 
valt, zal de wekelijkse markt in Boxtel 
volgende week gehouden worden op 
Woensdag 24 December. 

BELANGRIJKE 
MEDEDELING P.T.T. 
Postkantoor gesloten. 
Op beide Kerstdagen en op Nieuwjaars
dag zal het postkantoor voor de post
dienst gesloten zijn. 
Nieuwjaarsdrukte. 
Het verdient aanbeveling om in verband 
met de Nieuwiaarsdrukte: a. verlovings-, 
ondertrouw-, geboorte-, rouwkaarten en 
dergelijke aan de loketten der postkan
toren af te geven; b. Nieuwjaai;scorres
pondentie vroegtijdig te posten. 

OPHALEN HUISVUIL. 
De Dienst van Gemeentewerken vestigt 
er de aandacht op dat wegens de feest
dagen de routes voor het ophalen van 
huisvuil zullen gereden worden in plaats 
van Donderdag op DinsdagL en in plaats 
van Vrijdag op Woensdag. 
Dus Dinsdag en Woensdag moet de 
vuilnisbak buitengezet worden op de 
gebruikelijke tijd! 

PRIJZEN WINKELIERSACTIE. 
De gelegenheid voor het afhalen van 
prijzen is verlengd, en wel tot en met 
Zaterdag 27 December. 
De Winkeliersvereniging verzoekt de 
kopers de prijslijsten nog eens aandach
tig na te kijken. 

BOXTELSE FILMKRING. 
Hedenavond eerste ledenvoorstelli�. 
Vandaag, Vrijdag 19 December, zal de 
onlangs onder auspiciën van Herlevend 
Boxtel opgerichte Filmkring het aange
kondigde programma ,,culturele films". 
openen met een ledenvoorstelling in De 
Ark, aanvang 8 uur. 
Het programma voor deze avond ver
meldt de volgende filmwerken: Son
deurs d'Abîmes: Rodin; ·La vie en rose. 
Men wordt erop attent gemaakt, dat 
vóór de aanvang van de voorstelling in 
De Ark nog gelegenheid zal worden ge
boden zich als lid van de Boxtelse Film-
kring op te geven. 

LUCHTVAART
TENTOONSTELLING. 
De Boxtelse Luchtvaartvereniging zal 
op 26 en 28 Dec. a.s. een tentoonstel
ling houden in het St. Paulus-Jeugdhuis 
alhier. 
Op deze tentoonstelling zullen model
vliegtuigen - welke door de leden zelf 
vervaardigd. zijn - geëxposeerd worden. 
Voor iedereen die interesse heeft voor 
de luchtvaart, zal het de moe.ite waard 
zijn deze teritoonstelling t� bezoeken. 
De zaal is op alle expositie-dagen open 
van 4 tot 10 uur n.m. Entrée vrij. 

VOGELEXPOSITIE. 
De V.V. ,.Vogelvreugd" zal vanaf 24 
tot en met 25 December een vogelexpo
sitie houden in de zaal van H. v. Rooii, 
Baroniestraat 75. De opening ervan ge
schiedt 24 December 's avonds door de 
ere-voorzitter dokter Margrv, waarbii 
velen uit de burgerij ziin uitgenodigd. 
Op deze expositie zal een vogelspeeltuin 
aaneelegd worden, .,vaarin men vogels 
allerlei speeltuig, als wip en schommels, 
in beweging ziet brengen, waardoor 
lichtgevende effectcontacten ontstaan. 
Een andere bijzonderheid is een terra
rium met escotische miniatuurvogels in 
riike kleurschakering. 
Het beloofd een zeldzaam mooie expo
sitie te worden. 

GIFTEN DR. HOEK'S VERENIGING. 
Ontvangen werd een bedrag van f 25,
van familie van H. 
Van de Heer V. werd een bedrag van 
f 21,75 ontvangen, zijnde de opbrengst 
van wandelkaarten "Sparrenrijk". 

GESLAAGD. 
Mei. B. van Meurs, alhier, slaagde dezer 
dagen voor het diploma lerare�-coupeu
se. Mei. H. Schilder, eveneens uit onze 
plaats, behaalde het diploma coupeuse
costumière. Geslaagden proficiat! 

MEDEDELINGEN VAN DE 
R.K. VOLKSMUZIEKSCHOOL. 
Op de St. Angelaschool slaagden voor 
diploma A de volgende leerlingen: Lena 
Bekers, Marijke Colla, Laura Luijcx, 
Tineke van Schaayk en Jo Timmer
mans. 

---93ra&uu' s Centcum---
MET KERSTMIS EN NIEUWJAAR 

ONZE ABONNE'S GELIBVEN MET HET VOLGENDE REKENING TE 
HOUDEN, 
1. Het Kerstnummer van Brabants Centrum verschijnt Woensdag 24 December.
2. Het Nieuwjaarsnummer vap Brabants Centrum zal zoveel mogelijk op

V rijdag 2 Januari verspreid worden. Aangezien algehele verspreiding op die
datum echter niet verzekerd kan worden, houde men er rekening mee, dat
een gedeelte van de kranten wellicht eerst in de morgenuren van Zaterdag
3 Januari besteld zal worden.

DE ADVERTEERDERS EN DE INZENDERS VAN ARTIKELEN, BE
RICHTEN, V ERSLAGEN E.D. GELIEVEN VAN HET V OLGENDE 
GOEDE NOTA TE NEMEN, 
1. Inzending van advertenties en copy voor het Kerstnummer behoort vóór of

in de loop van Maandag 22 December te geschieden, anders kan tijdige
plaatsing niet gegarandeerd worden.

2. Advertenties en copy voor het Nieuwjaarsnummer dient men uiterlijk op
Dinsdag 30 December op "Molenstraat 19" afgegeven te hebben, wil men het
eerste nummer van Brabants Centrum in 1953 direct na Nieuwjaarsdag zien
verschijnen.

OP ALLER MEDEWERKING WORDT GEREKEND! 

BEVESTIGING EN INTREDE VAN 
NIEUWE DOMINEE. 
Nadat de Ned. Hervormde Gemeente 
in Boxtel ruim twee jaar zonder dominee 
bestuurd moest worden, vond j.l. Zon
dag de bevestiging plaats va_Q de Wel
eerw. Heer Ds. J. C. Weber (afkomstig 
uit Utrecht) als Predikant te Boxtel. 
De bevestiging geschiedde door Ds. C. 
Stipiraan Lucius, predikant te Gent (Bel
gie), en wel des voonniddags om half 
elf in een stampvolle kerk. 
De intrede van de nieuwe dominee had 
plaats des namiddags om 4 uur, weder
om in een tot in alle hoeken gevulde 
kerk. Onder de talrijke aanweziien be
vonden zich o.a. Burgemeester Drs. M. 
A. M. van Helvoort, als vertegenwoor
diger van de gemeente Boxtel, Dokter
C. J. Margry als buurman van de domi
nee, Mei. Petersen als hoofd der open
bare School, en voorts vele collega's en
vrienden van de nieuwe Predikant.
Hij werd o.a. toegespr9_ken door de Con
sulent Ds. W. H. Stenfert Kroese te
Vught, door Ds. Van Gelder te Eindho
ven als afgevaardigde van de Evangeli
satie in het Zuiden en verder ook door
de President-Kerkvoogd te Boxtel na
mens Kerkeraad en Kerkvoogdij. Al
deze sprekers werden door de nieuw.!
Predikant beantwoord.
Het was voor de Ned. Hervormde Ge
meente te Boxtel een belangrijke dag!

DOOR KINDEREN 
VOOR KINDEREN. 
Actie voor Het Misdeelde Kind 
werd een succes 1 
Hulp en bijstand te verlenen aan het 
prachtige maatschappelijke werk der op
voeding en verpleging van het misdeelde 
kind, dat is de doelstelling van het Ne
derlands Comité voor Kinderpostzegels. 
Waar voor dit mooie doel telkenjare 
alle plaatselijke afdelingen van dit Co
mité in ons land mobiel gemaakt wor
den, bliift Boxtel nimmer achter. Werd 
vorig jaar met de originele actie "Pop
pendam" een prachtig succes geoogst, 
dit jaar - en wel j.l. Zondag - werden 
kindervoorstellingen van Walt Disny's 
meesterlijke filmwerk "Bambi" gearran
geerd. En ook nu was het succes groot. 
De organisatoren van deze actie moch
ten zich verheugen in zulk een enorme 
toeloop van Boxtel's jeugd, dat de Nieu
we Bioscoop voor twee voorstellingen 
nog te klein bleek. 
Honderden kinderen (én vele volwasse
nen) hebben aldus op bijzonder aange
name wijze biigedragen tot een groot 
werk van naastenliefde! 

CANADA-AVOND. 
Groeiende beJa�stellïng voor 

, emiltratie naar Canada. 
J.1. Maandag werd in het Verenigings
gebouw, alhier, een door het Plaatselijk
Emigratie-Comité georganiseerde Cana
da-avond gehouden. Ondanks het slech
te weer was de belangstelling ongekend
groot, waaruit mag worden afgeleid, dat
nog altijd velen al hun hoop voor de
toekomst gevestigd houden op emigra
tie, zulks in het bijzonder naar Canada,
dat voor Nederland een bii uitstek gun
stig emigratieland blijkt te zijn.
Op deze drukbezochte voorlichtings
avond hield de bekende emigratie-aal
moezenier Pater v. d. Elsen 0. Praem.
een voordracht over de emigratie in
het algemeen (waarbij hij de aspirant
emigranten tal van nuttige wenken gaf)
en over de emigratie naar Canada (het
land dat nog maar pas geleden door
hem bezocht werd).
Aan de hand van een nieuwe serie
lichtbeelden gaf Pater v. d. Elsen de
aanwezigen een goed inzicht in arbeids
mogelijkheden, levensgewoonten, maat
schappelijke structuur e.g_. van dit li,!nd
van-de-toekomst.
Door de heer Van Puyenbroek werden
aan het slo-t van de avond nog de voor
waarden bekend gemaakt, waaraan op
voorschrift van Canada en Nederland
zal moeten worden voldaan, wil men
voor emigratie in aanmerking komen.
Ook werd nog het woord gevoerd door
een der aanwezigen, die reeds in Cana
da vertoefd had en er binnenkort weer
naar zal terugkeren. Zijn "ooiz2etuil:(e
verslag" droeg eveneens bij tot het wel
slagen van deze uitstekende voorlich
tingsavond, waarmee door het Pl. Emi
gratie-Comit� wederom aan vele men
sen een �rote dienst bewezen is.

SLIPGEVAAR OP EINDHOVENSE
WEG VEROORZAAKTE DRIE 
VERKEERSONGEVALLEN. 
Mevr. Linsen aaDRCreden. 
Toen onze plaatsgenote Mevr. M. J. 
Linsen-v. d. Kerkhof (verloskundige) 
vorige week Vrijdagavond omstreeks 
half zes op de bromfiets terugkeerde van 
het bezoek, gebracht aan een patiënte 
in Kleinderliempde, werd ze op de brug 
nabij Wasserij Crols totaal onverwacht 
van achter aangereden door een vracht
wagen. De. chauffeur van deze vracht
wagen zal - aangezien de weg overal 
goed berijdbaar bleek hoogstwaai:
schijnliik verrast zijn geworden door de 
ernstige gladheid, die op genoemde brug 
voorkwam. Zij die het ongeluk zagen 
gebeuren, deelden althans mede dat de 
wagen, die met grote snelheid aan kwam 
rijden, op de. brug plotseling slipte, ver
volgens als een tol over de weg draaide 
en daarbij de niets vermoedende Mevr. 
Linsen tot slachtoffer van deze gevaar
lijke manoeuvre maakte. Mevr. Linsen 
werd op de wegberm neergesmakt en 
bleef daar ogenschijnlijk hoogst ernstig 

. gewond liggen. Nadat zij door passeren
de en omwonende personen bii Wasserij 
Crols was binnengedragen, werd eerste 
hulp verleend door Dokter Margry. 
Deze constateerde een hersenschudding 
en vele schaafwonden, die er de oor
zaak van waren, dat het ongeval zich 
aanvankelijk nogal ernstig liet aanzien. 
De toestand van Mevr. Linsen is mo
menteel alleszins bevredigend te noe
men en het laat zich aanzien, dat zij 
na gedurende enkele weken rust gehou
den te hebben, haar practiik weer zal 
kunnen hervatten. 
Naar ons bij informatie voorts werd 
medegedeeld zal de praktijk van Mevr. 
Linsen voorlopig worden waargenomen 
door de huisartsen. 
Aangeslotenen bii Ziekenfondsen ver
voegen zich bij hun eigen hui�arts. 
Val- en sliooartijen 
met materiële schade. 
Het bovenomschreven ongeval was 
merkwaardig genoeg te zelfder ure en 
te zelfder plaatse reeds voorafgegaan 
door een tweetal and�re ongelukjes, 
eveneens het gevolg zijnde van de glad
heid op de brug. 
Eerstens was een motorrijder er de 
macht over zijn "machine" kwijt geraakt, 
hetgeen deze persoon gelukkig alleen 
maar op materiële schade (zij het dan 
ook zeer aanzienlijke materiële schade) 
kwam te staan. Tweedens slipte er een 
wagen zó gevaarlijk, dat het hek· bij 
Wasserij Giesbers voor een groot ge
deelte vernield werd. Toen tenslotte het 
derde ongeval met Mevr. Linsen had 
plaats gehad en de politie was gewaar
schuwd, werd het verkeer stop gelegd, 
totdat afdoende maatregelen ter voorko
ming van verdere ongelukken waren l:(e
troffen. 

MISSIE-THUISFRONT. 
Voor de te stichten nieuwe missie van 
Pater Jan van Amelsvoort: f 1,- uit 
dankbaarheid van N.N. 

Burgerlijke Stand 
der gemeente Boxtel 
van 9 -tot en met 15 December 1952. 
GEBOREN: Cornelia H. M. dochter 
van G. L. van der Heijden en A. M. van 
Gestel, Vorst ·17a - Franciscus C. H. 
M. zoon van Fr. W. J. de Koning en C.
J. H. W. Dolphin, Kijnijnshoolsedreef 6
- Petronella M. M. dochter van J. A.
C. van Drunen en G. W. ·Peijnenburi:<,
van Ranststraat 2 - Anna H. W. doch
ter van J. B. Derks en H. -J. Leijten,
Liempdseweg 12 - Rosalia J. M. doch
ter van Fr. C. V. Baeten en M. J. A.
van de Meerendonk, Prins Hendrik
straat 2 - Marinus W. M. zoon van J.
J. van Geel en G. P. Claassen, Station
straat 56 - Cornelius Fr. N. C. zoon
van H. Wagenaars en P. L. van der VeJ..
den, van Hornstraat 45 - William A. E.
zoon van L. v. Denderen en A. M. Rus
sell, Deken Spieringsstraat 18 - Johan
nes P. A. zoon van M. Timmermans en
J. Th. M. Roovers, Zandvliet 40 - He�
drikus B. zoon van J. C. van Schijndel
en A. B. Verberk, Breukelsestraaat 8.
ONDERTROUWD: Adrianus van Zog
gel (Rosmalen) en Helena W. M. vail 
der Steen (Boxtel). 



Wie helpt? 
Een van de vluchtelingenkampen, die 

door Oostpriesterhulp verzorgd worden, 
is het kamp Gutersloh bij P.tderbom, 
waar de geestelijke verzorging van de 
katholieke vluchtelingen is toevertrouwd 
aan een pater Carmeliet. 
Deze zielzorger schreef me dezer dagen 
een dankbare brief om de goede ont
vangst te melden van de twintig ton kle
ren en levensmiddelen, die Oostpriester- � 
hulp half November naar dit kamp kon • 
zenden. 
Hij doet nu een beroep op ons bij de 

volgende zending ook gedroogde melk, 
cacao, suiker en vet te zenden, artike
len waaraan bij de uitgehon�r.de vluch
telingen het meest behoefte bestaat. 
Welke fabrikant, grossier of winkelier 
zou hier willen helpen? 
Welke particulier zou bij het boodschap
pendoen niet wat extra's willen kopen 
voor dit kamp? We maken thans zen
dingen gereed tegen Kerstmis voor ver
schillende kampen. Wie wil dan een 
beetje troost en vreugde brengen? 
En wie weet raad op een ander verzoek 
van. deze zielzorger, die mij vraagt om 
enkele autopeds voor kinderen? Tot nu 
toe kunnen ze bij de ·kampleiding een 
autoped huren voor drie dubbeltjes per 
uur. Uren lang staan ze in de rij om 
aan de beurt te komen. 
Uw goede gaven worden gaarne ont
vangen op ons adres: Oostpriesterhulp, 
Ned. R.K. Huisvestings-Comité, Hekel
laan 6, 's Hertogenbosch, Tel. 8491, 
giro no. 34348. 

Pater Wiro v. Aken O.Praem. 

Agenda 
SPREEKUUR BURGEMEESTER: 
Maandag 22 December van 10-12 
uur v.m. 

R.K. Uitleenbibliotheek 
Boxtel. 
Prins Bernhardstraat - K.J.V.-huis. 
UITLEENUREN. 
Uitsluitend voor volwassenen: 
Woensdag en Zaterdag van 6.30-7.30 
Zondag van 11.30-12.30. 
Uitsluitend voor de jeugd: 
Woensdag van 2-3 uur. 
Vrijdag van 4.30-5.30 uur. 
NIEUWE BOEKEN. 
Jeugdboeken: 
Aug. Boudens: De moord in de sneeuw. 
B. Zwegers: Het spookt aan boord.
Oudere meisjes:
A. Prinsen: Marion.
Romans en verhalen: 
Ed mond Nicolas: De valse God.
Michael Innes: Het geval van de rei-

zende jongen. 
Theo Thijssen: Kees de jongen.
Hjalmar Bergman: Ka tja in rok. 
Thomton Wilder: De hemel mijn be-

loning. 
Bomans, de Bourbon, Coolen e.a.: Om

nibus naar het geluk. (Een bundel 
blijmoedige verhalen). 
Herman de Man: Scheepswerf de 
Kroonprinces. 

Reisbeschrijvingen: 
H. Vencken: Tussen oerwouden en vul

kanen. (De evenaar langs van Léo
poldville tot Mombasa). 

F. M. Gescher: Naar de uiteinden der
aarde. Een halve eeuw Pool-ontdek
kingen per slede en door de lucht). 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen.

ZONDAG 21 DECEMBER 

Dokter v. Groeningen 
Stationstraat 30 Tel. 484 

SNOR GAAT NAAR DE STAD 
en keert ( verstandiger) terug 

Daar, waar het korenveld van boer Ger
ritsen aan het betoverde bos grensde, 
woonde Snor, een jonge flinke veldmuis. 
Hij had zijn hangmat tussen twee ste
vige korenhalmen opgehangen en schom
melde lekker in de zon. 
De laatste tijd was Snor niet tevreden 
met zijn veldmuizenbestaan. Hij wilde 
wel eens naar de stad, om lekker te eten 
en avonturen te beleven. Al een paar 
dagen had hij er over gedacht, maar nu 
stond zijn besluit toch vast. Vanavond 
ging hij naar de stad. 
Toen Snor 's avonds in de stad kwam 
bleef hij verbouwereerd staan. Jonge, 
jonge, wat was het leven hier anders 
dan in het betoverde bos. Snor genoot, 
zo'n drukte had hij nog nooit gezien. 
Na een eindje gelopen te hebben kwam 
hij in een drukke straat. Op de stoep
rand bleef hij staan. Plotseling viel er 
een schaduw over hem heen en snel keek 
Snor omhoog. Boven hem zweefde de 

zool van een mannenschoen en de veld
muis kon nog net op tijd wegspringen, 
voordat de schoen op de stenen bonkte. 
Snor schrok zo erg van die harde bons, 
dat hij hals over kop wegrende, de 

straat op. 
KIJK UIT! 

Ineens ho.orde hij naast zich een vrese
lijk lawaai en een hevige windvlaag 
gooide hem ondersteboven. Voordat 
Snor kon opstaan raasden met een ge
weldige vaart de wielen van een grote 

auto langs hem heen. De veldmuis gaf 
een vreselijke gil, en wild van angst ren
de hij naar de overkant. ,,Ting, ting", 
hoorde hij achter zich en zo hard hij 
Jopen kon rende hij verder, sprong over 
·een ijzeren gleuf in de straat en strui
·kelde. Het werd ineens vreselijk donker
en op korte afstand zag hij een geweldig 
·groot wiel voorbij razen en even later 
··nog een. Het was een tram, die over 
Snor heen ging. Gelukkig mankeerde hij 
niets, maar ·hij was bang en rende weer 
·zo hard mogelijk verder.
Toen hij de stoep aan de overkant be
reikte, ging hij op de rand zitten om wat 
uit te rusten. Weer dreunde de straat 
·en klonken harde bonsen achter .  hem.
Vlug sprong hij opzij en rende door een 
bewegend poortje, dat gevormd werd 
door een damesschoen met hoge hak en 

toen stond hij l'illend van angst tegen 
de muur van een huis gedrukt en keek 
bang om zich 'heen of er niet een gaatje 
was waarin hij weg kon kruipen. 
Daar zag hij een opening onder in een
deur en snel glipte hij er door. Zo, hier 
was het tenminste rustig. Voorzichtig 
trippelde hij de gang door en kwam in 
-een schitterend verlichte kamer. Nieuws
gierig ging Snor op onderzoek uit en 
klom tegen het tafelkleed . op. Op de 

tafel stonden borden en ander eetgerei 
en -de veldmuis kon le"kker smullen van 
de restjes die over waren gebleven. Wat 
hier op de borden lag; dat was nog eens 
·tekker, veel beter dan wat hij in zijn
korenveld vond. 

VOOR DE POES 1

Het was doodstil, maar .plotseling hoor
de Snor een belletje rinkelen. Verbaasd 
keek hij om zich heen. Wat was dat nu? 

.Lang hoefde hij niet te wachten, want 
-ineens -hoorde hij ·een -bons achter zich 

• • en· toen hij snel omkeek, zag hii ·een ge
we.fdige grote kater die aan een rood 
bandje om zijn nek · een klein koper bel
.Jetje droeg. De jonge veldmuis wachtte
,nu, ni� langer af, -maar nam een kloek 
besluit. Met een flinke sprong was hij 
buiten het bereik van de grote klauwen 

� 

Cri,� 

y 
van de kat, maar die liet zich zijn prooi 
niet zo makkelijk ontgaan. Even later 
renden kat en muis als dollen over de 

tafel. Snor begreep, dat hij het op de 
tafel niet zolang zou kunnen uithouden 
en sprong daarom op een grote leunstoel, 
die vlak bii de tafel stond. Vlug kroop 
hij onder het afhangende tafelkleed en ... 
de kat was hem kwijt. Maar dat duurde 

niet lang, want even later hoorde hij het 
zachte gerinkel van het belletje vlak 
voor zich aan de andere kant van het 
tafelkleed. 
Weer rende Snor weg, nu weer op de 

tafel. Wat was dat? Vlak voor hem stond 
een glazen zuil, met een wijde boven
kant. l\,1et één grote sprong vloog hij er 
op. Maar oh, wat een schrik, hij dui
kelde er in. Het bleek een groot wijnglas 
te zijn, waarin Snor terecht was geko
men en het glas was nog voor een deel 
gevuld. Oe veldmuis ging dan ook direct 
kopje onder. En door de schrik kreeg 
hij heel wat wijn naar binnen. 

DRONKEN. 
Een veldmuis drinkt geen wijn en daar
·om kon Snor er niet goed tegen. Met 
moeite hees hij zich kletsnat aan de rand 
·omhoog. Wat was er toch met hem? Hij 
zag alles in een waas en de kamer draai
de om hem heen. Snor was door de wijn 

die hij naar binnen had gekregen een 

beetje dronken geworden. Daar kwam 
de kater weer aan. Hij zag de veldmuis 
hangen aan de rand van het glas en 
maakte zich klaar voor zijn sprong. 
Van de schrik viel Snor om en ging
weer kopje onder in de wijn. Maar het 

was ook zijn geluk, want daardoor greep 
de kater mis en gooide het wijnglas om. 
De wijn liep over het tafelkleed en Snor 
tuimelde van de tafel op de grond. Nog 
suf van de val, suizebolde hij een beetje 

na, maar toen drong de ernst van zijn 
toestand goed tot hem door. Snor rende 
voor zijn leven. Als een dolleman holde 

• hij door de kamer op zoek naar een 
gaatje waardoor hij kon ontsnappen. Ein
delijk vond hij er een en voort rende 
hij de gang door naar buiten. In grote 
vaart rende hij langs schoenen, wielen 
en andere gevaarlijke dingen naar de 
overkant. van de straat en zonde·r te 

stoppen liep hij zo hard als hij lopen kon
terug naar de rand van het betoverde 

bos. . 
Toen hij weer in zijn aardhol zat, be
sloot hij nooit meer rtaar de Stad te 

gaan. Hij was als veldmuis geboren, dus 
hoorde hij in ·het veld en niet in dë stad. 

Fanfare St. Arnoldus concerteerde 
Linden de "slagwerk-winkel" goed wig 
te bedienen. 
En dat de Lennisheuvelse bevolking de 

Geslaagd,,non•stop "prograhlma Spreker prees de Directeur van de Fan- laatste "top-hits" weet te zingen, dat 
fare, de Heer Jos. van den Braak, door kunnen wij verzekeren! -

Alhoewel, voorzeker, Lennisheuvel een wiens enthousiaste en uiterst deskundige Aan het slot van de avond bracht de 
onv•erbrekelijk deel van Boxtel uitmaakt, leiding reeds na twee jaar het muzikale Geestelijk Adviseur harteliik dank aan 
de inwoners van Lennisheuvel inwoners peil van thans bereikt kon worden. Hij allen, die aan het welslagen vaQ deze 
van Boxtel zijn, toch vormt de bevolking prees daarbij ook de werkende leden, avond medewerkten. 
daar een gemeenschap-op-zich. die door hun doorzettingsvermogen en Tot de Voorzitter van "Boxtel Vooruit''. 
Ze weten het met elkander goed te vin- liefde voor de muziek hun - Fanfare die de avond mede biiwoonde, richtte 
den, ze weten de goede Brabantse ge- reeds zover wisten te brengen. hij de woorden: ,,Boxtel Vooruit" kan
woonten in ere te houden, ze weten , Onder leiding van de Heer Jos. van den overtuigd zijn, dat Lennisheuvel vooruit 
iets bijzonders te presteren ook. Braak· voerde de Fanfare hierna uit: wil! 
Zoals Boxtel zelf z'n Ark, St. Paulus- Marsparade no. 2, van P. B. Bisselink. De Fanfare "St. Arnoldus" kan met ge-
Jeugdhuis en Concertgebouw heeft, zo In eerste uitvoering werd daarna ten ge- noes;ien op deze donateurs-avond terua-

, staat daar in de schaduw van de schone hare gebracht de Ouverture "Gouden z=i=e=n=. ================

St. Theresiakerk "d'n Orion". Herfst" van Alb. Meijne Wzn. 
Op Zondag-avond jongstleden hebben Alhoewel de tijd voor het "instuderen" Nieuwe uitgaven de Lennisheuvelsen de deuren van hun van deze Ouverture,. naar wij vernamen, 
woning achter zich dicht getrokken en zeer kort is geweest, mocht de uitvoe- In één deel van De Werken van Charles 
zijn door de koude vrieslucht naar "d'n ring hiervan zeer goed genoemd war- Dickens verschenen vijf Kerstverhalen: 
Orion" gegaan, dat met zijn volle ver- den, de tijd van voorbereiding in aan- ,,Een Kerstlied in Proza" (A Christmas 
lichting als een hel-witte vlek temidden merking genomen een eervolle vermei- Carrol), Nederlands van Antoon Coolen; 
van de akkers te wachten stond. ding waard. 

- ,,De krekel bij de haard" (The Cricket
In Orion gaf de Fanfare St. Arnoldus, In "Franche Amitié", Fantaisie van Jac. on the Hearth) Nederlands van J. C. 
de nu twee jaar oude telg van het Box- Martin, trad als solist op Antoon v. d. Bloem; ,,Het Carillon" (The Chimes), 
telse muziekleven, een donateurs-avond. Sloot (trombone), terwijl in het daarop- Nederlands van P. J. M. Boezeman-
Het is een avond geworden, waarop de volgende duet Gerard Beekmans (bugle) Droog; ,,De Bezeten Man" (The Haun-
stampvolle zaal met 1<-root genoegen mede zijn kunnen toonde. ZÓwel trom- ted Man), Nederlands van Antoon Coo-
luisterde naar de bijzonder goede muzi- bonist als buglist oogstten veel bijval en !en ; ,,Het Slagveld" (The Battle of Life),
kale prestaties van de Lennisheuvelse verdiend. Nederlands van P. J. M. Boezeman-
Fanfare, een avond waarop uit volle In de Ouverture "La Montagne d'Ar- Droog. 
borst werd ingestemd met de tonen van gent" van G. Gadenne, excelleerde Ge- Deze meer dan honderd jaar oude kerst-
een door een inwoner van Lennisheuvel rard Beekmans (bugle) als solist en verhalen blijken niets van hun bekoring 
vaardig bespeelde accordeon, begeleid kreeg de eer die hem toekomt. verloren te hebben. Zij verdienen in 
door een even goede "slagwerk-virtu- Beide muzieknummers, als ook de Jubi- ieder gezin gelezen te worden. En dat is 
oos", een avond ook waarop uitbundig leum-Mars van A. Molenschot, werden uitstekend mogelijk, want zij maken. -
werd gelachen met de grillen en grollen door de Fanfare zeer goed en met veel opnieuw gebundeld - deel uit van de 

van een uitstekend komiekenpaar. bravour uitgevoerd. bekende en goedkope Prisma-reeks van 
Om hal'f 8 opende de Geestelijke Advi- Na het concert traden voor het voet- Uitgeverij "Het Spectrum" te Utrecht. 
seur van de Fanfare, de Weleerw. licht de Wilio's uit Eindhove!J.. die op In dezelfde reeks verscheen thans als 
Pater Pancratius, de avond met een wel- aantrekkelijke en beschaafde wijze gerui- laatste boek van dit jaar: G. K. Chester-
komstwoord en wekte de aanwezigen me tijd de zaal wisten te amuseren. Zij ton, Charles Dickens, , Onder de 

op, te zorgen, dat door het gehoor ge- werden op accordeon begeleid door de talrijke aan Dickens gewijde geschriften 
ven aan een oproep om financiële steun Heer M. Peijnenburg. is er wel geen dat zowel lezenswaardi• 
de Fanfare op de eenmaal ingeslagen De avond werd een "non-stop"-pro- ger als scherpzinniger is dan dat van de 
weg kan blijven voortgaan. Hij bracht gramma, door het optreden van "Mies" grote Dickens-kenner G. K. Chesterton. 
een woord van dank aan allen, die door Verhoeven, accordeon en Antoon v. d. Nu door de uitgave van de complet\> 
hun donateurschap de Fanfare in het Linden, ,,drums". 

- werken van Charles Dickens 's werelds 
verleden steunden en sprak de hoop uit, Wie zou gedacht hebben, dat dit nu grootste verteller zich weer aandient bij 
dat het aantal donateurs in de naaste maar doodgewoon "amateurs-werk" de talrijke Nederlandse lezers, is ook 
toekomst zodanig zou vermeerderen, zonder meer zou zijn, vergist zich ter- het ogenblik gekomen om Dickens wat 
dat gezegd kan worden: in Lennisheu- <lege, want wat Verhoeven uit z'n ac- meer van nabij te gaan leren kennen 
vel is ieder gezin donateur van de Fan- cordeon wist te trèkken was voor een en . . . . . .  zodoende straks ook zijn werken 
fare ! • 

,,amateur" verwonderlijk. terwiil v. d. met nog meer genoegen te kunnen lezen. 
VERLOOFD: Herinnering! Denkt U aan Te koop: N.L. biggen. J. v. 

TRUUS VAN ETTEN het prachtige zakatlasje, dat U d. Kerkhof, Tongeren 14.
en deze week bij de Végé-krui-

ANTOON TEEUWEN denier cadeau krijgt bij aan-
Clarissenstraat 8, Boxtel koop van 2 pakjes VéGé-thee? 
v. Heutzstraat 23, Venlo
2e Kerstdag 1952. 

Geen ontvangdag 
Te koop gevraagd: een in goe
de staat verkerende gaskachel 
3 lids). Brieven onder No. 81, 
Molenstraat 19. 
Ter overname: twee kachel
tjes. Bevr. de Visser, Feilen
oord 1. 

Te koop of te ruil: grote 

paardenhaam tegen kleinere. 
Te koop: een slachtvarken ±
140 kg geslacht. M. Schoen
makers, Roond. 
Te koop: een kalfvaars aan 

telling 2 Januari, t._b.c.-vrij be
drijf. C. v. d. Laar, Heze
laar C. 30, Liempde. 
Een best maalkalf te koop. 

Voor de vele blijken van 

belangstelling bij de ziekte 

en het overlijden van onze 
onvergetelijke Echtgenote 
en Moeder, zeggen wij 
hiermede onze welgemeen
de dank. 

Te koop: timmergereedschap Marinus Timmernpns, Kapel
en i.g.st.z. herenrijwiel. Bos- weg 1. 

A. Drijvers en Kinderen scheweg 43. Te koop: zware biggen bij J.
Voor Kerstmis! Een twintigtal J. v. Mensvqort, Tongeren 8.

Voor de hartelijke deelne
ming getoond bij overlij
den en begrafenis van 
onze dierbare echtgenote 

en moeder 
Wilhelmina,. d. Bos-v. d. Aa 

betuigen wij onze oprechte 
dank. 

P. v. d. Bos en Kinderen
Baroniestraat 56. 

Bij deze betui_g ik mijn 
hartelijke dank aan Mej. 

J. van Dam voor de van ·haar
genoten opleiding tot lerares
coupeuse. 

BAB VAN MEURS 

vette konijnen te koop. Miil
straat 32. 
24 vette kalkoenen voor de 
Kerstdagen, ook een best 

warmbloed paardje, 6 jaar, 
eerlijk en mak. v. Hornstr. 10. 
Kuikens! Kuikens! Pluimvee
houders, wilt U beste kuikens 
(hennekes), 1 da�gs_e, 7 daag
se of 7 weekse? Dan naar on
derstaand adres. Vraagt vrij
biijvend inlichtingen bij L. van 
Hommel, Esschebaan 19. Op 
hetzelfde adres een toom bes
te biggen te koop. 
Te koop: Slachtkonijnen. 
Raaphof 9.

Ridder van Cuykstraat 44 Te koop: kamerkachel i.z.g.st. 
Oe•er, Het Kerstkindje vraagt uw 

hulp om voor onze Ukkepuk
zachte priü;. W. v. d. 
Onrooi 18. 

kies en Rakkertjes een nieuw Vette konijnen te koop bij Th. 
St. Antoniushuis te laten hou- Timmermans, Bosscheweg 91. 
wen. De behoefte eraan is zo 
• groot en de tiid dringt. In Me- Slachtkonijnen te koop bij Jos. 
mento en 't gebed onzer klei- Maas, Boseind 30. 
nen bevelen we U aan. Giro 

Te koop: een toorn biggen en 
een kalfvaars, 12 Jan. aan tel
ling, t.b.c.-vrii bedrijf. H. Me
gens, Esschebaan • 11. 
Te koop: slachtkalkoenen, 
tegen billijke prijs. Jac. v. 
Oers, Breukelsestraat 112. 
Voor de Kerstdagen goed
koop vieesch. kalkoen f 2, 10 
per 500 gram. Hazen f 2, 15 
per 500 gram, Tamme konij
nen f 1,80 per 500 gram, pan
klaar. Koks, Molenstraat 37. 
Voor de Kerstdagen op ieders 
tafel een vette kàlkoen f 2,75 
per kg levend gewicht. Volle 
Hazen f 8,- per stuk. Koks, 
Molenstraat 37. 
Verloren: Woensdagmorgen 

in de Stationstraat t.o. Water
schap: Schakelarmband, goud 
op zilver. Tegen beloning 
terug te bezorgen: Station
straat 43, Boxtel. 

Voor Uw 

Kerstversiering 
naar de 

fa. Th. v. Dongen 
Rechterstraat 58 

Alle soorten 
Kerstballen en
Kerstklokken 
Slingus, Feeënhaar, 
Lametta en Lint 
Flitter in wit, 

zilver en goud 
Mos, Sneeuw, IJspe•
gels, Paddenstoelen,
Dennenappels 
* 

Mooie Kerstgroepen 
Grottenpapier 
* 

Div. Tafelversiering 
Hulst, Tafellopers,
Tafelkleden met 
Servetten 
Kerstservetten en 
,Onderzetters 

(druppelvangers). 
* 

Grote verscheidenheid in 
Kaarsen, rood en wit, 
Gekleurde Kerstboom
kaarsjes Kaarsenknijpers 
en Kaarsenhouders, enz._ 

Morgen is te laat ! 38.22.56 P. Eusebius Kemp. Biggen te koop bij Weel. J.
Dankers, Schiindelsedijk 9. O.F.M., Nw. Havenstraat 74, 

Den Haag. 
Op buitengoed bij 's Herto
genbosch in klein gezin ge

Te koop: een toom beste big
gen. Wed. L. v. d. Sande, 
Kleinderliempde 4. 

Bekendmaking Sluit HEDEN uw ongeval• • 
hmverzekering of andere

Het Gemeentebestuur van soort van verzekering blj
Boxtel maakt bekend, dat de 

wekelijkse markt, vraagd flinke Juffrouw-Huis- Te koop: 14 weken dragendehoudster, R.K., - zonder huise- N.L. zeug, lste worp, keuze lijk verkeer. Meerdere hulp uit 2_ Th. Bekkers, Vorst 5_ in verband met Kerstmis, 
aanwezig. Brieven H. Henket, _ _ _ _ ___ _____ volgende week gehouden zal 
"Den Eikenhorst", Boxtel. Te koop: een best maalkalf. worden op 

HET ALGEMEEN 

ASSURANTIEKANTOOR. 

ESHUIS 
BOSSCHEWEG 12 

Gevraagd een net Meisje voor Th. van Krieken, Oirschotse- Woensdag 24 December halve dagen. Bevragen Molen-
1
w

■
e
■
g-5

■- ----------------------------------•straat 19. 
Gevraagd: een nette Werk
ster voor één dag per week. 
Adres bevrag�n Molenstr. 19. 
R.K. echtpaar, zonder kinde
ren, zoekt een of twee onge
meubileerde kamers met ·keu
kentje of gebruik van keuken. 
Als tegenprestatie is de vrouw 
bereid ' enige huishoudelijke 

werkzaamheden te verrichten: 
Brieven ·onder nr. 79. Molen
straat 19. 
Verloren: bruinlederen heren
handschoen-• tussen Rijksweg 
en Rozemarijnstraat. Te"rug te 

bezorgen Molenstra;:it 19. 

IVO VAN HAREN's SCHOENFABRIEKEN N.V. 
ORTHENSCHEWEG DEN - BOSCH 

Vragen 

NETTE MEISJES 
Ter opleiding in het Schoenstikatelier. 

Hoog loon. - Goede sociale verzorging. 
Aanmelding persoonlijk of schriftelijk Afdeling PERSONEEL 
Fabriek DEN BOSCH. 

•



SPORT-NIEUWS R.K.S.V . .,O.D.C." O.D.C. ·t krijl(t a.s. Zonda� bezoek vanS.C.B. 1, 'il ilfoeg die tot de kopgroepvan de 3e klas afd. A. behoort.Men wordt eraan herinnerd dat tijdens, • de wedstrijd gecollecteerd zal worden • • voor het Trainingsfonds.SCHAKEN.JelJR(ikampioensdtap van Boxtel e.o.Voor de eerste maal in de schaakgeschiedenis van Boxtel wordt op 26, 27en zo nodig op 28 D�cember a.s. geschaakt door de jongens van 13 tot enmet 19 jaar met als inzet de titel.,Jeugdkampioen Boxtel 1952".Deelname aan dit tournooi staat openvoor alle jongens uit Boxtel, Es_ch,Liempde, St. Michielsgestel en Oirschot.Bij de E. B. S., de organiserende vereni�ing, kwamen inmlddels diverse inschrijvingen binnen.Voor degenen, die nog wensen mede tespelen, bestaat gelegenheid tot aan(!lelding bii de Heer L. Pechtold, Molenstraat 5, Boxtel, tot uiterlijk 22 Decem-ber a.s.R.K.S.V . .,BOXTEL".Nu de K.N.V.B. j.l. Zondag alle voetbalwedstrijden afgelastte, geldt voor Zondag21 December het programma van vorigeweek.Boxtel 1 speelt dus om 2.30 uur in Eindhoven �egen Tongelre 1, terwijl de roodwitte reserves er tegen de dito's vanTongelre een voorwedstrijd ·zullenspelen.Boxtel 3 gaat op bezoek bij D.V.G. 2 enBoxtel 4 is te gast bij Essche Boys 2.• Een en ander natuurlijk alleen wanneerde weersomstandigheden gunstig zijn!In verband met de a.s. Feestdagen zijnde trainingsavonden voor de volgendetwee weken bepaald op Dinsdag 23 December en Dinsdag 30 December. De aanvangsuren blijven voor alle seriurenelftallen onveranderd.BILJARTEN.Uitslagen Klas!.e B.Amateur 3--D.M.C. 2321 140 15 2.29 273 140 18 1.95Hoogste serie: W. Hastenberg (D.M.C.2) 18 car.Witte Muis-Krijt Op Tijd. 270 154 12 1.75 308 154 12 2.00 Hoogste serie: A. Brekelmans en C. Nooten (Witte Muis) alsmede A. Hoffmans (K.O.T.) 12 car. P�amma voor 20 en 21 Dec. a.s.: Klasse A: Amateur 2-Gr. Pommerans (20 Dec.) Amateur 1-D.M.C. 1 (21 Dec.) Klasse B: D.M.C. 2-Witte Muis K.O.T.-Nooit Gedacht (20 Dec.) 

'n Nieuwjaarswens 

in Brabants Centrum ? -Oudergewoonte zullen weer vele mensen gebruik maken van Brabants Centrum om hun wensen voor het jaar 1953 te vertolken, Men zij er in dit verband op gewezen, dat opgave van de Nieuwjaarswensen - te plaatsen in ons blad van Vrijdag2 Januari - kan geschieden··tot Dinsdag30 December 's middags 12 uur. (Vroegtijdiger inzending wordt door ons echter op hoge prij;; gesteld!)De prijs van dergelijke advertenties overéén kolom bedraagt f 2,50. Wenst men de Nieuwjaarswensen in groter formaat, dan geldt een millimeterr�rijs van 10 cent. 
Mariasgarde (ST. PETRUSPAROCHIE). Zondag om 2 uur komt de club voor ritmiek. Zondag om hälf 3 de club voor de kerstversiering en de toneelspeelsters. Allen, die kerstliedjes willen meezingen, kunnen ook komen om half 3. Allemaal in het. parochie-huis op de Burgakker. Onze kerstavond willen we houden Zondag na Kerstmis. Dan· worden fullie allemaal om °half 6 verwacht op het K.JV.huis. Vraagt aan vader .en moeder of zedat goedvinden. • • De Korfbalclub moet een beetje geduld hebben. Misschien kunnen jullie het laatste half uur nog wat nakaarten in het Vim:entiuszaaltie op Duinendaal. De training kan deze Zondag in alle geval niet op de Burgakker. Door onderlinge samenwerking zullen we er een gezellige en fijne club van make_n. Succes!!! 

Bestrijding bruine rat Over het gehele land wordt thans een actie gevoerd ter bestrijding van de bruine rat. Hebt U last van de bruine rat, doe thans mee aan de algemene verdelgingsactie. Een zeer goed bestrijdingsmiddel is verkrijgbaar ten kantore vari de Dienst van Gemeentewerken, gemeentehuis Boxtel, dagelijks van 10-12 uur. 

Notaris P. MERTENS Houtmkoping Kampina Boxtel Boerenleenbank TE BOXTEL Notaris P.· MERTENS :zàl aldaar voor de heer F. v. TE BOXTEL d. Loo te Oisterwiik, voorTOEWIJZING op MAAN- zal aldaar op Dinsdag- 23 DeDAG 22 DEC. 1952 in Café cember 1952 voonn. 10 uur,Mulder, Nieuwstraat 33, nam. in Café H. Nooten, v. Salm-5 uur straat, voor de Ver. tot Be-PUBLIEK VERKOPEN: Het huis waarin 2 woningen te Boxtel, Maastrichtsestraat 66 met erf en tuin, kadaster sectie D nr. 2101, groot 11,40 aren, verhuurd aan v. Berkel voor f 4,50 per week en aan Masoleyn voor f 3, - per ·week.Huren voor koper vanaf dete dag der week vo4?end opde betaling- der • koopsom. Betaling koopsom uiterlijk 15Maart 1953. Lasten voor kopervanaf 1 Januári 1953.

houd van Natuurmonumenten in Nederland, met 10 % onraadpenningen, om contant geld PUBLIEK VERKOPEN: 120 kopen uitgezaagde en uitgesnoeide dennen geschikt voor mijnhout, timmerhout en boerengerief, alsmede brandhout en bonenstaken. Aanwijz.ing doen de boswachters de heren M. J. Beye, Kamoina en M. Scheutjens, Huisvennen. 
Voor het Kerstfeest ..... 100 gr. gekookte Ham 55 et. Als extra voor de 150 gr. Preskop . 45 et. a.■• Ker■tdag■n200 gr. Tongworst • 85 et f" bi' d • ken 500 gr. Varkenszult . 85 et. one

h 
m
30

e vm 
t k 500 gr. Poulet . . f 1,30 slee ts et, per S U 

·slagerij Baaijens-Frunt
Baroniestraat 99 

BOXTEL Alle houders van .S paar,, Voorschot,en Lop.Rekening, boekjes worden verzocht deze op de tsank in te Ie, veren vóór Kerstmis ter bij, schrijving van rente en verificatie. Tussen Kerstmis en Nieuw• jaar is de Bank voor ALLE ZAKEN gesloten. Belang• heb benden gelieven hiermede rekening te houden. 

Mooie Kerstbomen klein en groot. 
J. v. d. EerdenRechterstraat 84 

M • '

Hr·�:

F. P. v. Langen Stationstraat 6 2 
Uw OpticiënZiekenfondsleden ontvangen oog steeds korting 

Kerstreclame 
in 't ANKER Groot blik Zalm 440 gr. - Reclameprijs 1 ,80 Haring in tomatensaus groot blik 0, 78 Choco Hagel, 250 gr. 0,42 Jachy Caramelco p. bi. 0,80 Grote Kerstcake 1 , 1 0 Kerstkaarsjes, alle kleuren, p. pak 0,35 VERSE EIEREN wederom verlaagd 0,20 Grote fles Vruchtenwijn van 1,15 voor 0,85 Een grote fles Schilletje en 'n grote pot Boerenjongens samen 2,98 met 10 0/okorting Knax Worst per grote pot van 1,60 nu 1,20 VéGé-KRUIDENIER 
C, DE JONG-v. KEMPEN v. 'Hornstraat 12.
Voor de Kerstdagen 

halPn wii nnze 

P. . v. Zogchel
Bosscheweg 5 

Grote keus in sierlijke Kerst

bakjes en Kerstbomen 

December duur? 

ONS, 30de ragfijn, sterk r zwarte slechts 
J!S 

Nylon is de grote mode geworden op dameskousen· gebied. Een bijzonder ar -tikel is het niet meer• Dat wil zeggen: op een enkele nylon na! 

'n KERST-TIP: voor kousen . even binnenstappen 
.In den Ooievaa-r 

STATIONSTRAAT 43 

Ach kom! 
Ik kom uit. Dank zij m'n geldzegels, 

die ik bij m'n VéGé-kruidenier krijg. 

Want die geldzegels zijn geld waard! 

En dat komt juist in December zo 

mooi te pas! 

Ga toch ook naar een VéGé-kruidenier en 
profiteer daar óók van! 

• 

�

GULLER MB ZEGELS! 
• GULLER NET GULDENS 1

Er zijn meer dan 1250 VéG4-kruldenlers 

� � .- ;:;;::-� •
�� '--=: 

Geniet eens 
met 

PICKWICK THEE: Engelse melange,76ct Ceylon melange, 88 et per 100 gram. 

FIJNE 
DESSERT KOFFIE: f2.30 per no gram. Een koffie hoogfijn van kwaliteit, krachtig en vol aroma. 

extra 
de Feestdagen! 

Ook 't heerlijke kopje koffie 
en thee doet het feestelijke 
karakter verhogen, vooral 
nu U eens de tijd heeft rus
tig en keurend te genieten. 
Douwe Egberts Fijne Dessert 
Koffie is verrassend lekker, 
echt iets bijzonders . . 
Douwe Egberts Pickwick 
Thee is een heerlijke me
lange, krachtig van smaak 
en rijk van afschenk. 
Verwen Uzelf en Uw huis
genoten eens !

DOUWE EGBERTS 

Koffie - Thee 

� 
--
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.,, , ONZE SPECIALE • '

1 KERSTSORTERING 1
'ft IS GEREED. 1 

Wij bieden U een grote verscheidenheid in: 

KERSTBOOMVERSIERING KERSTGROEPEN KERSTBOOMPJES �"� KERSTSTALLEN 
�� KERSTBOOMVERLICHTING KERSTKAARSEN - JI""--� TAFELVERSIERING KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN. KERSTBALLEN, in zilver en gekleurd 30, 25, 20, 15, 12 et. HUISJES, KLOKJES, TROMPETTEN, VIOLEN en honderden andere leuke artikelen 40, 30, 25, 20, 15, 12 et. KERSTBOOMPIEKEN verschillende soorten , 110, 90, 70, 50 et. LAMETTASLINGERS (zilver) 150 cm lang 37, 25, 20, 15, 10, 8 et. STANIOL LAMETTA per pakje 32, 12 et. 

ENGELEN HAAR mooi gekruld, per doosje 36 et. IJSPEGELS, in doosje per 12 stuks 
KAARSENKNIJPERS met lekbakje, per stuk 
CREPE PAPIER, per rol 

60 et, 
3 et. 

14 et. 
KERSTKRANSEN 39, 27, 17 et . KERSTKLOKKEN 48, 30, 23, 14 et. 

KUNSTSNEEUW, mooi wit, per doosje KERSTKAARSJES, 25 et. 
in glad en gedraaide uitvoering per doosje 40, 35, 30 et. KERSTKAARSEN, in leuke uitvoering, rookverdrijvend, 20 branduren, per stuk 95 et. KERSTKANDELAARS verschillende soorten 29, 25, 20, 15, 10 et. KERSTGROEPEN zeer mooi, 20-delig 1,65, 5,95, 7,50, 9,75 en hoger KERSTSTALLEN flinke maten 4,75, 4,25, 3,95, 3,50 KERSTMOS mooi natuurmos, per pakje 17 et, KERSTBLOEMEN, pracht sorterin_g, per takje 50, 35 et, KERSTBOOMVERLICHTING 

KERSTSERVETTEN per pakje van 25 stuks ·KERSTTAFELLAKENS110 x 150 ,cm
14,95, 14,25 

35 et, 
VOOR UW KERTVERSIERING NAAR : 

BOXTEL: 
Stationstraat 55 DE BIJENKORF 

Markt 14 F• A. VAN KOL 

�-- •• •

SCHIJNDEL: 

lfJaf dstràat 141 

1 

1 
Eló AA~1&JN 

~'7 
~~bben wij voor U. 

r :N r- M t 11 r 1:1 



Voor Kerstgoed l'°� 
kerstgroepen - stallen - kaarsjes 

engelenhaar - vogeltjes - huisjes 

sneeuw - klokjes kerstballen 

RECHTERSTRAAT 8, 

Uitknippen en bewaren. 

Ke rstvlees-aanbieding 
D■ze prlJzen zlJn geldig vanaf 
1 9 tot en met 31 December Dagelijks vers gehakt 1,40 p. 500 gr. Verse worst . . . . 1,60 p. 500 gr. Runderlappen . . . . 1,80 p. 500 gr. Runderrib . . . . . 2 ,00 p. 500 gr. Lende . . . . . . . 2 ,20 p. 500 gr. 

.. .. ..250 gr. Gebraden Gehakt . 50 et 200 gr. Tongworst . . . . 70 et 

TEL. 401 

KERSTDAGEN 
ZIJN 

HUISELIJKE 
.FEESTDAGEN! 

200 gr. Leverkaas • • • • • • 70 et MAAK uw INTERIEUR NOG AANTREKKELIJKER500 gr. Leverwors • • • • • 75 et DOOR AANSCHAFFING VAN:100 gr. Pekelvlees 35 et100 gr. gevuld Ontbijtspek 45 et 'N SMYRNA KLEEDJE OP uw SALON-100 gr. Boterhamworst . . . 35 et OF BIJZETTAFELTJE 100 gr. Hamworst . . . . 40 et 'N LEUK STOELTJE BIJ DE HAARD 100 gr. Knakworst . . 40 et 'N AARDIGE WORTELDOEK 'N GEMAKKELIJKE LIGSTOEL 
Vanaf heden Bouillon ver- 'N FRis VITRAGE GORDIJNTJE
krijgbaar à 50 et. per liter 'N VROLIJK OF STEMMIG siit\mGORDIJNEN

F J L• 'N HEERLIJK WARME WOLLEN DEKEN a. an Van leVenoogen 'N HANDWEEF- OF VELVET TAFELKLEED 
Fellenoord 2 - Telef. 372 - Boxtel, 'N STEL NIEUWE· SLAAPKAMERKLEEDJES. 'N SOLIED WILTON KARPET. 

Gouden trouwringen 
U vindt bij ons de grootste S.· ·.. "" ·· , " . 
keus in de beroemde • • 

. . 

H.D.Z. gouden trouwringen
Uit ede/goud voegloos gesmeed. 

FA A. v. Vlerken, Boxtel
Juwelier - Horloger

Speciale 

KERST

aanbieding. 

t 

Kruisstraat 10 

AL DEZE EN NOG MEERDERE ANDERE ART� 
LEN ZIJN HEUS NIET ZO KOSTBAAR IN AAN, 

SCHAFFING ALS U WEL ZOUDT DENKEN. 

VRAAGT 'NS PRIJSOPGAVE EN U KOOPT BIJ 
' 

J.J.W� 
UW SPECIAAL WONINGINRICHTING 
RECHTERSTRAA T 22-24 - TEL. 476 

Wij willen U e•r' even aan 

herinneren, dat wij U, 

waar en wanneer U wenst, 

gaarne met alle gegevens 

en inlichtingen over de 

Philips producten van 

dienst willen zijn. 

VAN BOXTEL· 

Zeer fijne zephir 5
175 Trubenijs boord 

Prima poplin 
8 7 5 Trubenijs boord • 

Prachtig Egypt. poplin, 
vast Trub. boord, g 95
dubb. manchetten • 

Fijnst Egypt. poplin, 
vast Trub. boord, 12 75dubb. manchetten • 

ZELFBINDERS en 
KNOOPDASSEN in de 
nieuwste kleuren en 4 7 5
dessins, van 1,95 tot • 

IN DEN 

OOIEVAAR 
STATIONSTRAAT -f.3 

Clarissenstraat 3, Boxtel. Tel. 47911

-J
1 rouwringen H. D. Z.

Alle maten en gewichten voorradig 

F. P. VAN LANGEN 
Stationstraat 62 Tel. 584 

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

Voor Kerstmis 
bieden wij onze Confectie 
aan tegen • sterk verlaagde 
prijzen. 

Overjassen 
Tw�djassen 

P Wed; P. Spierings 
Breukel•eetraat 88 

't Is 'beter besteed 
Door Spierings gekleed. 

naar Steinmann· 
slingers - alle soorten figuren - mos 

bellen - pieken - kersttafellakens 

kerstlopers - kerstservetten - enz. 

RECHTERSTRAAT 54, TEL. 675 

- -

.Albert H eijn's Speeiale Kerstaanbieding 

WITTE BLOEM 
21 

KERSÈN op sap 
500 gr•m . . zonder pit, per blik . 59 
SLAOLIE 

139 per hela fles 
AARDBEIEN op sap 

65 per blik 
SCHOUDERHAM 

47 
FRAMBOZEN op sap 

echte Gelderse, 1 00 gr•m per blik 65
KERSTPUDDING 

19 
ANANAS DELMONTE 

108 met hele vruchten, 1 00 gr■m schijven, per blik 
PUDDINGSAUS 

31 
PERZIKEN OP SAP 

diverse vruchtensm■lc:en, per fles Calilornlsche, per blik 145
SINAASAPPELSAP 

47 
VRUCHTENWIJN

sap van 1 0 sinaasappelen, per blik Vinoli■, per fles . 100 
DOPERWTEN FIJN 

107 
BOERENJONGENS 

225 groot blik . per pot 
SOEPASPERGES 

84 
ADVOCAAT

groot blik per fles 250 
ZALM LIKEUREN 
een delic■te1M, per bllk 109 diverse soorten per fle1 300 

Zelfr. Bakmeel 
38per pak . . . . 42-

Blanke Rozijnen 1 6100 gram . . . 19-
Blauwe Rozijnen 

17100 gram . . . . •  

Krenten 
17 100 gram . . . • •  

Sucade 43 100 gram . . • • •  

Amandelen 
501 00 gram . . . 60-

Valencia Pinda's 
59250 gram . . . . 

Appelmoes JOprima kwaliteit, per pot 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v. 6rinsven-v. Summeren 
MARKT15 
Mediscb Gedlpl. Voetverzargstar 

Ook aan huis te entbied■n 
Teleloon No. 820. 

's Avonds na 6 uur of 
Zondags zonder 

Sigaretten of Shag 7
dan naar de 

AUTOMAAT 
blJ 

BERT v. o. BRAAK 
Baroniestraat 7 3. 

Voor de feestdagen ontvangen : 
eeu prachtcollectie modieuze 

HERENSCHOENEN 

iu bruin ·en oxblood, 23 85 
met onverslijtbare zolen • 

HEIJMANS 

Sardines 
50 In 0lijfol;e, per blik 69-

Frans e Sardines 145In 0l;jfolie, per blik 

��t�k
e

�
I 

. . . . . 68

Haring 38In torn.saus, p. blilc 79-
Het &e•ende JDer• BJeHand ;��:l�it�r . . . 48
Appetitt Sird 

48per bl;k . . . 67-

Sardelringen 
per bl;k . . . 80 

Kers tkransjes 
9 m. suiker, 250 gram 4 
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g
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��
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� 39
Choc. Kransjes 491 00 gram . . 58. 
Fond• KransJes 

• 2 5100 gram ..... 
Hazelnoten 
250 gram ..... 59
Hazelnoten gepeld 

S O 100 gram . . . . • 

1 Grote sortering KAARSEN 1 
Studentenhaver 

35100 gr•m .. ... 

Met de feestdagen 

een e�tra traetatle 

Boffle-Koffle en Thee 

Koffie 250 gram 173-183-188-204
Thee 1 00 gram 50-58-66-72-80

6oudmerk Thee 1 oo gr. 92
Delicata Koffie per bus 250 

Die sf.aal U goed 
BRILLEN 

dat kan van Uw bril gezegd 

-
WA worden.

Il En dan erbij nog voordelig.

pa A. v. VLERKEN
Ziet etalage OPTICIEN 

Zieken/ondsleden extra grote korting. 

Zijn Uw jongens 
warm genoeg gekleed? 
Wij hebben plusfours 
in alle prijzen. 

P Wed. P. Spierings 
Breukelaestr;aat 88 

't Is beter besteed 
Door Spierings gekleed. 

Voor de Kers tdage._ 

EAU-DE-COLOGNE, 
ODEUR, LIPPENSTIFT 

In luxe en gewone verpakking 
Eau-de-Cologne ook .los 

• verkrijgbaar. 
PARFUMERIE 

M. J, VAN DEN BROEK
BREUKELSESTRAAT 84 

De best gesorteerd• en beter• 
Specl■alz■ak In Boxtel. 

BREUKELSESTRAAT 6 5 ,..__ _______ ,. •-----•1---_., 

DEN DRIES :��R��N EN OVERHEMDEN 
OP MAANDAG GEBRACHT. - ZATERDAG TERUG. 

--------~ 

= 

1 



BIJLAGE No. 421 19 DEC. 1952 

P,u,Jant' s Centcwn 
Nieuw en vanouds 

Wij luisterden even naar de Atlantische 
Raad, die te Parijs vergaderde, en hoor
den de president zeggen dat we het punt 
naderen, waarop wij ons veilig kunnen 
voelen tegen buitenlandse aanvallen. 
Daar zouden we ons over kunnen ver
heugen. Maar het zal nog wel wat duren 
alvorens dat punt bereikt is. Inmiddels 
mag de vasthoudendheid - (om ons 
klaar te maken voor de verdediging) -
niet verzwakken, want, alzo die presi
dent, ,,het beeld zou plotseling kunnen 
veranderen". 
Dit is dan de realiteit: er blijft gevaar. 
Zo gaan we het nieuwe jaar in, voor 
wat de wereldsituatie betreft. 
Moeten we ons daarom ongerust ma
ken? Integendeel. Dat ze rustig door
werken! 
Maar eerlijk, zouden wij willen zeggen. 
Of dat gebeuren zal, vragen we ons af. 
Als allen dachten en handelden als de 
Franse minister van buitenlàndse zaken, 
Robert Schuman, - die juist vóór de 
bedoelde vergadering een paar uurtjes 
naar Tilburg kwam om het eredoctoraat 
van de Tilburgse Hogeschool te aan
vaarden - ia, dan zou het wel mogelijk 
zijn het bewuste punt van veiligheid te 
bereiken. 
Maar zolarig oliebronnen, ijzererts, 
staalproductie en uranium nog aanlei
ding geven voor diplomatieke gesprek
ken onder vier of meer ogen, zullen "de 
verschrikkelijke bedreigingen. die door 
de duizelingwekkende ontwikkeling van 

* Vorige week hebben we U al diets
gemaakt, dat Boxtel Vooruit geen vrede
wenst te nemen met de trage atwerking
van de aangelegenheid: algehele verbe
tering van de Hoxte1se Bad- en Zwem
inrichting. Het is nu onderhand wel dui
delijk, dat het terloops gesproken woord
van Gedeputeerden (voorbije zomer)
i;:een evangelie is geweest en daarom
heeft Boxtel Vooruit ·in eerste instantie
maar weer eens aangeklopt bij B. en W.
van Boxtel. Men heeft hun beleefd ge
vraagd om na te gaan of er nog op ge
rekend mag worden, dat het Zwembad
a.s. zomer - geheel gezuiverd en goed
geoutilleerd - weer in gebruik zal kun
nen worden genomen. Zulks omdat het
van belang is niet alleen voor de Box
telse bevolking zelf, maar ook voor de
toeristen, die straks Boxtel zullen aan
doen. Wel, wij geloven vast, dat B. en
W. - die zelf niets liever zouden zien
- het niet bij een informatie zullen
laten! 1f. Vorige week schreven we ook
iets over een in Gemonde gehouden St.
Nicolaascollecte. Uit het bewuste ter
loopse bericht was echter één regel weg
gevallen en dat maakte het geheel min
of meer onbegrijpelijk. Duidelijkheids
halve vertellen we U nu, dat we een op
merking maakten over het feit, dat de
collectebussen bij genoemde gelegen
heid een groot aantal ongeldige munt
stukken bevatten, hetgeen de opbrengst
geen halfje hoger maakte. Zelfs Sinter
klaas wist er geen raad mee! • Toen
onlangs het advies gegeven werd om
missiebusjes te lichten, met het oog op
de inlevering van zinken centen, was dat 

een hooghartige wetenschap zijn ont
staan" wel blijven bestaan. 
Er is maar één Robert Schuman onder 
de staatslieden. En al is hij ook in ge
zelschap van een dr. Adenauer en een 
De Gasperi, dan is het nog slechts een 
drietal, een klaver blad tussen het hoge 
politieke gras. 
Als politiek en diplomatie op hun inten
ties waren afgestemd, kon de betrouw
baarheid ervan met wat meer gerustheid 
gewaardeerd worden. -Een redelijk natio
nalisme zou er niet door verdrongen be
hoeven te worden, evenmin als een ge
zonde commerciële rivaliteit. t.. 
Evenwel, om nog beeldspraak te gebrui
ken, een klaverblad telt slechts drie 
blaadjes, waarmee we willen zeggen, dat 
het vorenbedoelde drietal staatslieden 
zich met hun ideeën en principen bui
tengewoon vasthoudend en overredend 
tegenover ieder op de voorgrond 
komend politiek obstakel moeten kun
nen handhaven. 
Politieke naijver en machtswellust spe
len voortdurend internationaal en na
tionaal een rol ten nadele van een rus
tige wereldtoestand. 
Hoe moeilijk het is in wereldpolitiek tot 
overeenstemming te komen, is voor 
iedereen te begrijpen, die oog heeft voor 
problematische tegenstellingen op klein 
territoir. Begrijpelijker is het nog als 
men zichzelf afvraagt in hoeverre bij 
eigen aspiraties ook met anderer belan
gen rekening wordt gehouden. 

bij de zelatricen tegen geen dovemans
oren gezegd. Al spoedig zwermden zij 
uit om van véle kleintjes weer één groot 
te maken voor de missie. Doch "het zijn 
niet allen koks, die lange messen dra
i;:en" luidt het spreekwoord en inder
daad 'n onbevoegde zag kans om zich 
op één plaats een missiebusje met in
houd toe te eigenen. Daarom: weest op 
Uw hoede. Ook het stelen van kleine 
gebruiksvoorwerpen uit winkels, hotels 
en café's neemt weer sterk toe, dus ... 
extra waakzaamheid zij geboden! 1f. Nu 
de vorst zich bij tijd en wijle nog wel 
eens ondergronds wil laten gelden, komt 
het voor, dat waterleidingen stuk raken 
en er "straatfonteintjes" ontstaan, ,,zo 
maar ergens". Waarschuw in dergelijke 
gevallen de gemeentebedrijven, daarmee 
voorkomt men dan grotere narigheid. Bij 
voorbaat dank! � Zondag draaide in 
Boxtel onder overweldigende belang
stelling de film "Bambi", ten bate van 
Het Misdeelde Kind. Het liep bij beide 
voorstellingen storm en de kinderen 
moesten al hele bollebozen zijn, wilden 
ze op tijd een kaartje bemachtigen. Een 
jongetje, dat in "beugels" liep, zag geen 
kans om zich in die mêlée van een 
entréebewiis te verzekeren. Een dienst
doend politie-agent merkte de knaap op 
en bezorgde hem prompt een goed en 
gratis plaatsje. Kijk, dat was directe hulp 
aan het misdeelde kind! *• Warempel, 
de kous is af voor vandaag, al hadden 
we dan stellig de indruk, dat Boxtel 
enkele terloopse akkefietjes meer te ver
tellen had. A la bonheur, we rekenen 
- voor wat komen gaat - nog maar
'ns extra op de terloopse tipgevers!
-+c Wijsheid van de week: ,,Het is moei
lijk voor een lege zak om rechtop te
staan". (B. Franklin).

� 
AN DE MODERNE MEN 
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PHILIPS TELEVISIE 
DE KERSTMAN KAN UW TOPWENS HET BEST VERVULLEN 

BIJ VAN BOXTEL 

� 
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CLARISSENSTRAAT 3 

BOXTEL 

Van Boxtel geeft de beste Televisieservice, want Van Boxtel weet er alles van! Besluit het jaar met een goed besluit: Koop een Philips Televisietoestel bij 

VAN· BOXTEl 

Bekendmaking Vanaf heden zijn wij telefonisch aangesloten onder No. 
604 

Foto-Atelier 

JANSSEN 
BOXTEL 

Voor het koude weer 
bieden wij aan 

lange Heren
onderbroeken 
ij z e r s t e r k 2 98 
voor slechts • 

P Wed. P. Spierings 
Breukelsestraat 88 

't ls beter besteed 
Door Spierings gekleed. 

Voor Kerstbomen groot of klein, 
moet je op "Den Haagakker'; zijn. 
De bomen worden 

� thuisbezorgd. Chr. van Esch
U BELT••• Maastrichtsestr. 31 a, Tel. 669 
WIJ KOMEN. 

Filmkring 
Boxtel 
* 

Programma: 

Eerste 

Ledenvoorstelling Vrijdag 19 December om 8 uur in De Ark 
1. Sondeurs d'Abîmes 

1 
Voor aan-melcllng als lid be" 
staat nog gelegenheid v66r 
de voorstelling. 

2. Rodin 

3. La Vle en rose 

De verenigde Handelaren in Brandstoffen te Boxtel verzoeken hun klanten brandstoffen tijdig te bestellen, in verband met de aanstaande feestdagen en de seizoensdrukte. Bij niet tijdige bestelling is uitvoering der orders niet verzekerd. 

De Spar verspreidt 

deze week een grote Kerst-
�e Kerstdagen staan weer voor de deur. En niet alleen--- de Kerstdagen. Tegen het eind van dit jaar gaat U 

Daar kunt U ook van 

profiteren, � 

genieten van niet minder dan zes Zon- en Feestdagen. Dit betekent, dat de huisvrouw 18 maaltijden min of meer "versierd" op tafel moet brengen en wel meer dan 200 kopjes koffie en thee moet schenken. Om dan nog te zwijgen van de feestelijke glaasjes ... 

1, � 
Een kleine greep uit 

Kerst-verrassingen van 
de 120 

De Spar. 

OP ONDERSTAANDE AR
TIKELEN 10¾ KORTING

Kerstkransjes (koekje) 
Amandelkransjes 
Sneeuwkransjes ... 

Gesort. kransjes. . . 

Gev. Choc. kransjes. 
Fondant kransjes . .. 

p. 100 gram
• p. 100 gram
• p. 100 gram
• p. 100 gram

p. 100 gram
• p. 100 gram

22cf 30ct 30cf 30ct 40ct 27ct 

f EEST-PUDDING
met drie mogelijkheden.
Jamaica-rum 

2 
· 

Chipo/�ta - pudding 5 
Jama,ca-crême et 

p. 100 gram 
-----•-----

* Op deze artikelen 10 ¼ korting

KALENDER GRATIS bij: 1 pák koffie (le soort) 
à f. 2.04 met bovendien nog 10 ¼ korting. 
Bij 1 pak thee (le soort) à f. 0.7 6 met 10 ¼
korting, ook nog een grote, heerlijke reep van 

ALLES VOOR DE SOEP BLIKGROENTEN - PUDDING
•-----ZUIDVRUCHTEN
•-----20 et voor slechts 1 0 et. 

GRATIS KERST-PAKKET: 
1 pakje gekleurde kaarsjes 
1 prachtige kerstloper 
20 kerst-servetten 
2 mooie kandelaartjes 

PRACHTIGE sortering WIJNENLIKEUREN en ADVOCAAT
•-----ALLES VOOR DE BOTERHAM
•-----

Dil pakket gratis tegen inlevering van 1 vol Sparzegelboekje.
G�OTE SORTERING FRUIT Inbl,k of glas, TAFELZUREN 

Voor de Feestdagen ... 

Een paar fijne kousen!!! 
Mooie links geweven 3 25 
Pracht Nylons. . . 5.60 

HEIJ MANS 
Breultelsestraat 63. 

,-., ,-.. ,-.. ,-., ,-., ,-., ,-., ,-., ,-., 

Vour Kerstbomen, 

Kersttulpen en 

Hyacinthen en alle soorten kerststukjes 
naar Bloemenmagazijn 

,n ,4 __ ,. " 
"-'Je J'UJ-fec 
Breukelsestraat 112 

wwwwwwwww 

Markt 28 • Telef. 512 

enz.

*,.,__,...._._�*�.._..�* 
� 
N· . , i 1euwJaarswensen . 

faat :Bcalants Centcam 

U 6,_/J/1.. .,., ,
W.�!Ulff" 
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Parochie-Agenda 
4e Zondaa van de Advent. 
:21 Uecewoe, 19:>2. 

I:' ARULlilL ;:, A • r.;. i ...... ..,, uvA 1 �L. 
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vuur o, ':1 uw t::11 vu1 ua.t.1 1 1  ut: 1 1vu�
nus. 
vu1 lliUI � gel. t-l. J\-lls voor 1 11eoaora 
W icu.Ll'.::,-.1Ylccu"v:,cu ; U.lU Kwd.fC vvu1· O 
gt:1. 1 1. 1vus vuur r 1t:.1�1 1�us v. u. J.v1t::e
rt:uuuuK ; z. a. �cJ. r1. 1v1,s vuur ru::un
cus v. u. 1v1t:cJ."cuuuuK _!S v.1.,d.1.lU uvc:r
lt:ut:u ; 1 1. J 1a.1 L-aaa.a1 �et. 1 1. 1v1,::, vuur 
\...u,ucus v. n.uu,uuu ; 1 1. 1J1ucu-a.1La.df 
�t:1. r 1. J.VUS Vuur Ja .... uOUS '-1C l .... J.Jµt:1 ; ";J 

uur �t:1. n. .L\tl1S VVU.f l .lt:Uf1(..u:, V Ut:CS 
v.w. ut! uuurc; z.a. get. 1 1. iv1,s vuur
fi!UCfLUS J...ûC.f CJ.J.\,.U;'."-.t\.Cf V . W .  Ut: JJUU1 L j  

1 1. J. 1G1 L-a.H.t.1Qt l(ct. 1 , .  1v1,s vuu.f 1 1uucr
u111a u1.1.J v c1:,-uuu1u1H"w, v.w. ut: vuu1 t ;  
n. OJ.ucu-c:.a.Ha.df �et. cJ. tvus vuur Ju
llaum:s v. u. 1..vv c:n nc:uu1111a v. vir
scuvt ue nsvr. ; 1u.;:iu uur gc:z. r-1. 1vus 
voor 11<:t g1:c:ste111K en Ujuc:11jK we1z1jn
van onze pa, ocme.

:::.dlaal. 
Vandaag en ook uc: , e  en 2e Kerstdag 
is uc: 1<: sc11.ia1 voor ae verucme wrt:n
kivK. ue "'e SLnaa1 voor ue mzvuuc:re 
nouen. 

Lof. 

Vandaag en Vrijctag, ae 2e Kerstdag zal 
het 1.01 z11n 0111 , uur. uonueruag, ae 
Ie .l\.ersLuai,: om à uur. 

Kersunis. 
Woensdag : V ig111e van Kerstmis : Ge
boaen v asteö - en Vnmouumgsuag. 
Uuuueraai,: : Hoogrec:st van .l\.erstmis, 
verpucnte reescuag. 
!Je nn. lYussen zijn om 4 uur, om 7
uur en om 11a11 IV. lJe Nachmus wordt
opgeurai,:en voor het geesteu1.k en t11ae
hjk we1z1jn van onze parycn1e. 1V1en
wordt vnenele11Jk verzoent rustig en
orueujk na ae nachmus te conununice
ren. u1rect na aeze .H. lYlls lleooen de
Koorzangers voorrang bij Cle communie
bank aan net lYlana-anaar.
L.1j die naar ae gruce communiebank
w111en gaan, moeten ait ctoen aoor d.!;. 
m1auengang : aan kunnen auen door de
z11gangen terug.keren naar hun p1aatsen.
- Vp Kerstmis is het Lot om à uur
met preC11kaue. Na het Lot biechten tot 
halt 5. 
v nJdag, :2e Kerstdag z_ijn de diensten 
als op Londag. 

Uverige Agenda. 
Godsdienstcu,sus. lJeze week en de vol
genae week zal ·t geen goe1se11enstcursus 
Zijn voor jongemannen. lJe eerstvolgen
de bijeenkomst za1 p1aats vmden W oens
dagavond I Januan l�):l.  
(Maria-garde : zie elders in  dit blad). 
!Jopen : 1ectere dag van halt 3 t_ot 3 uur.
.lsiecncen : Maandag en l.Jmsdag van 7
tot 8 uur; W oensctag van hall 3 tot 4
uur en van 6 tot tl uur; UQnderdag na
het Lot tot halt 5 ;  Laterctag van halt 3
tot 4 uur en van 6 tot halt 8.
Van Kerstmis tot Pasen wordt een col
lecte gehouden voor het geschenk aan
het Hoogwaardig l:pisçopaat. Zoals U
weet, vieren we in 1�:iá de eeuwherden
king van het herstel van de Kerkelijke
Hierarchie. Achter in de kerk kan men
van tijd tot tijd zijn bijdrage storten in
de grote Otterkist. Deze blijtt geheel
deze tijd tot en met Pasen 195:l voor
dit doel gereserveerd. en bij deze be
velen we dit doel heel bizonder bij alle
gelovigen aan.
Degenen, die hun banken of stoelen
geld nog niet hebben betaald, kunnen
dit nog doen Zondag na de H. Mis van
Y uur ot Maandag na de H. Mis van
halt 9 in de Sacristie.
De opengebleven banken en stoelen
worden opnieuw verpacht.
MAANDAG (Apostel Thomas) : kwart
voor 7 gel. H. Mis voor de Fam. v.
Tits ; half 8 gel. H. Mis voor Petrus v.
d. Meijden en Johanna v. d. Meijden
Bevers ; z.a. gel. mndst. voor Johanna
Maria v. Doorenmalen-Hulsen ; half 9
gel. H. Mis voor Adriana Leermakers
Avendonks ; z.a. gel. H. Mis voor Hen
riëtte Witteveen-Schöne.
DINSDAG : kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Johanna-Maria van Doorenmalen
Hulsen ; half 8 H. Mis tot bijzondere
intentie v.w. het Zilveren Kloosterfeest
van Zuster Crescentia ;  z.a. gel. jrgt. v.
Franciscus Janssen ; H. Hart-altaar gel.
H. Mis voor Maria v. d. Steen-v. d-.
Boogaard v.w. de Broederschap van het
H. Bloed ; half 9 gel. H. Mis voor Theo
dorus Schots ; z.a. gel. H. Mis voor
Pieter Stoelinga.
WOENSDAG, Vigilie voor Kerstmis :
Geboden vasten- en onthoudingsdag :
kwart voor 7 gef. gez. irgt. voor Maria
Henrica Dolmans-v. Angeren ; z.a. gel.
H. Mis voor Petrus v. Gestel v.w. de
Broederschap v. h.  H. Bloed ; half 8 gel.
jrgt. voor overl. Fam. v. Dam ; half 9
gez. jrgt. voor Francina v. Liempt-v. d.
Laar.
Biechturen : van half 3 tot 4 uur en van
6 tot 8 uur.
DONDERDAG : Hoogfeest van Kerst
mis. De Nachtmis om 4 uur voor het
welzijn van de parochianen ; om 7 uur
het tweede drietal HH. Missen, waar
van de tweede gezongen is en de derde
wordt opgedragen voor Harrie v. d.
Wetering ; om half 10 het derde drietal
HH. Missen, waarvan de derde gezon
gen tot bijzondere intentie.
's Middags om 3 uur Plechtig Lof,
waarna gelegenheid om te biechten tot
half 5.
VRIJDAG, 2e Kerstdag (H. Stephanus).
De HH. Missen zijn om half 7, kwart
voor 8, 9 uur en half 1 1  de Hoogmis.
Half 7 gel. jrgt. voor Cornelis v. Hal
en Johannes de zoon ; z.a. gel. H. Mis
voor Hendricus Voets, vrouw en kinde
ren ; kwart voor 8 gel. H. Mis voor het
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochie ; z.a. gel. H. Mis voor Mechelina
v. Kuringen ; H. Hart-altaar gel. H. Mis
voor Marinus v. Griensven ; H. Bloed
altaar gel. H. Mis voor overl. ouders
W. v. d. Meijden-Kornuit ;  9 uur gel.
H. Mis voor Jacques v. Vlerken in In
donesië overleden ; z.a. gel. H. Mis v.
Gerardus van l3runschot ; H. Hart-altaar
gel. H: Mis voor Hendrica v. d. Ven
v. d. Ven ; half 1 1  Hooemis voor Anna
Maria v. d. Heiiden-Vèrhoeven.
Hedenavond om 7 uur Lof.

ZA J 1:l{UAG (!>t. Jan Evangelist, pa-
t1uu.u Vail u.us Ui:t1,,.&u.u.JJ : K""''' l vuur / 
ge:,. gc::L.. 1,�L. \luvf 1 1c,u,�u:, \1 c:ruuuc:11 ; 
Z.d. gc1. Ju.w,.,:,L, vuur 1...au,c::uuu:, 1...u1Jn.A j
UcuI O gc:1, 1 1. J.\'iJS Vvu1 Hc:L kC:c::ioL\::uJK
t::u UJU.C::J.JjK. wc::1z11u Vdu UUkC µd,V\..1Ud.·
ucu; ::l..a. kC::1. 1 1. J.v1.1::, vuur lïau'-,:io'-us
v. n.c:u,µc::u ; n. r1d.1 L-d.1Lc.1df >{t:1. Ui11u::»l.
vuur Ju1h.u1ut:S 1 1vuuc,c:u; 1 1. 1.>1uc::u-�u
td.d.f gt:l. 1-1. l'vUS vuur JUUd.Uud.-l'Vld1 ,a 
v. U. \Juuw-.:,i..:uc::i.lt:Kc:us v.w. ut: ouu, t ;
nau ':J gt::i.. J•KL. \luur w uy_Ul''d_ruu� Vd1l
1..11::111pt.
nc:, n. :::.acramc:nt van het huwelijk
wc.:uSt:11 te lJ.l.U.YdU.kC:il : Juau,H::S i'\ULU1.11US
Ju::,c:µuus J.Vidfla w agcu1aKc::.1 s J,:;t:U. et:
S-Ov::,\,;U t!ll wun. lt:: .l;Ul.&Jt.:1 t::U lv.ld.11�
\...u11::,uua r1au\...1:i.l:a Vd.U i.;., p J,:;t:� Lt:
nt::t::ru:n en wuu. 1n ucz.c Pd.1ui..:u1c::;
1::UUdf\,1 t'.lt::( J�l rtHLuun out!rs KC:U. t:11
wuu. ce W t:t:f( ,i-1. J.Vld.J. (U.IU::t) t::J.l \...t::· 
l:Ut:: J.Vu:n:t::us k,t::O. [t! LJv.ugc:U \.,.1-1. Ld.U
ft::HCtUS) t::U WUH. lil Ut!Z.t:: µa1V\..1t1t::, 'wddf· 
Vd.J..l Ut:Ul.:U Ut! �Ut:: c:Li"-V1J\,.U�Ul>4 J,41;::t\..UiC:U[. 
l.Je kt:J.UVlgt::U ZlJJ.l Vt:fl,.hH"J.J.L Ut: uui1 Ot!· 
kt::nue nuwt:,1JK::»uc::1t::cst:1c::u, waann u1t:l 1s 
l(t:u1,pc:usc:c:, u, tc:n spvt:u1gsLe aan ae 
P<ISLVvr 0t:KC:llÓ le maKt:n. 

1:'A.l<UCH.ltl H. HA!U, üOXTEL. 

V anaaag 1s het "Jnstrucue-L.onaag·· . De 
gewv,gc:11 woruo:11 vnc:uut:uJK ve.-zocnt 
11un vuusu1c:11scuve.k1e mee te o.- c:ugc:n 
en ov.k te gc:oru,Ken. 
Vnuc:r ue nn. 1vussen van 7 en 8 uur 
is net vanuaag a1gc:111c:ne rt. Lommu,ue 
voor Cle iv1vc:uc:rs en venuwae vrouwen 
van onze parocme. 
!Je eerste scuaal "de stuivers-schaal" 
gaat vanaaag voor ae kerk; ue tweede 
gaat voor ue ll11zonuere !"loelen. 
Vanavond is het om / uur Lor met ro
zennoeu1e voor onze paroc111anen m het 
bmtemand en voor het benouct van de 
vrecte. 
v anuaag is het Hoogmis met Volkszang. 
In veroand met het .l\.erstreest 1s er be
halve op de gewone t11aen 1,teJegen.neid 
om te OJecnten : JYlaanuag, umsuag en 
'W oensctag aes morgens onder ae .HH. 
lJ1enscen. Maanaag- en lJmsdag-avond 
van I tot l:S uur. w oensaagm1aaag van :l 
tot 4 uur en Woensuagavona van b tot 
8 uur. Uok in ae JjUKI.....H l zal op bo
vengenoemde avoncten worden b1ec11t
gehoord. 
MAl-\..l-..JL>AG feestdag van de H. 
Apostel l homas. 
'W Ur.:1-..JSLJAl..i - Vigilie voor Kerstmis. 
Geboden vasten- en onthoudmgsaag. 
li1ec11t11oren zoals boven is aangegeven. 
lJUNlJJ::.KlJAl..i - MUUvrJ::t:::. l V Al� 
Kt:.K:::. 1 Mó, de Geboorte van 0. H. 
Jezus Christus. 
In de KtK� begint het eerste drietal 
HH. Missen om 4 uur waarvan de I e  
H .  Mis d e  Solemnele Nachtmis. De 
Credo is Volkszang. Onder de 2e H. 
Mis wordt de M. Lommunie uitgereikt. 
Allen worden vriencte111k gevraagd er 
toe mee te werken, dat het communice
ren ordelijk en devoot ver10opt. Loveel 
mogelijk gaat men door de zijgangeq 
naar voren en keert men door de nud
dengang naar zijn plaats -terug. Daar 
er voldoende tijd is voor de dankzeg
ging, is het niet nodig, dat zovelen te
gelijk bij het begin zich naar de com
muniebank begeven. 'onder de 3e H. 
Mis worden o.a. gezongen de l iederen 
6 en 10 uit de parochiebundel. 
Het tweede drietal HH. Missen begint 
om 7 uur, waarvan de 2e H. Mis is de 
gezongen "lJageraadsmis". Onder de 3e 
H. Mis w_grden gezongen o.a. lied nr.
7 en 9.
Het derde drietal HH. Missen begint
om kwart voor tien.
Onder de 2e H. Mis zingen we lied 1 4
e n  1 5  e n  d e  3 e  H .  Mis i s  de solemnele
Hoogmis "de Dagmis''.
In de liUl{CH f begint het eerste drie
tal HH. Missen om 3 uur - het tweede
drietal om kwart over 5 en het derde
drietal om half 9. De H. Communie zal
worden uitgereikt telkens onder de 1 e
H. Mis na de Communie van de pries
ter. Door het jongenskoor en door het
volk zullen kerstliederen worden gezon
gen.
Deze diensten zijn uitsluitend toegan
kelijk voor de bewoners van de nieuwe
wijken.
De parochianen worden verzpcht hun
parochiebundel mee te brengen naar
Kerk of Burchtkapel. Nieuwe parochie
bundels zijn te verkrijgen op Baronie
straat 87.
Op 1 e Kerstdag gaat de eerste schaal
.,de stuivers-schaal" voor de kerk ; de
tweede gaat voor de Bijzondere Noden.
Na de middag is het in de Kerk om 3
uur plechtig Lof met predikatie. Na
het Lof wordt gezongen lied nr. 7 en
is er gelegenheid tot biechteq tot half 5.
VRIJDAG - TWEEDE KERSTDAG.
Feestdag van de H. Stephanus. De dien
sten in kerk en Burcht zijn zoals op
Zondag. Daar tweede Kerstdag dit jaar
op Vrijdag valt, verleent de Bisschop
op die dag voor ons Bisdom dispensatie
in de onthoudingswe_t, zodat dit jaar
vandaag vleesspijzen mogen gebruikt
worden.
De eerste schaal "de stuivers-schaal"
gaat voor de kerk ; de tweede gaat voor
de b ijzondere Noden.
Des avonds is het om 7 uur Lof met
Rozenhoedje.
ZATERDA_G - feestdag van de H.
Apostel en Evangelist St. Jan, de Pa
troon van ons Bisdom.
ZONDAG : In de kerk :
6 uur Ld. tot bijz. intentie ;  7 uur Ld.
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn
der parochianen ; 8 uur Ld. voor Hen
ricus Nijssen--v. d. Boer v.w. Broeder
schap van H. Bernardus ; kwart over 9
l.d. voor Wilhelmina v. d. Bosch-v. d.
Aa v.w. de buurt; half 1 1  Hoogmis uit
dankbaarheid.
In de Burcht: 
kwart over 7 Ld. ter ere van het H. 
Bloed ; half 9 Ld. ter ere van de H. 
Clemens Maria Hoffbauer ; kwart voor 
1 0  Ld. tot bijzondere intentie. 
MAANDAG : 7 uur gef. gel. irgt. voor 
Jacobus Sars en Maria v. Eijndhoven; 
zij -altaar Ld. voor Johannes Bloemers 
en Johanna Wittenbere z.e. ; kwart voor 
8 Ld. voor Marinus Josephus v. d. San
de ; zij-altaar Ld. voor Theodora Bek
kers-Heesemans ; half 9 l . i . voor Johan
nes v. d. Boogaard. 
DINSDAG : 7 uur Ld. voor Wilhelmus 
v. Dongen; kw·art voor 8 1.d. voor Hen-

ricus v. d. Sande en Petronella v. d. 
Loo z.e. ; zij -altaar l.d. voor Henricus 
v. d. Meijden ; half 9 l.d. voor Jacobus
v. Genuchten te Vught overl.
WOENSDAG : 7 uur l.i. voor Maria v.
Hal-Dankers ; kwart voor 8 1 .  mndst. v.
Eugène Bogaerts ; zi j-altaar 1 .  mndst. v.
Wilhelmina v. d. Bosch-v. d. Aa ; half
9 l.d. voor Cornelis v. Helvoirt.
IN DE BURCHT : half 8 l.i. voor Jan
v. Weert.
DONDERDAG : Eerste Kerstdag :
In de Kerk :
4 uur I e  pl. gez. H. Mis voor de wel
doeners der parochi e ;  2e l.d. voor het
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochianen ; 3e l.d. voor 'n overledene.
7 uur Ie Ld. voor Henricus Nijssen- de
Boer v.w. processie Kevelaer; 2e l.d. v.
overleden moeder ; 3e l.d. voor bijzon
dere intentie.
Kwart voor 10 1 e  l.d. voor Wilhelmina
v. d. Bosch-v. d. Aa v.w. de buurt ; 2e
Ld. voor overledene ; 3e vo9r bijzonde
re intentie. 
In de Burcht : 
3 uur l.d. voor overleden Vader; 2e 1 .d. 
voor overledene ;  3e l.d. tot bijzondere 
intentie. 
Kwart over 5 1 e  l.d. voor overledene ;  
2e 1� .  voor overledene ; 3e )�.  voor 
bijzondere intentie. 
Half 9 l.d. voor overledene ;  2e Ld. v. 
overledene ;  3e l.d. voor bijzondere in
tentie. 
VRIJDAG : Tweed,e Kerstdag: 
In de Kerk :
6 uur Ld. tot bi jzondere intentie ; 7 uur 
Ld. voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn der parochianen ; 8 uur l.i. voor 
Cornelia Schocnmakers-Voermans ; kw. 
over 9 l.d. voor Petrus Voets en Fran
cyna Karssemakers z.e. ; half 1 1  Hoog
mis voor Wilhelmina v. d. Bosch-v. d. 
Aa v.w. de buurt. 
In de Burcht :  
kwart over 7 1 .  d. voor overleden Moe
der ; half 9 Ld. voor overleden Ouders 
(L. L. en J. A.) ; kwart voor 1 0  1 .d. uit 
dankbaarheid ter ere van de H. An
tonius. 
ZATERDAG : 7 uur 1.d. voor het gees
telijk en tijdelijk welziin der oarochia
nen ; kwart voor 8 1 .  ;;ndst. vÖor Lam
bertus v. Eijndhoven-Scheoens ; zij-altaar 
1. mndst. voor Dorothea Karsemakers
v .  d. Ven ; half 9 l.d. voor Maria Tim
mermans-v. d. Aker. 
IN DE BURCHT half 8 1 .d. Groepsmis 
voor verkenners en welpen. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE, 

ZONDAG : half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie ;  10 uur jrgt. voor Jo
annes Verbruggen. 
MAANDAG : half 8 jrgt. voor Antoon 
de Vroom en Gertrude de hsvr" 
D1NSUACG : half 8 jrgt. voor Joannes 
v. d. Oete1aar.
WOEl�SLJAG : half' 8 jrgt. voor Theo
dora hsvr. van Joannes v. d. Oetelaar.
DONLJERDAG : Hoogfeest van Kerst
mis. De Kerstmis begmt om 5 uur ; de
late H. Missen beginnen om half 10, zo
dat te ongeveer kwart over 10  de Hoog
mis zal beginnen.
Vrijdag : Tweede Kerstdag is geen ver
plichte feestdag, doch alle diensten zijn
als op Zondag.
DONDERDAG : kwart over 10 jrgt.
voor Henricus v .  Hemmen.
VRIJDAG : 10 uur jrgt. • voor Adriana
hsvr. van Henricus v. Hemmen.
ZATERDAG : half 8 H. Mis voor het
welzijn der parochie.

Deze week zullen geschieden. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag H. Mis 
voor Henricus v. d. Schoot v.w. de fam. 
Verhagen. 

Nog zullen deze week geschieden. 
Maandag en Dinsdag H. Mis voor Hen
ricus v. d. Merendonk lid broederschap 
H. Hart. Woensdag H. Mis voor Hen
ricus Merkx, H. Hart. Zaterdag H. Mis
voor Henricus Merkx, H. Hart.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

ZONDAG : om hatf 8 H. Mis voor Jo
hannes Maas ; om 9 uur het jrgt. voor 
Jo11annes !:>tnk, llernaruina !:>mits de • 
hsvr. en Johannes de zoon ; om half 1 1  
de hoogmis voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn van de parochie. 
Ue eerste schaal gaat voor de eigen 
kerk ; en de tweeae schaal voor de llij
zondere Noden. 
Na de hoogmis vergadering van Vincen
tius in Ürion ; om half 3 Adventslof, 
waarna gezongen wordt lied No. 1. Na 
het Lof gelegenheid tot biechten tot 
4 uur. 
MAANDAG : om kwart voor 8 H. Mis 
voor Johanna Maria van de Loo-Witlox 
(wekelijkse Mis). Gelegenheid tot biech
ten des avonds van 7 tot 8 uur. 
DINSDAG : om kwart voor - 8 H. Mis 
voor Johanna Vissers-van Riel (wekelijk
se Mis. Gelegenheid tot biechten des 
avonds van 7 tot 8 uur. 
WOENSDAG 24 December : Vigiliedag
voor Kerstmis : geboden vasten- en ont
houdingsdag : om kwart voor 8 H. Mis 
voor Johanna van de Loo-Witlox (van
wege de kinderen). Des middags wordt 
er biecht gehoord van 3 tot 4, en van 
6 tot 8 uur in beide biechtstoelen. 
DONDERDAG, te Kerstdag : Hoogfeest
van de geboorte van Onze Heer Jezus 
Christus : Om 5 uur de plechtig gez. 
Nachtmis (voor het geestelijk en tijde
l i jk welzijn van de parochie), waaronder 
de H. Communie wordt uitgereikt ; daar
op volgt een 2e H. Mis (voor Johanna 
Vissers-van Riel vanwege de Broeder
schap van het H. Bloed), waaronder ge
zamelijk kerstliederen worden gezongen;  
om half 8 de Dageraadsmis (voor een 
overledene), waaronder de H. Commu
nie wordt uitgereikt ; daarop volgt een 
2e H. Mis (voor Maria de Punder
Huige), waaronder gezamenlijk kerst
liederen worden gezongen ; om 10 uur 
de Dagmis (voor Johanna van de Loo
Witlox vanwege de Broederschap van 
het H. Bloed), waarna de gez. Hoogmis 
voor Johannes Cornelis Huyberts en 
Theodorus de zoon. 
Des middags om half 3 plechtig Vesper
lof met Kersttoespraak, waarna nog ge
legenheid tot biechten tot 4 uur. 
VRIJDAG : 2e Kerstdag : feestdag van 
de H. Stephanus : (geen verplichting tot 
Mishoren, en dispensatie in de onthou
dingswet. Dus mogen dit jaar op deze 
Vrijdag vleesspijzen gebruikt worden). 
Om half 8 H. Mis voor Maria Maas-van 

EXTRA VOORDELIGE E DAH 
KERST-AANBIEDINGEN 1 

30 Kleurige KERSTBOOM KAARSJES 
In 'n doos en 10 KERSTSERVETJEN 

49 samen voor 

EDAH GEKOOKTE SCHOUDERHAM I00 gram 49 

FEESTPUDDING 
FONDANT-KERSTKRANSJES 200 gram 45 

BONBONS, 'n heerlijke fractafie . .  200 gram 59 
met 

GEBAK-KERSTKRANSJES . . .  39 geconlijte 250 gram 

vruchten, DADELS zonder pit, Nieuwe Oogst. 250 gram 24 
rozijnen, BOERENMETWORST 

43 krenten zeer voordelig . . . . . . .  : . . . . . . • . . . . • • 100 gram 

en suiker PRUIMEN op sap, feestelijk lekker . grote pof 48 
KOSTELIJK DOPERWTEN 

200 gram 
middel 2 (let op de prijs . . . I) . • . . . . .  literb/;k 70 

35 ct 
SPER(f EBONEN, zeldzaam mals literblik 85 
SPINAZIE, om fe smullen . . . . • • • llferblik 66

den Langen berg ; o m  Y uur het jrgt. 
voor 1-.vroc:nus van cte Wal, lYlana 
v eraa en 1v1c:cneuna voossens cte llms
vrouwen ; 0111 na11 1 1  ue nvogm,s voor 
het geeste111K en llJ0euJK \','.!;!lZ'lll van ue 
paroCllle. LJC:S IIIIUUdgS gt:t:11 LVI. 
L,A I t1i.UJ-1.\J : �e ,,._c:,s,uaJ,! : n:c:s,dag van 
ae r-t. Apostel en 1::vangc:11st Junaunes : 
om ö uur n. 1vus voor uc:t gec:stt:ilJK en 
t11ue,11k we1z11n van ae parvcrne. ues 
nuuuags g<::1c:genne1CI tot b1ecnten van 
ó tot , uur. 

l:'AR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
L1.t1V1.t"'U.C,. 
LUNlJAG : half 7 I.m. tot welz. der 
par. ; ö uur l.J . voor 1 neouorus v. aer 
v emen ; 1U uur z. 1 .  voor 1....arna11na /Vla
rinus riaoraKen ; I uur JY1e,s1es-1....vngre
gaue ; ;1 uur Lot. 
!VirlJ-\i\JUn.v : / uur z. mndst. v. Lam
benus ::>cnoenma.kers ; ha,r ö z.j . voor
bernaraus v. ue ::>auue; ö uur 1 . J .  voor
Jouauua JVlana I nevuorus v. ll. v eiuen.
LJu -s::>Url\J : / uur z.rn. vuor Lon1c:11a
v. ae Lahr ; hall tl z.,1, voor t:11s<1oern
liernaraus v.  ae ::>anae ;  ö uur 1 . 1 .  voQt
Jonanna v. d. v etuen.
\v uc,-s::>i.JrllJ, v 1g111e voor Kerstmis,
gebouen vasten- en onthouctingsuag : /
uur z.J. voor J::veraruus v. ue :::.ande ;
halt tl t . j .  voor Lornens v. llerkel.
'Woensctag-nam. b1ecnmoren van 2 tot
4 uur en van llalt ) tot / uur, msgelijks
Dinsdag.
Uu,-.ut:!{DAG, Ie Kerstdag, geboden
teestdag : de p1echt1ge Nact1trn1s om
hal t ) : deze tot we1z. der par. ; onder
de daaropvo1gende stille Hr!. Missen
zullen gezamenlijk Kerstliederen gezon
gen worden. - llegm der tweede ;! H.
Missen om 7 uur ; van deze is de '.le
gezongen nl. z.j. voor Johannes v. de
Sande-Mu1ders. - llegin Cler derde ;!
H. Missen om half 1 U ;  van deze is de
laatste gezongen nl. z. j .  voor Cornelis
v. Abeelen.
Na de nuddag om 3 uur plechtig Lof, 
en biechthoren van 2 tot 3 uur en van 
half 4 tot 5 uur. . 
Vl{JjDAG, 2e Kerstdag, geen verplich
te teestdag, maar wel is het geoorloofd 
op die dag vlees te gebruiken : hatf 7 
l . j .  voor Maria Cornelis v. Berkel ; 8 uur
I.m. tot welz. der par. ; 10 uur z.j . voor
Anna Maria Cornelis v. Abeelen.
Na de middag om 3 uur Lof.
ZATERDAG, feestdag van St. Jan 
Evangelist, patroon van ons Bisdom : 
half 7 I.m. tot welz. der par. ; 7 uur z. j .  
voor Lambertus v. Abeelen ; 8 uur 1. j . v. 
Frans Traa. 
ZONDAG : half 7 l.i. voor Gerardina 
Frans T raa ; 8 uur I.m. tot welz. der 
par. ; 10 uur z.j. voor Petrus v. Vught. 
Op Zondag 21 Decen1.ber vergadering 
van alle leden van de E.H.B.O.-vereni
ging na de Hoogmis in het ParÖchie
huis. Bespreking van eèn zeer bijzonde
re actie, door het Hoofdbestuur op touw 
gezet voor het gehele land. 
GEDOOPT : Petrus lohannes Maria 
zoon van Gerardus v. Boxtel-v. d. 
Boom. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 1 0  uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat en voor onderhoud eigen kerk. Na 
de middag om 3 uur Adventslof met Ro
zenhoedje ; na het Lqf een lied. 
Maandag- en Dinsdagmiddag van 4 tot 
half 6 gelegenheid om te biechten voor 
de schoolkinderen. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag om 
half 8 Lof v.w. de noveen. 
Donderdag, eerste Kerstdag zal 's mor
gens geen biecht gehoord worden. Om 
5 uur plechtige Nachtmis met drie He
ren, waaronder Communie uitreiken, ge
volgd door 2 gelezen H.H. Missen. On
der de gelezen H.H. Missen zullen 
Kerstliederen gezongen worden. Om 
half 8 zal er een tweede drietal H.H. 
Missen gelezen worden. om half 10 zal 
het derde drietal H.H. Missen aanvan
gen. Onder de twee gelezen H.H. Mis-

GRATIS 
250 GRAM HEERLIJKE BANKETBAKKERS. 

KOEKJES (van 60 et) bij elke lies 

zoefe 
rode CANTAWIJN � 1 75 

sen zullen de gelovigen kerstliederen 
zingen. Ongeveer kwart ov�r 10 begint 
de Hoogmis. Na de middag om 3 uur 
plechtig Kerstlof, whronder Feestpre
dikatie. Daarna gelegenheid om te biech
hten tot 5 uur. 
Vrijdag : tweede Kerstdag, feest van de 
H. Stephanus, eerste Martelaar. H.H.
Diensten als op Zondag (geen onthou
dingsdag).
Zaterdag feest van de H. Joannes,
Apostel.
ZONDAG : 7 uur mndst. voor Maria
Spooren ; half 9 mndst. voor Adrianus
van der Meyden ; 10 uur Hoogmis voor
de parochie.
MAANlJAG: 7 uur mndst. voor Elisa
beth Batens ;  8 uur mndst. voor Marti
nus van der Pas.
DINSDAG : 7 uur mndst. voor Mevr.
Martina van Esch-v. Munster; 8 uur H.
Mis voor Elisabeth Batens.
WOENSDAG : 7 uur gef. jrgt. voor Eli
sabeth Vielen-Vugs ; 8 uur H. Mis voor
Mevr. Martina van Esch-v. Munster.
DONDERDAG : 5 uur pl. Nachtmis met
3 Heren voor de parochie, gevolgd door
2 gelezen H.H. Missen ; half 8 gef. jrgt.
voor de Wed. Adriana Pijnenburg-v. d.
Langen berg ; H. Mis voor Adrianus van
der Meyden ; H. Mis voor de bekering
der zondaars ; half 10 H. Mis voor de
gelovige Zielen ; 10 uur tl. Mis voor de
bekering der zondaars ; kwart over 1 0
H .  Mis voor de overl. Familie v .  d .  Hoo
gen-Hartjes.
VRIJDAG : 7 uur H. Mis voor Adriana
van de Ven-v. d. Struyk ; half 9 H. Mis
voor Gerardus van den Akker en Joh.
M. Doleweert de hsvr. ; 10 uur Hoogmis
voor de parochie.
ZATERDAG : 7 uur H. Mîs voor Jan
van Exsel en Echtgenote ; 8 uur H. Mis
voor de parochie.
Elders : H. Mis voor Gerardus Josephus
van Oers.

Missienaaikri� Esch. 
Uit het Missiebusje van J. v. d. S. f 5,05. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 2 1  December. Vierde Zondag 
van de Advent. Na de Hoogmis worden 
de plaatskaarten uitgereikt voor de 
nachtmis. Om half 6 Vespers en Lof. 
Maandag : feest van de H. 1 homas 
Apostel, om half 8 Lof. Zo ook op 
Dinsdag. 
Woensdag : Vigilie van Kerstmis. Gebo
den Vasten- en Onthoudingsdag. 
Om 5 uur (tot ::t kwart voor zeven) 
Plechtige Metten en Lauden van Kerst
mis. Zowel vóór die tijd als erna gele
eenheid tot biechten. 
Donderdag : Hoogfeest van Kerstmis. 
De Nachtmis begint om 5 uur. De Ka
pel wordt geopend om kwart vóór 5 
en is dan - het gebrek aan plaats
ruimte dwingt ons ertoe -· uitsluitend
toegankelijk voor degenen die in het 
bezit zijn van plaatskaarten. 
Na de Nachtmis nog twee Stille HH. 
Missen waaronder Kerstliederen gezon
gen worden. 
De volgende HH. Missen zijn om half 
9, 9 uur en om half 10 de Plechtige 
Hoogmis. 
Om half 6 Plechtige Vespers en Lof. 
Vrijdag, 2e Kerstdag, Feestdag van de 
H. Stephanus : de HH. Missen zijn zoals
op Zondag. Om half 6 Lof met Rozen
hoedje.
Zijn Hoogw. Exc. de Bisschop van
's-Hertogenbosch verleent dit jaar dis
pensatie van de Onthoudingswet.
Zaterdag, Feestdag van de H. Johannes,
Apostel. Om half 8 Lof.
ZONDAG : 7 uur H. Mis voor Cornelis
v. d. Broek.
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Fam.
W. Apeldoorn ; half 8 voor Fam. W . .
v .  d .  Ven.
DINSDAG : half 8 H. Mis voor herstel
van een zieke.
WOENSDAG : half 8 H. Mis voor Dr.
Theod. Strengers.
DONDERDAG : om 5 uur H. Mis voor
overleden ouders.
VRIJDAG : om kwart voor 10 H. Mis
voor overleden fam. Schaffer.



Se JAARGANG No. 422 

KERSTNUMMER 

E
n Priester Manasses begon zijn 
verhaal: 
"Al ben ik stokoud en zijn de 
dingen, die ik U ga vertellen, 

heel lang geleden, toch herinner ik ze 
mij als de dag van gisteren. 
Ik zal een jaar of twintig geweest zijn, 
toen op zekere dag ons vredige Bethsai
da in rep en roer gebracht werd door 
een bode van de Romeinse prefect, die 
vanaf de trappen der synagoge aan de 
verzamelde menigte de mededeling deed, 
dat Keizer Augustus een volkstelling had 
uitgeschreven en dat iedereen zich moest 
laten inschrijven .in de stamplaats van 
zijn familie. Wie niet gehoorzaamde 
zou zich moeten verantwoorden. 
De stilte die op de voorlezing van het 
decreet volgde, was even onheilspellend 
als de drukkende sfeer, die een hevig 
onweer voorafgaat. Ik zag de gezichten· 
der oudere mannen: zenuwachtig samen
geknepen lippen, en ogen· waarin de 
gloed tintelde van nauwelijks bedwon
gen wraaklust. Was het de bezetter nog 
niet voldoende het Heilige Volk Gods 
te knevelen als een bende schurftige 
honden? Hoeveel Joden -had hij niet als 
vee laten afslachten? En nu die volks
telling weer, om precies te weten hoe
veel hij Israël zou kunnen afpersen en 
gindE in het wellustige Rome goede sier 
te maken'...... Hadden ze gedurfd, -ze 
zouden de keizerlijke bode van de tre
den der synagoge gesleurd hebben en 
vaneengereten, maar ze durfden· niet, 
want ze kenden de macht en de wreed
heid van Rome, dat niets ongestraft liet. 
Zwijgend gingen de mannen huiswaarts. 
Ik zie mijn vader nog binnenkomen, 
bleek en trillend van wrok. Op de vraag 
van mijn moeder, wat er aan de hand 
was, maakte hij een afwerend gebaar 
en zei alleen: .,Die vervloekte bandie-
ten ...... " In minder dan geen tijd wist 
groot en klein, jong en oud, dat binnen 
enkele dagen heel Palestina één groot 
karavaanserail zou zijn van heen en 
weer trekkende, sjouwende Joden, be
pakt en beladen, met of zonder ezels en 
kamelen. 

Daar mijn familie uit Bethlehem afkom
stig was, hadden wij een lange reis in het 
vooruitzicht, want Bethlehem ligt een 
groot uur lopen van de H. Stad en van 
Bethsaida naar Jerusalem is ruim vijf 
d�en lopen. Gelukkig beschikte mijn 
vader over genoeg personeel, draagstoe
len en lastdieren om de ongenoegens 
van de reis tot een minimum te beper
ken. Erger waren er de kleine lieden aan 
toe, die met een schamel ezeltje of ge
heel te voet ·en met weinig leeftocht de 
lange weg moesten maken. We kwamen 
er dan ook veel tegen die er moe en 
lusteloos uitzagen. Ze spraken weinig of 
niet en over hun gezichten lag een uit
drukking van ontevredenheid en . mis
noegen. De weinige woorden die we nu 
en dan opvingen, waren zwaar van haat 
en woede. Eens zelfs hoorden we iemand 

de psalmen van David misbruiken om 
Gods toom over de Romeinse indringer 
·af te roepen.
Het voordeel van onze reis was, dat we
Jeruzalem zouden aandoen en zo de
tempel konden bezichtigen. Het schouw
spel, dat ik genoot op de top van de'
Olijfberg, zal ik nooit vergeten. Het
Huis van God lag daar voor mij als een
stralend pronkjuweel, glinsterend wit als
smetteloze sneeuw van de Hermon. ,,Ik
was blij, toen ze mij zeiden: We gaan
op naar het huis des Heren ... ". Zo zong
het in mij en ik voelde mij onzegbaar
gelukkig.
We daalden van de berg af en trokken
de stad binnen, waar het wemelde van
mensen en rijdieren. Hoe het kwam, wist
ik niet, maar naarmate we de tempel
gebouwen naderden, voelde ik mijn
blijdschap sterker worden en had de hei
ligheid van d·e plaats mij niet weerhou-

t's 

enkele hoogbejaarde mensen kan aan
treffen. Zijn kleding was uiterst schamel 
maar opvallend proper en keurig bijge
houden. Hoewel het eelt op zijn handen 
verried, dat hij een of ander handwerk 
beoefende, wezen de fijne vonnen ervan 
onmiskenbaar op een hogere afkomst. 
Mijn vader, die zelf vreemdeling in Jeru
zalem_ was, wees hem zo g9ed en zo 
kwaad als het ging - ,,U moet ginds nog 
maar eens vragen ... " - de weg en vroeg 
toen: ,,Al een lange reis achter de rug?" 
De man antwoordde: ,,Vier dagen ..... . 
We komen van Nazareth en daar we 
van Davids huis zijn, moeten we ons 
laten inschrijven in Bethlehem". 
,,Maar!!!", stoof mijn vader op, ,.heb
ben die beestmensen van Romeinen dan 
helemaal geen begrip meer voor een 
vrouw, die haar uur verwacht? Or11:ani
satie, discipline, administratie, belasting 
en moordpartijen, anders niets bij die 

en 

van reinheid en lieftalligheid. Ik dacht 
aan al de mooie dingen, die de dichter 
van het Hooglied over zijn bruid zegt, • 
maar ze schilderden slechts met dode 
verf, wat hier in levend licht en tastbaar 
voor me stond. ,,Mijn vrouw Maria ... " 
hoorde ik de man zeggen. De jonge 
vrouw boog naar mijn vader en moeder 
en lachte hun toe. Ik zag hoe haar wan
gen een rose blos kregen, maar ik denk 
niet dat het van verlegenheid was. Ook 
mij lachte ze toe en ik meende de hemel 
open te zien. Het vreemde was, dat de 
lieflijke schoonheid dezer vrouw mij vol
komen rustig maakte. Ik had geen nei
ging om häar een kus te geven of haar 
aan mijn hart te drukken al wenste ik, 
dat ik in de eeuwen der· eeuwen in haar 
nabijheid zou mogen ieven. Ja ... , eeuwig 
bij haar zijn en van haar schoonheid ge
nieten ... ! Als dat eens mogelijk was ... ! 
Mijn hoop kreeg een begin van vervul-

* 1-ussen 'lla� en !Bediteliem *
den, ik zou het hebben uitgejubeld. Het 
was alsof iemand mijn hart streelde met 
een milde, warme hand. Nu begrijp ik 
wat het was en straks zult 11:e het ook 
begrijpen, maar op dat ogenblik genoot 
ik een vreugde, die ik nog nooit gékend 
had, en waarvan ik de zin niet kon 
vatten. 
Toch kon dit geluk de ergernis niet over
winnen, die zich van mij meester maak
te, toen ik een groep Romeinse soldaten 
zag rondslenteren in het voorhof der 
heidenen. Moesten wij dan zelfs in Gods 
huis herinnerd worden aan onze slaver
nij? De krijgslieden keken ons met spot
tende ogen aan en genoten van onze 
machteloosheid. Ach, met hoeveel aan
drang smeekten we Jahwe, dat Hij ons 
zou verlossen, dat Hij ons de lang ver
wachte Redder zou zenden;; We wisten 
niet, dat God reeds op dat ogenblik de 
gebeden van Zijn v·olk aan het verhoren 
was, en dat de "Emmanuel", de God
met-ons in de ware zin des woords voor 
de poorten stond ..... . 

* * *
Ja,· mijne geliefden, Hij stond waarlijk 
voor de poorten ..... . 
Toen wij het heiligdom verlieten en toe
bereidselen maakten om onze reis voort 
te zetten, werd plotseling mijn aandacht 
getroffen door een armelijk echtpaar, 
dat waarschijnlijk vlak voor ons de tem
pel had bezocht en nu aan het overleg
gen was, welke de beste weg zou zijn 
om vlug en veili11: in Bethlehem te 
komen. Ofschoon noch de man noch de 
vrouw op het eerste gezicht iets hadden, 
dat hen van gewone dorpelingen onder
scheidde, kon ik toch mijn blikken niet 
van hen afwenden. Wel zag ik dat de 
vrouw in verwachting was, maar dat 
waren vele andere vrouwen, die zich 
moesten laten inschrijven, want Rome 
kende op dit punt geen clementie. Ik 
zou echter spoedig meer van hen weten, 
want terwijl de vrouw de ezel, die hun 

• blijkbaar tot rijdier diende, voeder gaf,
kwam de man naar ons toe om de weg
te vragen. Hij zal goed derti2 jaar ge
weest zijn, maar zijn manier van spreken
en de bezonken, diepe blik van • zijn
ogen getu1gden van een levensemst en
�en goedheid, die men alleen maar bij

duivelskinderen ...... ! Jahwe vervloeke 
ze!!!" 
M1jn vader kookte van opgekropte drif
tigheid, zijn neusvleugels trilden en diep 
uit zijn keel stee11: een onbestemd ge
g,0111 op. Zo had ik hem nog nimmè,· 
gezien .. Ik wist niet, dat hij zo kón zijn 
en ik was erg verbaasd. Maar nog meer 
verwonderde mij de rust van de man 
voor hem; Hij zag mijn vader aan met 
ogen vol kinderlijke vriendelijkheid en 
zei: ,,Ach, edele Heer, Jahwe weet dat 
wij er zijn. Hij weet wat we lijden en 
Hij laat toe, dat Zijn volk onderdrukt 
wordt. Maar Hij verlangt ook van ons, 
dat wij Zijn wil erkennen en volbren
gen, zelfs als die wil door de Romeinse 
keizer wordt bekend gemaakt. Jahwe 
wilde ons in Bethlehem zien en daarom 
zijn we geg_aan ...... " 
Ondertussen was mijn moeder, die het 
gesprek had afgeluisterd, bij ons komen 
staan en zodra zij de kans schoon zag, 
vroeg ze mijn vader: ,,Kan dat goeie 
mens geen plaatsje krijgen in een van 
onze draagstoelen? Het is toch geen 
doen zo ...... ", maar ze wachtte vaders 
bescheid niet af en haastte zich naar de 
jonge vrouw, die haar minzaam begroet
te. Getweeën kwamen ze bij· ons terug. 
Plotseling kreeg ik weer dat onbeschrij
felijke vreugdegevoel, dat me zo sterk 
overviel bij het naderen van de tempel. 
Ik heb het sedertdien nooit meer ervaren 
en zou het nooit onder woorden kunnen 
brengen, maar ik weet wel dat niemand 
op aarde gelukkiger was dan ik. Of mijn 
ouders iets dergelijks ondergingen, kan 
ik niet zeggen; wel zie ik nog het ge-· 
zicht van mijn vader, die bij de begroe
ting van de jonge vrouw al zijn kwaad
aardigheid verloor en van de uiterste ge
prikkeldheid oversloeg naar een teder
heid, çlie ik van hem niet ke_nde. Wat 
mij betreft: ik dronk het zuiverste 
levensgeluk met volle teugen en verloor 
me geheel en al in een vreugde, waar
van ik later zou weten, dat ze godde
Jijk was. En dan die vrouw...... Ze was 
zeker niet ouder dan zeventien, maar 
schoner dan het heerlijkste beeldwerk. 
Zwarte haren • omkransten een teer, 
ovaal gezichtje van een lichte okerkleu
rige teint, en in haar ogen lag een hemel 

ling toen het echtpaar de uitnodiging 
mijner ouders aanvaardde om het laatste 
stuk van de reis samen met ons te 
maken. Noch de man noch de vrouw 
wilde echter gebruik maken van een 
draagkoets, omdat zij dit niet pass�nd 
vonden voor hun stand: ze waren, zoals 
de man zeide, nederige arbeiders, die· 
tevreden moesten zijn met wat het dage
lijks leven hun bood. We gebruikten 
nog wat, deelden het voedsel met de 
twee echtelieden, die er ons innig dank
baar voor waren en hervatten onze 
tocht. Voorop gingen mijn vader en de 
man van Maria, dan kwam Maria, zelf 
gezeten op het ezeltje, en naast haar 
liepen mijn moeder en ik. Achter ons 
droeg men twee lege koetsen .... 
De reis van de H. Stad naar Bethlehem 
duurt ongeveer anderhalf uur. Voor 
mensen, die vier dagen in een draag
stoel gezeten hebben, is lopen een wel
kome afwisseling, maar voor lieden, die 
al vier dagen gelopen hebben, is ander
half uur lang. Mijn moeder maakte zich 
dan ook zeer bezorgd om de jonge 
vrouw, maar deze verzekerde keer op 
keer, dat zij het wel vol kon houden en 
dat het zover niet was. Af en toe zei ze 
ook iets tegen mij en dan voelde ik mij 
overgelukkig. Ze sprak ook heel anders 
dan gewone !)lensen doen en bezag al 
wat er gebeurde met een opvallende 
vrede en kalmte. Toen ik haar b.v. 
vroeg, waar zij dachten te overnachten, 
antwoordde ze: ,,God kleedt de bloe
men op het veld en vçedt de vogels. De 
vossen geeft hij een hol en de vissen een 
tehuis. Hij zal ook voor ons bereiden 

• wat we nodig hebben."
"En als het kindje komt", waagde ik te
zeggen, ,,waar zult u dan een wiegje
vinden?" ,-,-In het warme hart van goede
mensen... sprak ze.
Mijn moeder keek bij dat woord op. Ze
begreep het niet, evenmin als ik, maar
beiden vermoedden we, dat dit woord
een bijzondere • zin moest hebben. Maar
had alles, wat deze vrouw zeide, geen
diepere betekenis?
De reis v�rliep al te snel. Daar lagen de
laatste heuvels, die ons van Bethlehem
scheidden.· Aanstonds zouden onze we
gen uiteen gaan. Wij konden onze in-
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trek nemen in een wel ingericht serail, 
maar waar moesten deze arme mensen 
een onderkomen vinden ... ? En dan het 
Kind, dat iedere dag verwacht werd ... Ik 
kon niet nalaten Maria nogmaals deel
genote te maken van mijn beduchtheid, 
maar ze bemoedigde me glimlachend en 
sprak: ,,Vriend, zolang wij doen wat 
God van ons vraagt, zal God onze ver
langens inwilligen. Hij is altijd de ge
trouwste. Maak U geen • zorgen. Wat 
binnen enige dagen g:aat gebeuren is 
door Hem geordend ·en als mijn uur 
daar is, is het ook Zijn ogenblik ... " 
Ik begreep niet wat Maria met deze 
laatste woorden bedoelde en zei haar 
dat. 
"Vriend", antwoordde zij, ,,er zal een 
tijd komen, en hij is zeer nabij, dat de 
leeuw en het lam ·zullen eten uit dezelf
de voederbak. Dan zal de waarheid van 
de aarde opstiigen en uit de hemel zal 
de gerechtigheid neerdal(;!Jl� en alle 
vlees .zal Gods heil aanschouwen, dat 
beloofd werd aan Abraham, Isaak en 
Jacob. Een groot licht zal opgaan en de 
Maagd zal een Zoon baren en deze zal 
heten "God-met-ons"·. 
Ik herinnerde mij wel de woorden der 
profeten, maar zag niet in, in welke zin 
Maria deze op haar omstandigheden kon 
toepassen. Toch kwam het geen enkel 
ogenblik in -Mijn gedachten op, dat zii 
dingen zei, die ongerijmd waren. :Zii zag 
dat ik diep nadacht en glimlachte nau
welijks merkbaar. Toen overtoog een 
glans van bovenaards geluk haar gelaat, 
en heel stil prevelde zij deze woorden: 
"Mijn ziel verheft de Heer en mijn geest 
jubelt in God mijn Redder, want grote, 
dingen heeft de Machtige in mij ge
wrocht en heilig is zijn Naam". 
We waren in Davids stad aangekomen. 
Een ongekende drukte vervulde de 
straatjes en we hadden moeite om ons 
een weg te banen door het lawaaierig 
geharrewar van mensen en dieren. We 
namen afscheid van het echtpaar. En 
van ons kortstondige geluk. Ik voelde 
me als een kind, dat na een heerlijke 
droom wakker wordt met lege handies 
en een eindeloos leeg gemoed. Tranen 

vertroebelden mijn ogen, toen ik Maria 
en Jozef de vrede van Jahwe toewenste, 
en ik kan geen woorden vinden om mijn 
gevoelens van verering en droefheid te 
uiten. 
Maria zag het. Even hield ze mijn hand 
vast en zei met innige warm.t�: ,, Wij zul
len elkaar wedervinden bij Hem ... " 
We zagen ze verdwijnen tussen de me
nigte, het àrme tweetal met hun sch·a:
mel ezeltje. Geen geld, geen aanzien, 
geen vrienden of kennissen, geen on
derkomen...... Maar een tevredenheid, 
een rust en een blijde overgave, waar de 
rijkste mens tevergeefs naar zoekt ... De 
ganse nacht heb ik aan hen liggen den
ken en aan het woord, dat zij tot me 
zei: We zullen elkaar bij Hem weder
vinden ... " 
Twee dagen later begreep ik alles. Ik

(Vervolg op pag. 3, kol. 5) 



De moeizame weg naar 
sociale vrede 

de 

Met sociale vrede bedoelen wij de vrede 
tussen de verschillende· sociale groepen. 
Dat er op het ogenblik in Nederland 
geen uitgesproken en openlijke klassen
strijd gaande is, daarover zijn allen het 
wel eens. Over de hele lijn bekeken is 
men in ons land in een periode · van 
vreedzaam overleg of minstens in een 
periode van zoeken naar aanknopings
punten voor overleg. In het sociaal-poli
tieke leven, waar de socialisten tot aan 
de oorlog de eeuwige tegenstrevers 
waren bij alles, de beroepsrevolutionai
ren, is de weg gekomen tot overleg door 
de toetreding van de socialisten tot de 
regering, wat zij tot dan toe altijd had
den geweigerd. 
Geheel tot elkaar komen in een broe
derlijke eensgezindheid en dat over de 
gehele bevolking is practisch een onmo
gelijkheid, daarvoor is er tey_eel en te 
diepgaand onderscheid. 
Wat de groepen gescheiden houdt is op 
de eerste plaats het principiële verschil 
in levensbeschouwing: katholiek, protes
tant-christelijk, humanistisch of socialis
tisch. Dit verschil is te groot om volle
dig tot elkaar te kunnen komen, omdat 
men krachtens zijn levensbeschouwing 
nu eenmaal anders denkt over de meest 
diepgaande kwesties dan iemand met 
andere levensbeschouwing; en bij talloze 
vraagstukken welke in behandeling ko
men, komt dit verschil van beginsel naar 

• voren als een onoverkomelijke hinder
paal. Dan is de enig mogelijke oplossing 
een compromis: het toegeven van beide 
kanten, - en de onderwerping aan de 
stem der meerderheid. En bij alle pogin
gen tot eensgezindheid zal dan iedere 
partij het zich nog tot plicht rekenen, 
zijn beginselen zover mogelijk te doen 
zegevieren. Dit alles is de ondervinding 
van de na-oorlogse jaren, nu nog meer 
dan vroeger alle levensbeschouwingen 
mee-besturen en mee-leidinggeven in het 
hele burgerlijke leven. 
Op de tweede plaats worden de groe
pen gescheiden door maatschappelijke 
verschillen: verschil tussen zelfstandi
gen en niet-zelfstandigen, verschil tus
sen leidinggevende stand, middenstand, 
boerenstand en arbeidersstand. 
Deze maatschappelijke verschillen wer
ken ook door binnen de groepen van 
eenzelfde levensbeschouwing, zoals on
der ons katholieken. En het spreekt van
zelf hoe voornaam hier de eensgezind
heid, de sociale vrede is, gezien pas de 
samengebundelde kracht van alle stan
den van één levensbeschouwing, deze 
sterk kan maken tegenover de groepen 
die andere beginselen aanhangen. 
Wat de eenheid onder de standen van 
één richting, neem ons katholieken, vaak 
in de weg staat en gestaan heeft is: de 
strijd der belangen. Toen vele katholie: 
ke werkgevers nog liberaal dachten en 
de arbeiders nog in zware nood ver
keerden, was de klassenstrijd onder de 
katholieken even heftig als bij anderen. 
Op dit punt is het ergste wel voorbij, of
schoon we telkens nog strijd zien als één 
of andere gtoep voor zijn recht opkomt. 
Wat er dan dikwijls nog ontbreekt is het 
begrip voor elkaars noden en het begrip 
.voor elkaars standpunt. 
In de afgelopen twee jaren zijn omtrent 
het onderling begrip onder de standen 
bij de katholieken veel verheugende fei
ten voorgevallen. Tussen werkgevers en 
arbeiders is het onderling overleg talrijk 
en de goedwillendheid groot. De werk
gevers hebben over het algemeen begre
pen dat de arbeiders best hart voor de 
zaak hebben nu zij eenmaal door sociale 
voorzieningen uit hun onzekerheid zijn 
verlost en als hun beloning redelijk is; 
en de arbeiders hebben geleerd dat de 
nieuwe generaties der werkgevers hun 
arbeiders hebben leren zien als mede
werkers en ten volle bereid zijn hen zo 
mogelijk te laten delen in alle opbreng-

Gemeenteraadsvergadering 
Belalll1:rijke Agenda. 

Op Maandag 29 December a.s. zal een 
openbare vergadering plaats vinden van 
de Raad der gemeente Boxtel. 
De agenda voor deze vergadering ver
meldt o.a. een voorstel tot vaststelling 
van de gemeentebegroting en de be
drijfsbegrotingen voor het dienstjaar 
1953, alsmede tot goedkeuring van de 
begroting van de Dienst van Maatschap
pelijk Hulpbetg_on. Voorts zullen voor
stellen behandeld worden betr. onttrek
king aan het op _�nbaar verl<eer van een 
weggedeelte, dat de verbinding vormt 
tussen de Mijlstraat en de M-olengraaf
seweg, en van het voetpad Brekelmans 
te Gempnde. 
Dan blijken B. en W. er weer in ge
slaagd te zijn langs minnelijke weg het 
eigendom te verkrijgen van enkele per
celen grond, gelegen in het blok Selis
senwal. In een tweetal voorstellen wordt 
de Raad om bekrachtiging van deze 
transacties gevraagd. 
Ook is er een voorstel op de agenda 
geplaatst tot instellen van beroep en 
eventueel voorzien in cassatie tegen de 
uitspraak van de Arrondissementsrecht
bank te 's Bosch in het strafproces ter 
zake van de woningbouw op Kalksheu
vel. Om de principiële aspecten dezer 
zaak is hoger beroep en cassatie ge
wenst. 
De Ver. van Neder!. Gemeenten heeft 
zich bereid verklaard de hieruit voort� 
vloeiende Jj:osten voqr tiaar rekening te 
nemen. 
Verder zij gewezen op het voorstel tot 
vaststelling v�11 nieuwe gastarieven. 
De nieuwe tarieven zullen n;eds 1 Jan.
1953 ingaan. 

Tenslotte zijn weer een aantal begro
tingswijzigingen voorgesteld. Zii behel
zen o.a. verbetering van de wegen Miil

'straat, Heistraat en Gemondseweg, als-
. mede het maken van een riolerilll1: in de 

• Bo�sch-eweg.
De vergadering vangt aan om 2 uur n.m.

sten en mede te werken aan de bezits
vorming voor de arbeiders. 
Een zelfde sociale begrip is er aan het 
groeien bij de standen tussen de beide 
vorige in. Ook voor deze middenstand, 
zowel de zelfstandige als de niet-zelf
standige middengroepen, zal dit begrip 
ten opzichte van de anderen, en van de 
anderen t.o.v. hen er komen als ook zij 
hun grootste grieven jegens de maat
schappij kunnen laten vallen: doordat 
ook zij een zekerder bestaan en een 
beter lonende positie bereikt hebben. 
Maar zij zullen dan eerst zelf moeten 
doen zoals de werkgevers en arbeiders 
hebben gedaan: betere organisatie, gro
tere eenheid van actie, krachtiger samen
werking, zodat ze kunnen strijden als 
groep, en ook als groep tegeri10et getre
den en geholpen kunnen worden. 
In verband hiern1ee kunnen wij aanhalen 
een woord van arbeiderszijde dat een 
voorbeeld is van begrip voor de midden
groepen. Dit "woord" was aan het dag
blad De Tijd gericht en door deze ge
publiceerd onder de titel "Meer stoot
kracht voor de Middengroepen"'. 
Dit stuk begint met te constateren dat 
de beloning der middengroepen inder
daad ver ten achter gebleven is bij de 
prijsstijgingen en deze daardoor werke
lijk in een noodtoestand zijn gekomen. 
Voor deze onrechtvaardigheid, zegt het 
stuk, heeft krachtens be_ginsel iedere ka
tholieke sociale organisatie zich te inte
resseren, maar behartiging. van een 
groepsbelang behoort op de eerste plaats 
bij die groep zelf, wil men goed en snel 
succes bereiken, zoals het verleden leert. 
Het stuk constateert verder dat er en
kele groepjes uit de werknemende mid
denstand bij enkele gelegenheden acties 
hebben ondernomen, maar het was alle
maal te klein en te sporadisch. Zelfs bij 
het laatste geval, dat der leraren, was 
het nog maar één groep leraren die een 
actie op touw zette. Er ontbreekt nog 
één vertegenwoordigend lichaam voor de 
groepen uit de werknemende midden
stand. ,,Waar zijn op dit moment", zegt 
het stuk, ,,de onderwijzers, de journalis
ten, de ambtenaren, het leidinggevend 
personeel". Wat· ontbreekt is "de cen
trale stootkracht van hun aller gezamen
lijke mening", ,,een centraie binding 
voor de behartiging van hun materiële 
belangen". 
Zoals het stuk ook aánhaalt is er inder
daad een bisschoppelijke comm1ss1e 
doende om dit probleem te bekijken. 
Misschien dat deze commissie na het 
vaststellen van wat er nodig is, ook de 
weg vindt voor al deze groepen om tot 
een centrale binding te komen. Mis
schien dat niet alle groepen in één orga
nisatie te brengen zijn: misschien beho
ren sommigen eerder onder de organisa
tie voor de leidende stand, de St. Adel
bertvereniging; en anderen eerder tot 
de Arbeidersbeweging, de K.A.B. Dan 
schiet er zeker nog een groot aantal 
groepen over voor wie inderdaad een 
eigen centraal orgaan op te richten is, 
waarbij iedere groep zijn eigen vertegen
woordiging en eigen aansluitingswijze 
kan hebben. 
Zo ooit een stand een gunstig moment 
heeft gehad dan is het nu de werkne
mende middenstand: hun noodtoestand 
bewijst de dringendheid van aaneenslui
ting, hmr noodtoestand wordt vrij alge
meen erkend, zij hebben het begrip en 
de sympathie der andere standsorganisa
tie. Mogen zij weldra zich grootscheeps 
samenbinden, daar wint alles bij: zijzelf 
het eerst, vervolgens de andere standen 
die hen nodig hebben, en tenslotte het 
hele katholieke volksdeel dat er zeer 
door versterkt zal worden, als ook deze 
stand zijn nog steeds openstaande plaats 
in de aaneengesloten riien der hecht ge
organiseerden gaat innemen: Een goede 
wens voor het komende jaar. 

Th. V. H. 

Burgerlijke Stand 
der gemeente Boxtel 

van 16 tot en met 22 December 1952. 
GEBOREN: Maria J.. G. dochter van A. 
van Dommelen e11 B. C. J. v. d. Broek, 
Molenstraat 67 - Wilhelmina H. M. 
dochter van M. H. v. d. Steen en W. 
Kreemer, Selissenwel 16 ...c: Maria G. J. 
dochter van M. Boleij en C. M. Nagt
zaam, van Hugenpothstraat 28 - Maria 
W. dochter van M. J. M. van Rulo en
J. C. Witlox, Gemondseweg 5 - Fran
ciscus A. M. zoon van A. A. Hoffmans
en W. H. Pastoor, Ten Brinkstraat 18
- Laurentius A. M. zoon van L. A. M.
Bordat en R. A. lndri, Hertogenstraat 3
- Comelus L. A. zoon van C. J. Boe
ren en A. L. Verhoeven, Esschebaan 14.
ONDERTB,OUWD: Franciscus J. W. 
van Son en Antonia C. de Koning. 
GEHUWD: Martinus A. Grilis en 
Theodora J. M. Nas. 
OVERLEDEN: Huberta H. Brusselaars, 
oud 6 mnd., Brugstraat 12. 

Nieuwjaarsnummer 
Brabants Centrum 

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN; 

Nieuwjaarswensen, te plaatsen in ons 
blad van 2 Januari 1953, klDIIlen worden 
opgegeven tot en met Dinsda2 30 De
oember 's middal!:s 12 uur. 
Overill:e advertenties, alsmede berichten, 
verslaj!;eo . e.d., behoren vóór Woensdag 
31 December (dus uiterlijk Dinsda25) in 
ons bezit te zijn. 

Plaatselijk Nieuw.s 
NIEUWJAARSRECEPTIE. 
De Burgemeester en Mevrouw Van Hel
voort-Boers zullen op Nieuwjaarsdag 
ten raadhuize recipiëren van 12-13.30 
uur. 

MEDEDELING 
CONSULTATIEBUREAU. 
Het Consultatiebureau voor tuberculo
sebestijding zal Dinsda2 30 December 
Resloten zijn. 

DE DERDE 
ONTWIKKELINGSAVOND 
VAN HET SOC. CHAR. CENTRUM. 
In de reeks ontwikkelingsavonden, die 
op initiatief van het Diocesaan Chari
tatief Centrum worden gegeven, zal 
Donderdag 15 Januari het derde onder
werp worden behandelcf 
Dokter Ausems zal dan spreken over 
de Gezondheidszorg in het verband met 
taak en doel van het ·wit-Gele Kruis. 
Geintresseerden gelieven de aangekon
digde avond te reserver_en. 

LUCHTVAART
TENTOO.t,iSTELLING. 
Wij brengen onze lezers iri herinnering, 
dat de Boxtelse Luchtvaartvereniging op 
Vrijdag 26 December (Tweede Kerst
dag) en op Zondag 28 December een 
tentoonstelling zal houden in het St. 
Paulus-Jeugdhuis. Geëxposeerd zullen 
worden de modelvliegtuigen, die door 
de leden zelf vervaardigd zijn. De expo
sitie zal te bezichtigen zUn van 4 tot to 
uur n.m. Entree .vrij ... 

EXPOSITIE 
VAN DE V.V. VOGELVREUGD. 
Zoals in ons vorig nummer reeds mede
gedeeld, wordt hedenavond 24 Decem
ber de Expositie van exotische en in
landse vogels geopend. 
Wij gaven hierover in bedoeld bericht 
reeds enige bijzonderheden en verwij
zen U thans naar de in dit nummer 
voorkomende advertentie. 
De expositie is vanaf de opening tot en 
!Ilet 28 Deëember te bezichtigen.
BENOEMING. 
Door de Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant is Mr. L. A. J. Vosters 
uit Boxtel benoemd tot lid van de Pro
vinciale Commissie voor de Werkgele
genheid (P.C.W.). 
GESLAAGD. 
Onze plaatsgenote mej. W. R. M. de 
Greef behaalde bij het 18 December i.l. 
aan de R.K. School voor Maatschappe
lijk Werk te Eindhoven afgenomen exa
men het diploma voor Maatschappelijk 
Werk. 
FILMKRING BOXTEL. 
Vorige week Vrijdag heeft "Herlevend 
Boxtel" haar jongste spruit, de Filmkring 
Boxtel, ten doop gehouden. In De Ark 
werd ten aanschouwe van liefst pl.m. 
230 belangstellenden - allen leden van 
deze Kring - n.l. het eerste filmpro
gramma vertoond. 't Filmpje "Sondeurs 
d'Abîmes", dat als no. 1 gedraaid werd" 
gaf de aanwezigen 'n duidelijk beeld 
van het (uitstekend verfilmde) moei
lijke grottenonderzoek. ,,La viè en rose" 
als no 2 bleek vervolgens een knappe 
speelfilm, waaraan een bijzonder origi
neel scenario ten grondslag lag. De rol
prent over de grote beeldhouwer Rodin 
tenslotte, was een interessante comple
tering van deze gevarieerde eerste film
avond, die volkomen geslaagd mag heten. 
We zien althans reeds met belangstel
ling uit naar de volgende ledenvoor
stelling! 

Op 6, 7 en 8 Januari 1953 

spe�lt 

,,Leeringhe ende Vermaeck" 
. 

:l<ûtdeun oan ons. voa 

Maria"garde 
Zondag na Ke(stmis, dus 28 December, 
om half 6 is er een Kerstavond in het 
K.J.V.-huis voor de Mariagarde. Deze 
bijeenkomst duurt tot kwart voor 7. 
Daarna gaan we allen samen naar het 
Lof in de Sint Petruskerk. Na het lof 
k:111 ieder meisje zelf naar huis gaan. 
Vin<len vader en moeder dat niet goed, 
dan moeten jullie dit bijtijds zeggen. 
Dan zullen de leidsters met jullie, -
vooral als ie ver weg woont - even 
naar huis gaan. 
Zorgt dat jullie er allemaal uiterlijk half 
6 bent. 

R.K. Uitleenbibliotheek 
NIEUWE BOEKEN. 
Levensbeschijvilll1:en:. 
Dr. Hélène Nolthenius: Onvoltooide 

Symphonie (Het leven van Franz 
Schubert). 

J. Kuin: Meteoor aan de Operahemel.
Het leven van Gioachino Rossini).

Zr. Teresia Renata: Edith Stein (Een 
levensschets van deze merkwaardige 
vrouw, Jodin, geleerde,. Carmelites, 
die in 1942 in de gaskamers van 
Auschwitz ter dood werd gebracht). 

Imprimatur: M. F. DEKKERS, Libr. 
Kunst2eschied·en.is: 
Dr. E. H. Gombrich: Eeuwige schoon

heid. Inleiding tot de kunst. 
(In het voorwoord zegt de schrij
ver: ,,Dit boek is bestemd voor al 
diegenen, die de behoefte gevoelen 
zich eens te oriënteren op een on
bekend fascinerend terrein". Zon
der ook maar een keer in het ge
leerde maar vaak afstotende vak
jargon te vervallen, geeft de schrij
ver een glasheldere uiteenzetting 
over beeldende kunst in het alge
meen en over haar geschiedenis van 
de praehistorische tijd tot de mo
derne experimenterende kunst van 
Moore, Chagall, Picasso e.a. Hij 
doet dit aan de hand van 370 zwar
te en gekleurde reproducties. Jan 
Engelman noemde het een van de 
duidelijkste en knapste werken in 
zijn soort). 

SPORTNIEUWS 
STAND DERDE KLASSE AFD. A. 

O.D.C. 9 6 2 1 14 17- 8 
S.C.B. 10 6 2 2 14 27-'--24 
Bladella 9 5 3 1 13 27-19 
Boxtel 10 5 2 3 12 16-13 
Deurne 11 4 4 3 12 24-21 
Tongelre 10 2 6 2 10 21-16 
Reusel Sport 9 3 3 3 9 21-20 
V.S.V. 11 3 3 5 9 23-29 
Geldrop 10 3 2 5 8 14-21 
Taxar.dria 9 2 3 4 7 16-16 
W.V.V.Z. 9 2 1 6 5 14-25 
M.U.L.O. 11 1 3 7 5 24--32 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Tongelre l - Boxtel O - 1 
To1111:elre 2- Boxtel 2 1 - 5 

D.V.G. 2 - Boxtel 3 1 - 8 

Geïnspireerd door de overtuigende zege 
van de Box.tel-reserves op de Tongelre
dito's, wisten de vlagdragers van de 
R.K.S.V. ,,Boxtel" j.1. Zondag een ver
dienstelijke overwinnin� te behalen op 
hun sterke Eind_bovense tegenstanders. 
Dat dit een overwinning was met de 
kleinst mogelijke cijfers, beduidt toch 
niet, dat het een overwinni.n..g van twij
felachtig allooi was. Voor de rust im
mers, hadden de roodwitters met wat 
meer geluk best een stevige voorsprong 
kunnen hebben, terwijl men na de rust 
- ondanks het windnadeel - eveneens
het meeste aanspraak maakte op de be
slissende doelpunten. BÓxtels tactiek -
vier voorhoedespelers en een midden
voor als aanvallend spil - gaf ook nu
weer de doorslag: In de eerste speel
helft, toen men een flink overwicht had
op de gastheren, mocht de aanvalsop
bouw wellicht wat onverzorgd zijn, doch
er kwamen niettemin nog genoeg ge
vaarlijke aanv;!llen om op goals te mo
gen rekenen. Helaas, een fel schot van
J. Pastoor scheerde juist de deklat, een
keurige kopbal van Heerkens zocht de
zelfde weg en de schoten, die v. d. Plas
uit �olo-aanvalJ�n distilleerde, hadden
ongetwijfeld beter lot verdiend dan ze
kregen. Tongelre kwam zo nu en dan
ook gevaarlijk uit de hoek, maar de ver
dediging van Boxtel bleek op haar qui
vive en zodoende bleef het voor de rust
0-0. Na de rust nam Boxt�I, ondanks
de felle tegenwirid, onmiddellijk weer
de teugels in handen. En merkwaardig
genoeg werden de aanvallen nu meer
gevarieerd opgezet, hetgeen weliswaar
niet aanstonds tot klinkende successen
leidde, maar dat toch wel tot gevolg
had, dat Tongelre onzeker ging voet
ballen en hèt beste van het spel aan
haar gasten moest laten.
Nadat Heerkens van- v. d. Plas de ge
legenheid gekregen had om het doel
van Tongelre op de !wrrel te nemen,
doch hierbij slechts de deklat trof, pro
beerde v. d. Plas het nog 'ns op zijn
eentje. Het diagonale schot , dat hij na
een geslaagde solo-ren afvuurde, bleek
niet te stuiten 0-1.
Jammer genoeg raakte Boxtels match
winner hierbij geblesseerd en moest hij
zich laten vervangen door v. d. Weide.
Onoverkomelijk was deze -moeilijkheid
echter niet, want Boxtel balde nog eens
alle krachten samen en bleef in de aan
val gevaarlijk en in de verdediging on
verslaanbaar.
Ook toen Tongelre in een heftig slot
offensief met inschakeling van alle spe
lers het Boxtel-doel belegerde. Het bleef
toen • ondanks verschillende gevaarlijke
scrimmages 0-1. Een uitstekend resul-

taat in deze lastige uitwedstrijd! 
Zoals we reeds vermeldden, behaalde 
Boxtel 2 een 5-1 overwinning op Ton
gelre 2. Dit mag een succes van belang, 
genoemd worden, gezien het •eit, dat 
Tongelre 2 tot nog toe de leiding had 
in haar afdeling. De leidende positie is 
nu overgenomen door de Boxtel-re
serves. 
Boxtel 3 verdedigde j.l. Zondag haar 
eerste plaats tegen D.V.G. 2 uit Liemp
de·. Tot de rust wisten de DVG-ers zeer 
goed partij te geven en zelfs met 1-0 
de leiding te nemen, doch na de rust 
werden zij door Boxtel totaal overklast .. 
Het werd liefst 8-1 in het voordeel van 
de roodwitters. 

- • 

Programma voor Zonda11: 28 Dec. a.s.: 
Boxtel 1 -Oss 1 2.30 uur 
Woensel 4-Boxtel 2 2 uur 
Boxtel 3--R.K.S.V.A. 4 12 uur 

Voor Boxtel 1 is a.s. Zondag geen com
petitiewedstrijd vastgesteld. Men zal 
deze "vrije dag" -ben.u'tten door in het 
�t. Paulus Sportpark een vriendschappe� 
lijke wedstrijd te spelen tegen Oss 1, de 
koploper uit de 3e klasse afd. B. Onge
twijfeld een interessante en leerzame 
ontmoeting! 
Van Boxtel 2 en 3 verwachten we a.s. 
Zondag overwinningen, resp. van Woen
sel 4 en R.K.S.V.A. 4. 

BILJARTEN. 
Programma voor 27 December a.s.: 
Klasse A: Gr. Pom.-Amateur 1 
Klasse B: Amateur 3-W. Muis 

Nooit Gedacht--K.O.T. 

ORIENTERINGSRIT VOOR RUITERS. 
De Landelijke Rijvereniging "St. Marti
nus" biedt belangstellenden in de rui
tersport op 2e Kerstdag een mooie ver
pozing. 
Door de ruiters van die vereniging 
wordt namelijk op genoemde dag een 
oriënteringsrit gereden in het terrein 
van Venrode en omgeving, dat vrij 
toegankelijk is gesteld. 
De start heeft plaats 's middags om 1 
uur bij C. v. d. Aker, Café "De Ket' 
ring", Bosscheweg. 

BARAKCONCOURS. 
Hazen en konijnen zijn als prijzen te 
winnen in het barakconcours, dat op 26, 
27 en 28 December gehouden wordt in 
Café J. van T rigt, ten bate van de reis
kas der Sl!pportersvereniging van O.D.C. 
Deelname er aan is voor iedereen open
gesteld. 

Zondagsdienst der Artsen 
uitsluitend voor spoedgevallen. 

25 EN 28 DECEMBER 
( 1 e en 2e Ker■tdag) 

Dokter F. F _, M. Kluijtmans 
Telefoon 35;4_ 

ZONDAG 28 DECEMBER 

Dokter G. C. Wentholt 
Stationstraat 85 Telefoon ·378 

1 JANUARI (Nieuwjaar). 

Dokter v. Groeningen 
Stationstraat 30 Tel. 484 

. 

"Bo�tel 
op 

Vooruit" doet bero�p 
Boxtels bevolking 

IV. 
KORTE SAMENVATTING 

PLANNEN VOOR 1953. 

BENT U BEREID? 

Alvorem zeer in het kort een samen
vattin11 te 11:even van de plannen, die 
Boxtel Vooruit zich voorstelt, in 1953, 
tot verwezenlijking te brengen, menen 
wij goed te doen allereerst nog eens te
vermelden wat de bij Koninklijk Besluit 
van 12 October 1925 11oedgekeurde Sta
tuten omtrent het doel van "Boxtel
Vooruit" blepalen. 

Wij lezen dan in artikel 2 van deze 
Statuten: ,,De vereniging heeft ten doel 
de welvaart en de bloei van Boxtel te 
bevorderen." Een simpele zin dus, doch 
tegelijkertijd wijzende op de wel zeer 
veel omvattende taak, die voor "Boxtel 
Vooruit" is weggelegd. 
Artikel 3 der Statuten geeft het doel 
van "Boxtel Vooruit" meer gedifferen- • 
tieerd aan, nl. het telkenjare "met ge
pasten luister en opgewektheid" doen 
vieren van de verjaardag van • H. M. 
de Koningin, bevorderi!}_g v� de cul
turele en stoffelijke welvaart van de ge
meente Boxtel, mede te werken tot ver
fraaiing van de gemeente. het vreem
delingenverkeer en de vestigin_g in de 
gemeente (men kende in 1925 het be
grip "woningtoewijzing" nog niet) te be
vorderen, op te richten of deel te ne
men in de oprichting van instellingen, 
welke hiertoe kunnen bijdragen of wel
ke het algemeen welzijn van de gemeen
te betreffen, benevens het steunen van 
dergelijke instellingen. Nogmaals, een 
zeer veel omvattende, doch ook zeer 
schone taak, die echter, we wijzen daar 
nog eens nadrukkelijk op, alleen ver
vuld kan worden als eenieder in Boxtel 
zich achter "Boxtel Vooruit"· schaart en 
haar helpt deze taak te vervullen. 
De nu ingezette propaganda-actie zal 
bewijzen, althans moeten bewijzen, of 
Boxtel (dat is de benaming van de ge
meenschap van allen die in Boxtel wo
nen) met "Boxtel Vooruit" werkelijk 
,, vooruit" wil! 

.. -

Vóórdat het Nieuwjaarsnummer van ons 
blad van de persen rolt, zullen allen 
op wie "Boxtel Vooruit" meept een be
roep te mogen doen, in het bezit zijn 
van een persoonlijk schrijven daartoe. 
Omtrent de "gevolgen" van dat; schrij
ven hopen wij daarna spoedig in de 
meest gunstige zin te kunnen berichten. 

Onmiddellijk n�,.· beëfodiging van de 
propaganda-adie , zaf:. ,;Boxtèl Vooruit" 
een bijeenkomst· ,,beleggen, waarop zij 
vertrouwt, naa.st de reeds zo vele jaren 
trouwe leden, vele nieuwe' leden te mo
gen begroeten. 
In deze _biieenkom�t ;zullen, naast be
spreking van de plannen èn een meer 
algemene uiteenzetting van de Voorzit
ter van "Boxtel Vooruit" el}ige bijzon
dere aspecten van het vreemdelingen
verkeer worden besproken door dè Heer 
H. Vl'rwiel, Directeur van de Streek
VVV "Brabants Centrum" en zullen te
vens enige films betreffende· vreemde
lingenverkeer worden vertoond. •
Om nu in "sneltrein-vaart". nog eens de 
plannen voor 1953 samen te vatten 
'(waar wij in onze vorige artikelen de
meeste plannen reeds belichtten kunnei't 
we thans deze snelheid aanhouden) in 
de eerste , plaats:. groots opgezette actie 
V!'eemde'lingenverkeer. Propaganda-actie 
in de grote, landelijke verschijneride, 
dag- en weekbladen in Nederland en
België. Uitgifte . van de fraaie folder 
met bijlage hotel-· en pensionlijst (eveQ
eens geïllustreerd), uitgifte, in samen
werking met het Gemeentebestuur, van 
een fraaie i.n kleuren uitgevoerde wa,n
delkaart, uitgifte van "Wandelingen. i.n
Boxtel en omgeving". 
Medewerking aan de door de Directie • 
van de Zuid-Nederlandse-Beurs in Box
tel te organiseren Tentoonstelling voor 
Handel, Landbouw, Ambacht en Indu
strie. Propaganda voor deze tentoon
stelling en medewerking aan· het orga
niseren van "rondom" deze tentoonstel
ling te organiseren festiviteiten. 
Organisatie van "Koninginnedag", ,,Stil
le Tocht" en "Bevrijdingsdag". 

Organisatie "Ouden-van-dagen-da'g 
1953". Organisatie Zomeravond-concer
ten, Medewerking aan de door de Bo-x
telse Wielrenners-supporters-vereniging 
te organiseren "Ronde van Boxtel". 
Oprichting van een afdeling Boxtel van 
de "Bond van, Natuurbeschermingswach
ten", oprichting van een vereniging 
,,Floralia". 
Ook voor 1953 derhalve weer een 
"zwaar" pro11ramma, hetwelk, dit inoaen 
wij verzekeren, weer met enthousiasinc 
voor uitv!)erilll1: ter l).rui,d zal worden 
2enomen. 
Eenieder schare zich. acht-er "Boxtel 
Vooruit". 
Bent U bereid� 

• 

Mfrkt 

.. 



KERSTVERTELLING 

DOOR ANNE DE VRIES. ·Het hazenlichaam hing zwaar langs hetboswalletie neer. De kop was achterover geslagen, de ogen puilden uit, debruine snijtanden kwamen bloot, eenvoorpoot was in laatste kramp gehevennaar de plaats, waar de rood-koperenstrik wegkneep in de wollige hals. Eenwrede geheimzinnige klauw, die het dierhad gegrepen, toen het op voer wildeuitgaan naar de akkers. Rondom was deaarde omwoeld en besmeurd door delange, wanhopige worsteling om hetleven. Maar dicht bij de kop was eenpaddestoel opgeschoten in de nacht, eenvergiftige Amaniet; die stond daar alseen witte lamp bii een doodsbed. En dezon die bloedrood onderging boven dehei, wierp lichte glanzen over de bruine vacht en blonk in het dode oog.Daar stond Luut Willin.k bii, de handenin de zakken, kauwend zijn pruim,schijnbaar onbewogen. Hij moest geengoed jachtopziener en dierenvriend zijn,als hem deze moord niet door de zielzou gaan. Maar hij kauwde slechts. Hijspoot een straal tabaksna t over zijnschouder en bespiedde de omtrek. Erwas geen sterveling te zien. Hij onderzocht nauwkeurig de grond in de naasteomgeving. De regen had alle sporenuitgewist. Toen ging hii fluitend naarhuis. Maar Luut Willink · floot alleen alshij nijdig was. Waar een ander schold,daar floot Luut Willink.Binnen 't kwartier was hij terug. Hijsloop met een boog door de lage denrten, bereikte de boswal achter de bocht,waar niemand hem kon zien toen hijoverstak en kroop door de greppelnader. Een half uur zat hij gedokendicht bij de haas achter een bremstruik,waaraan de rijpe peultjes rammelden zodra hij zich even bewoog, en schold in'stilte op een late ekster, die schetterendom hem heen sprong door het hakhout.De schemering was nu zo zwaar geworden, dat hij de jeneverbos op twintigmeter afstand voor een man konhouden.Toen was er ·licht gerucht achter hem.Daar kwam ie111and door de greppelheen met een mes en een zak. Daarkwam, Harm Oldengam1, die sneed hieren daar onder 't gaan een pol heide afen stond telkens roerloos te spieden om te luisteren. En een klein ruig hondjedook plotseling op in de struiken enjankte van schrik, toen hij Luut Willink,de jachtopziener ontdekte.

Luut stond zuchtend op en begon bedaard een pijp te stoppen. "Jij bent ook nog laat op pad, Harm Oldengarm", zei hij. De man kwam grijnzend nader en tikte aan zijn pet. Harm was altijd zeer beleefd. "Ik kan van oe hetzelfde zeggen, as 't mij vergund is, Luut Willink", antwoorde hij. "Je bent toch werkloos, dan heb je overdag toch wel de tijd om heide te plukken?" Och, wat zou Harm daarvan zeggen ... ? Ja, helaas was hij werkloos. Hii mocht vier dagen in de week in de werkverschaffing gaan en van die paar centen die hij dan verdiende, moest hij een vrouw en een troep kinderen de mond open, houden. Hoeveel kinderen had Willink? Eén en een vast inkomen. Neen, dan wist hij daar niet van. Die andere twee dagen was Harm thuis, zeker, dan had hij ook zijn eigen akkertie te verzorgen en het was nou zo'n mooie lichte avond. Maar als Willink er wat op tegen had? ...... Zijn voorkomende grijns behield hij voortdurend, maar zijn ogen fonkelden in het maanlicht, toen Luut hem fouilleerde. Hij deed, alsof hij niet begreep, waarvoor dat nodig was en hij droeg ook niets verbodens: geen strikken, geen wild, geen wapens behalve zijn mes. Ze liepen samen op naar het dorp en spraken over onbetekenende dingen, maar achter hun woorden broeide het wantrouwen. Daarna keerde Luut langs een omweg terug en tot de morgen lag hij tevergeefs op wacht achter de boswal. Toen de zon moeilijk door de nevels brak, kwam hij stijf en rillend overeind, maakte de haas los en was een poosje zittend op de boswal bezig met zijn zakboekje en een stompje potlood. Toen bevestigde hij een briefje aan de lege strik. "Pas op, morgen vang ik jou", had• hij daarop geschreven. En twee dagen later vond hij op de achterzijde in drukletters het antwoord: ,,Of ik jou s.v.p." Luut zag in gedachten twee ogen fonkelen recht in de zijne en hii twijfelde er geen ogenblik aan, wie de schrijver van deze oorlogsverklaring moest zijn. Dat beleefde s.v.p. was zo goed als een handtekening. * * *Drie maanden duurde de stille strijd tussen jachtopziener en stroper. Willink gaf al zijn tijd, al zijn energie aan de jacht op Oldengarm. Zijn tuin bleef onverzorgd, zijn gezin ,zag hem nauwelijks. En als hij naar de kerk ging, stond het grijnzend gezicht van Oldengarm zelfs nog in zijn gedachten. Toen kwam de dag, dat hij, voorzichtig tegen de wind in sluipend, het grijze keffertje verraste, terwijl het een konijnenhol uitgroef. Zijn baas stond er bij en Luut Willink, die hem ogenblikkelijk. fouilleerde, vond een. patrijs tussen de kapotte voering van zijn jas. Waar hij die vandaan had? Van een paar jagers gekregen, omdat hij een poos mee had helpen drijven. 
Het laatste Kerstverhaal van de 

Boekenschrijver 

EEN ROMANTISCHE VERTELLING 
VOOR DE JEUGD. Erg�ns in 'de bosrijke omgeving van het vriendelijke dorpje Zandhoeve woonde -een oude boekenschrijver. Hij woonde -ecal vele;· heel vele jaren...... en mis-sclfü,n had hij er· altijd wel gewoond ... .maar er was niemand, die daarover iets met zekerheid kon vertellen. ' Wat die boekenschrijver zoal deed? ·wel, sorris deed hii dagen achtereen.niets • dan wandelen, soms opk zag menhem in geen wèkeri.'· Oudere mensenwisten te vertellen, dat hi( op die wan,delingen nàdacht over de &6'eken, die hii:schreef in de weken, dat men 'hem niet.'buiten zag komen. En �dat ,;al ook 'wel-zo zijn geweest.·Maar waarom we nu wilden gaan vertellen van die boekenschrijver, hè? Nu,:!ulster goed, die boekenschrijver was-een' zeer grote vriend van kinderen. Datkon ie wel merken als hii op zijn wandelingen honderd-uit babbelde met hetkleine grut uit Zandhoeve. En ie kon't bijzonder goed merken als hij elk jaar,opnieuw met Kerstmis de jeugd uit de :buurtschap waarin hij woonde, uitnodig-de om bij hem thuis het heerlijke Feestvan Christus Geboorte te komen vieren.Ja werkelijk, dat dééd hij! Ieder jaarwemelde het op 25 December in zijnhouten huisje van de kinderen: dreumesen van amper een p _aar turven hoog,jongens en meisjes ook die al naar school·gingen. Die kleine bezoekers las hij danKerstverhalen voor, die hij zelf geschreven had. Het allerlaatste dat hij voorlas,was, zo zei hij altijd, heel ·speciaal voorz'n jongste buren geschreven:- En datwas, merkwaardig geno�, ieder iaar ook·het' mooist. Na het voorlezen werden dekinderen door de huishoudster van deboekenschrijver getracteerd op dampen-de chocolademelk en heèrliik kerstgebak.Als ze tenslotte dan nog een paar Kerstliedjes gezongen hadden voor het stalletje, bracht hij hen weer naar huis, naar· de vaders en de moeders, die al wel wisten weer opgetogen verhalen te zullen.. ·horen over dat prachtige kerstfeest bij de boekenschrijver. Jn zéker jaar was de böekenschriiver met 'kerstmis ernstig ziek. De dokter was er -een paar dagen voor 't Hoogfeest al

heen gegaan en hij blééf toen voortaan komen, elke dag opnieuw ... En de pastoor zag men er daags voor Kerstmis met Ons Heer heen gaan ... De grote mensen vertelden toen aan de kinderen, dat de boekenschrijver heel erg ziek was en dat hij zeer waarschijnlijk wel niet meer beter zou kunnen worden. Het jaarlijkse Kerstfeest in het houten huisje zou natuurlijk ook niet door kunnen, gaan, maar ze moesten onder de Nachtmis maar heel goed tot het Kerstkindje bidden voor hun goede· vriend, de boekenschrijver. Droevig luisterden de kinderen naar deze woorden. Zou Jezus in de Kerstnacht nu naar de aarde komen om de oude boekenschriiv-er te gaan halen en- hem mee naar de hemel te nemen? Met tranen in de ogen zaten ze 's nachts neergeknield voor het Kindje Jezus in de schamele stal van Bethlehem, en ze baden, en baden, e_n baden ..... . Zolang totdat hun ouders hen met zachte drang wegvoerden, de kerk uit, naar huis. Toen ze langs het IJ.9uten huisje kwamen, brandde· daar nog licht. Gelukkig, want dat licht vonden ze een goed teken. Licht was in hun kinderlijke verbeelding gelijk aan "leven", duisternis 
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�\:s"-="-----, zou "dood" betekend hebben. Zó was het trouwens ook: de boekenschrijver leefde nog, hij was zelfs wat beter geworden in de Kerstnacht. Terwijl het leven in de donkere Adventsdagen stilaan uit hem weggevloden was, voelde b.ii nu, dat Jezus hem de kracht gegeven had om het Feest van Zijn Geboorte nog éénmaal op aarde te vieren. Hoe dankbaar was hij de Verlosser daarvoor! Hii zóu Kerstmis vieren, maar...... niet anders dan in alle vorige jaren. Dus: de kinderen uit de buurt wenste hii bii zich te hebben. De dokter gaf toestemming om a,an deze hartewens van de boekenscbriiver te voldoen, en zo zag men de kinderen 's middags een voor een schuchter het houten huisje binnen schuifelen. Hoe vreemd nu! Zou het wel 'n echt Kerstfeest worden deze keer? De boekenschrijver, die zo goed in kinderharten kon kijken, voelde deze angst van zijn kleine vrienden meteen aan en daarom nodigde hij hen vriendelijk uit 

Welke jagers waren dat? Ja, Willink moest het Harm maar niet kwalijk nemen, hij kende die kerels .niet. Het was trouwens niet op Willink's terrein maar in de staatsbossen, een uur ver. Harm mocht gaan. Natuurlijk mocht hij gaan. Het vervoeren van een patrijs was geoorloofd in de jachttijd. Hii nam zijn pet af - vroeger tikte hij er slechts tegen - en liep weg. "Goeie vangst met de stropers", zei hij met een bittere lach, maar Willink merkte met voldoening, hoe onzeker dat klonk. .,Tot weerziens", riep hij smalend. De stroper keerde zich om en kwam twee stappen terug. "Nou, goed dan, tot weerziens !" zei hij met nadruk. Dat klonk als een bedreiging. 

In deze tiid solliciteerde Luut Willink naar de betrekking van jachtopziener ergens in het noorden van de provincie en omdat hij daar geboren was, begeerde hij vurig om benoemd te worden. Hij werd • opgeroepen om zich te komen voorstellen en kreeg daarna bezoek van twee heren, die zijn jachtveld kwamen zien. Toen hij hen rondleidde was hij onzeker en verlegen van vrees dat zij een strik zouden ontdekken van Harm Oldengarm. En toen zij wegreden in hun glanzende auto, stond hij verslagen tegen de deurpost geleund, zéker van een mislukking. Toen voelde hij, dat hij Harm Oldengarm haatte, omdat deze zijn leven moeilijk en gevaarlijk maakte en hem deze promotiekans had ontnomen. Hij schrok er even van. Hij had nog zelden een mens gehaat. Hij was er een te goedhartig man en te ernstig Christen voor geweest. * * *Het weerzien vond plaats na een week. Willink zat verborgen aan 't eind van een bosweg. Toen zag hij in de verte Oldengam1, die gebukt de weg over stak met het hondje op de hielen. Luut Willink probeerde hem snel en voorzichtig te besluipen, maar hoorde de hond waarschuwen en toen hij Harm in het oog kreeg, was deze schijnbaar aan het houtsprokkelen. Wel lag in zijn nabijheid een bos strikken, maar hoe die daar kwam, dat wist Oldengarm niet. "Onvoorzichtig van die stropers om die daar zomaar in 't bos te gooien'; vond hij: .,En onvoorzichtig van oe zelf, Luut Willink, om de hele herfst alleen mij maar op de hakken te zitten. Ik waarschouw oe." "Wat bedoel je daarmee?" vroeg Luut streng. Er was een ogenblik niets dan wanhoop in de ogen van de stroper. Zijn handen strekte hij haast smekend uit. 
in een grote wijde kring rond ziin bed te gaan zitten, daar eerst van de chocolademelk en het kerstgebak te smullen en toen de Kerstliedjes te zingen. Ach hoe mooi klonken die reine kinderstemmen. Het was voor de boekenschrijver alsof de hemel voor hem openging en engelenkoren zingend, ia jubelend afdaalden naar de aarde om hem te komen halen en hem mee te tronen naar God's onmetelijke Rijk...... ., Waarom vertelt de boekenschrijver nu niet" ...... De boekenschrijver schrok op uit zijn koortsige dromerij. De kinderen hadden reeds opgehouden met zingen en nu had een klein meiske plotseling durven vragen: "Waarom vertelt de boekenschrijver nu niet?" Ja, waarom vertelde hii nu niet? Hij keek de kring kinderen eens rond en op alle gezichten las hij die zelfde spanning: .,Waarom vertelt ie boekenschrijver nu niet?" Hij zocht naar een antwoord, maar hii • vond er geen en dat deed hem pijn, ergveel pijn in zijn goede hart. Er pareldenzweetdruppeltjes op ziin gezicht, zijnadamhaling versnelde en zijn ogen weigerden eensklaps dienst... hij zag allesals in een waas, dat alsmaar dichter. werd. En zie, de kinderen werden engelen, en die engelen jubelden de Kerstboodschap uit en stegen op naar de'hemel en wiekten ook daar nog voorttot voor de troon van de Allerhoogste.Toen sprak die Zijn boodschap ..... .Plotseling waren de engelen weer de kinderen uit 4.e buurt, de kinderen, die hijnog een antwoord schuldig was. Maarnu kende hij het: ,,Wel, liefste kinderen", zo zei hii moeilijk. .,Onze LieveHeer heeft Zijn engelen aan· mii latenvragen of ik op dit Kerstfeest mijnnieuwe verhaal zou willen gaan vertellen in de hemel, waar ze vandaag ookhet Kerstfeest vieren. En dat moet ik nugaan doen, hoe erg het me ook spijtvoor jullie, -·liefste kinderen, die altijd deziel van mijn eenzame leven zijn ge-. weest. Maar dit zij jullie een troost, eennieuwe vreugde: ik zal in de hemel het verhaal vertellen van kinderen die elk jaar opnieuw een boekenschrijver -een zondig mens als ieder ander - tot Christus voerden doordat ze zijn vertellingen wensten te horen over Kerstmis, dat schone feest. En Jezus zal dat, zo geloof ik vast, erg mooi vinden, evenals Jozef en Maria en Gods andere lieve heiligen." Toen werd het stil in het houten huisje, heel erg stil. Even stil als boven in de hemel, waar 9_e oude boekenschrijver toen juist aanving dit verhaal te ver-tellen ..... . 

.,Ik heb een groot gezin dat te eten moet hebben", zei hij schor. ,,Wat doet men daar al niet voor, Luut Willink?" Luut zweeg. En de stroper beheerste zich plotseling, het was alsof hij schrok. "Ik zeg niet, dat ik veur d'r zou gaan streupen, heur jachtopziener!" Hij lachte gedwongen. ,,Maar waarom ik oe waarschouw?" vroeg hij dan langzaam. In zijn ogen bliksemde het even. ,,Nou, Luut Willink, je moet het mij niet kwalijk nemen, het klonk niet zo aardig, hè? Maar het hondje kon oe es bijten. Meer bedoel ik er niet mee. En ie hebt toch ook maar één leven te verspeulen? ..... . "Heb jij d'r twee?" vroeg Luut, wit van drift. Maar Harm zei niets meer en deze keer boog hij met zijn pet in de hand, toen hii wegging met een onnozel bundeltje hout. En na die dag, als Luut langs de eenzame bospaadjes ging, kon het gebeuren, dat plotseling een felle angst hem besprong voor een schot hagel in zijn rug. Hij raakte zijn rust en zijn zelfbeheersing kwijt in deze tijd. * * *Niet lang daarn; viel de beslissing. Willink sloop in de eerste schemering van de kerstmorgen langs een besneeuwd bospad; toen stond hij plotseling vlak achter de stroper, die op een bocht van het pad, met uitzicht op een wei, geknield met het geweer te loeren zat. Zonder na te denken besprong hij hem als een roofdier ziin prooi, maar de veel grotere en sterkere stroper rukte zich los en zette het op een lopen. Willink schreeuwde tweemaal zijn bevel om te blijven staan, tegelijk met de derde keer schoot hij. Het was de eerste maal van zijn leven dat hij op een mens schoot. Het was, of hij zichzelf geraakt had, alsof het leven uit hem wegvloeide, toen hij Oldengarm als een konijn over de kop zag buitelen. Hij liep wankelend naar hem toe, de handen aan zijn hoofd, de revolver nog in zijn ene hand. De stroper klaagde en schreide als ten kind. ,,Is dat nou werk, Willink? ... Honderd maal heb ik oe onder schot gehad op de bosweg en ik heb er niet aan gedacht ... " Luut beet zich op de lippen, hij kon niets zeggen. Hii was na een poosje bevend en ijverig doende, de man te helpen. Hij nam de hand van de stroper en schoof zijn nek onder diens arm; zijn vrije arm sloeg hij om Oldengarms lijf. Zo, half gedragen, half lopend werd de stroper meegevoerd. In de prille morgen trokken ze over de sneeuw, langzaam, in stevige omarming, als twee kinderen, die innige vriendschap gesloten hebben. Zo kwamen ze aan het kleine onaanzienlijke huis, zo gingen ze het kamertje binnen. De vrouw, die bij het vuur bezig was, keerde zich om en vloog jammerend op hen toe. Tussen de gordijntjes van al de drie bedsteden kwamen toen de verschrikte ogen van kinderen kijken en een seconde later kermden ze in alle hoeken met de moeder mee. ,,W�t moet dat worden", kreet de vrouw, .,wij hebben al haast geen brood in huis!" ...... Daar kon Luut niet bij blijven. Al zijn 

haat kwam nu beschuldigend op hem aan. Maar hij verweerde zich, terwijl hij door de sneeuw ging om de dokter te halen. Zijn ziel kroop weg achter zijn ambt, zoals hij zelf gewoon was weg te kruipen, sluipende door de bossen. Hij had zijn plicht gedaan, hij had het recht om te ·schieten. Het recht om te haten ook ...... ? Het was een ongevaarlijke vleeswond in het dijbeen, dat gaf een· hele rust. Dat gaf Willink kracht om zijn houding te bepalen. Hij had als jachtopziener zijn plicht gedaan en hij zou die blijven doen, maar hij zou het ook als Christen doen. Hij zou proces-verbaal opmaken en tegelijk zorgen dat er brood in dat gezin kwam. * * *Maar terwijl hij dat proces-verbaal schreef, kwam de post met een expressebestelling en bracht, alsof het zo wezen moest, juist nu zijn benoeming tot jachtopziener in zijn geboorteplaats. Hij schrok ervan en de uitgelatenheid van zijn vrouw ergerde hem bijna. Die benoeming kon hem nu geen blijdschap meer geven. Hij stond voor het raam te peinzen en had het gevoel, alsof hij die ten koste van Harm Oldengarm had veroverd, alsof die besmeurd was met diens bloed. Hij floot. Hoog en schril, vals als van een gebarsten snaar klonk dat gefluit en hij zag in zijn verbeelding niets anders dan die kerel met zijn grauw gezicht temidden van de ontreddering in zijn huis. Hij wist het tenslotte heel zeker: als deze brief een dag eerder was gekomen. zou hii vanmorgen niet geschoten hebben. Die ellende in dat kleine huis, daar was alleen zijn haat de oorzaak van. Luut Willink vloekte tussen zijn tanden. ,,Wat zei ie?" vroeg zijn vrouw. ,,Da'k even naar boven moet", antwoordde Luut. Hii ging naar boven. Hij draaide de deur van de slaapkamer op slot. Daarna was het stil. ..... Toen hij weer in de kamer kwam, bleek het, dat hij een schone zakdoek had gehaald. Er was een vochtige glans in zijn ogen, terwijl hii met het half-voltooide proces-verbaal in de handen stond. Buiten over het besneeuwde blinkende land, door de zonnige feestelijke morgen, luidde de kerkklok. .,Kerstfeest", zei Luut Willink tegen zichzelf. .,Feest van Gods ontferming", dacht hij. En onderwijl scheurden zijn handen het verbaal en wierpen de snippers in de blauwe, begerig lekkende vlammen van het fel-brandende kacheltje. 
'"'----} 

�► 
°A@

' � . L: .\ ��il-.:��L, 
' .,, ....... ,.. .... :. 

....._,, 

Rosa Campoli, bijzondere 
beschermelinge van H. Vader Op de lijst van bijzondere audiënties, die de H. Vader _vorige week heeft verleend, stonden Woensdag de namen van Dr. Julius Serafini, Zuster Paula Marchesi en Rosa Campoli. Deze korte, officiële aankondigi11g echter verbergt in zich het gelukkige slot van een drama, waarin een kind de droevige hoofdrol speelde. Woensdag 26 November was voor de viihienjarige Rosa de grootste dag van haar leven, omdat zij met een glimlach om haar lippen de H. Vader kon bedanken voor Ziin liefderijke zorg, waardoor haar leven een geheel andere, gelukkige wending kreeg. Het is de geschiedenis van het meisje, dat zich met recht de bijzondere beschermelinge van Paus Pius XII mag noemen. Rosa Campoli werd geboren in een boerderij in de omgeving van het stadie Rieti. Als baby van slechts enkele weken oud lag zij in een kistje, dat als wiegje diende. De ouders met de oudere kinderen werkten op het veld. Op een onverwacht ogenblik glipte een varken de kamer, waar het kind lag, binnen. Het dier vrat een gedeelte van het gezichtje weg: bovenlip, een gedeelte van de wang, de neus en een oor. Het leven van het kind werd gered, omdat toevallig de ouders binnen kwamen. Dit was• het verschrikkelijke voorspel van een meisiesleven, vol verguizing, eenzaamheid en verdriet. De kleine Rosa was te klein op het moment van het ongeluk om er- zich iets van te herinneren. Maar het lijden van de eerste elf jaren van haar leven staat Rosa nog levendig voor de geest. Als gevolg van de verminking was zij een eenzaam kind. Wanneer zij wilde spelen met de meisjes uit de buurt, dan keerden deze zich af met kinderlijke, maar toch niet minder pijnlijke wreedheid. Op school, op straat, overal werd zij vermeden. Wanneer zij in de spiegel keek dan zag zij dat haar gezicht was vertekend door diepe lidtekens. Haar neus was als van een skelet, haar tanden lagen steeds bloot, omdat zij de gehele q_ovenlip miste. Iedere avond weer opnieuw sneed de pijn door haar kinderziel, wanneer broers en zusters haar ouders goedennacht kusten, omdat zij zelf daarbij steeds moest achterblijven. Iedere nacht weer opnieuw huilde zij zich in slaap. Nu ongeveer vier jaren geleden vernam de H. Vader van het rampzalige leven van de toen 11-jarige Rosa en Hij zorgde er voor, dat zij werd opgenomen in het kinderziekenhuis van de H. Theresia, het eigendom van de H. Stoel. In 1945 had Dr. Serafini een afdeling voor plastische chirurgie opgericht ten behoeve van de vele, in de oorlog verminkte 

kinderen. Rosa bleef vier jaar op deze afdeling en onderging niet minder dan 30 operaties. De ontbrekende gezicht-- delen werden aangebracht en de lidtekens weggewerkt. Na deze zeer moeilijke jaren onderging zij enkele maandengeleden vol goede moed de laatste operatie, die de kroon op het werk zou moeten zetten, maar die ook kon mislukken.Zij slaagde echter buiten alle verwachting, zodat, toen de laatste hechtsels enpleisters waren weggenomen, Rosa eenvolkomen normaal meisjesgezicht in despiegel zag. Haar eerste gang, die zij wilde maken,was naar haar grote weldoener om Hemhaar onuitsprekelijke dank te betuigen,haar vreugde, dat voor haar wederomeen normaal leven mogelijk was. Aan deH. Vader wilde zii haar eerste glimlachgeven, zelfs vóór haar ouders en familie.De H. Vader ontving haar met grote,vaderlijke tederheid in Zijn zomerresidentie in Castel Gandolfo. Zelden zagen de prelaten, die de H. Vader vergezelden, zulk een treffend schouwspel, alstoen Rosa Campoli haar donkere ogennaar de H. Vader opsloeg en voor deeerste maal een glimlach haar lippenplooide.
1',assen 1la!l.acetAen!BetMeliem 

(Vervolg van pag. 1) vond Hiiar en Hem en Jozef in een bees-tengrot ...... . Hier zweeg Priester Manasses en boog diep het hoofd. De rimpels pp zijn gelaat werden in het gouden licht der olielamp tot diepe voren en zijn ogen zonken weg in twee hoekige zwarte vlekken. Zij, die dichtbij zaten, zagen uit die zwarte vlekken tranen rollen, die glanzende strepen trokken over zijn wangen en wegvloeiden in de haren van ziin witte baard. Dit verhaal hadden zij nog nooit gehoord en ze begrepen, dat priester Manasses hun een dierbaar geheim had meegedeeld. Grote eerbied beving hen en allen hielden de adem in om een zo vreugdevolle pijn niet te verstoren. Toen hief priester Manasses met een zucht het hoofd op . .,Dierbaren", sprak hij, .,wanneer God straks op de altaartafel neerdaalt, herhaalt zich het offer van Calvarië, maar ook de vreugde van de Kerstnacht. Ons leven weze daarom een voortdurende tocht met Maria en Jozef in eenvoud, tevredenheid, blijdschap en overgave, want aan hun hand geleid zullen wij allen· Hem vinden, die voor ons mens werd om ons tot kinderen Gods te maken". 
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Verloofd 
2e Kerstdag tste Kerstdag de gehele dag 

en Oudejaarsavon d  na 8 uur 
zullen de Horecabedrijven 

Willy Bovendeert 
en 
Lou van Langen 

Rozemarijnstraat 8 
Stationstraat 62 

Joop van Langen 
en 
Frans Bovendeert 

Stationstraat 62 
Rozemarijnstraat 8 

GESLOTEN ZIJN. 
HOCRES, Afd. Boxtel 

(Geen Receptie) _J V.V. VOGELVREUGD

Bezoekt van 25 t.m. 28 December 
De Unieke Vogelexpositie Verloofd: 

Corry v. d. Broek 
en 

Piet Groot Antink 

Boxtel, Breukelsestraat 34 
2e Kerstdag 

VERLOOFD: 
JEANNE DOMS 

en 
HARRY VAN ROOY 

Zondag 28 Dec. 1952. 
. Geen ontvangdag. 

Bij deze betuigen wij onze 
welgemeende dank . aan 

buren, vrienden en kennissen 
en allen die medeleven heb
ben betoond bij het overlijden 
van onze innig geliefde vrouw, 
moeder en grootmoeder. 

C. v.d. STEEN
kinderen en kleinkinderen

Langenberg 10. 
Gevraagd: Morgen- of Dag
meisje. Jan v. Brabantstraat 11. 
Boxtel. 

Gevraagd Nette Hulp in de 
Huishouding, liefst voor dag 
en nacht. Lief voor kinderen. 
Bevragen Molenstraat 19. 
Biedt zich aan R.K. Meisje, 
<iud 20 jaar, voor d.e.n. Brie
ven onder No. 66, Molen
straat 19. 
R. K. Juffrouw vraagt zo spoe
dig mogelijk • een zit-slaapka
mer met kook- en stookgele
genheid in het Centrum van 
Boxtel. Brieven onder no. 88, 
Molenstraat 19. 

. Gevraagd: begin Januari of 
later in klein gezin, een flink 
Meisje boven 18 jaar, v. d. en 
n. of dag, bekend met huis
houdelijke bezigheden, was 
buitenshuis. Zondags tot 12 
uur. Goed loon. Brieven on
der no. 40, Molenstraat 19. 

Welk meisje uit burgerstand is 
genegen enige maanden voor 
d. e. n. als hulp van de moe
der (met 3 kinderen) gezin te 
verzorgen. Adres bevragen 
Molenstraat 19. 

Te koop: 2 tomen beste big
gen en prima dorsmachine met 
manege. 111. Sleutjes, Kaste
ren B 37, Liempde. 
Te koop: kalfmaal, wit bedrijf. 
M. van der Heijden, Vorst 18.

2e Kerstdag 
Oriënteringsri t 
voor de Ruiters van de Rij• 

met attractieve Vogelspeeltuin 
en Vogelterrarium 

in Café H. 

Entreé 
25 et. 

v. Rooij, Baroniestraat 75
Kinderen onder geleide vrije toegang.

' 

Ook loten verkrijgbaar à 10 cent bij 
de leden der vereniging. 

vereniging St. Martinus, in :::::::::::::::::::::::::::::::::::::=het terrein van Venrode en 
omgeving. 
Het terrein is voor belang, 
stcllcnden vrij toegankelijk. 

Aanvang 1 uur. 

�tald 9 
NEEN, 

ZELFSHN 

HEESTGElfEF, 

SCJ.IOENTJES L 

IK llEPRllEREN 

PE PRSVO� 

�( l't
BL��/TSTEl<E�O 

bij 

BOVENDEERT 
SCHOENHANDEL 

naast Gemeentehuis 
Op verzoek binnen 

24 uur klaar 
Prijzen VO ORUIT berekend. 

Hazenconcours op de barak 
op 26, 27 en 28 December 
in Café van J. v. Trigt 

ten bate der Supp o r t e rsv e r e n i g i n g  van 0. D. C. 

�..,...,.._....� 

' Dansen Zondag 28 December 1
)f 

en op 1 Januari 
� 

:zal er wederom 1 

Dansen gelegenheid :zijn tot 'l 

)f Dansen in 

l 
Paashuis' Dancing 
Staanplaats Ridder v. Cuykstraat, Boxtel 
Prima Orkest. Rijwielstalling aanwezig 

���� 

Tandarts J. W. de Pont Wie wijn schenkt Kerkstraat 3a, Boxtel ' 

Z t d 2-7 0 b schenkt vreugde 1 a er ag ecem er 
GEEN SPREEKUUR 

KEES DE JONG 

ai ZWANEN BERG 

Verras met de feest
dagen uwe vrienden 
met een glas Rode of 

Witte Bordeaux-Wijn. 
S L IJT E RIJ 

P. Raaijmakers
----------------------------, Ro:zemarijnstraat 2 

Haal dus alle 
ZWANENBERG 

producten 
voortaan bij 

Kees de Jong 
v. Hornstraat 12

,.Corduror" 

Jongens Plusfours 
* 

De beste kwaliteit 

In 't Anker Gelderse Rookworst 
Guldens onder de prijs 

* 
Wat zijn de voorwaarden van 38 et, per 100 gram de reeds bestaande Bedrijfs- ;=::=:=:=:=:==:=:=:;:::=:=:=:=:=:=:=:=;;;;:;;

Kleuren bruin, grijs 
en blauw 

pensioenfondsen? Verdient 
particuliere verzorging geen 
voorkeur ? Inlichtingen hier-

Als het gaat over · Zaden o1 Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

DE MAGNEET 
BREUKELSESTRAAT 95 

omtrent worden verstrekt door ._ _________________ __. 
A. Schellekens, Mijlstraat 36,
Boxtel.

Te k?,op: kinderwagen "Mut
saerts , z.g.a.n., groen. Bevra
gen Molenstraat 19. 

Te koop: crême fomuiskachel, 
Philips Radio z.g.a.n., een 
transportrijwiel, driftvarkens, 
en partij noten. Rulo, Ge
mondseweg 5. 

Te koop gevraagd: boerde
rijtje met 3 tot 6 h4 grond. 
Moet gelegen zijn in nabijheid 
van harde weg Boxtel ot om
geving. Bij aanbieding opgave 
van aanvaardingstijd. Brieven 
onder nr. 222. Molenstraat 19. 

Te koop of te ruil tegen jong 
vee, een kalfvaars, bijna aan 
telling, wit bewijs. Gevraagd 
guste zeug. C. Rulo, A 88, 
Liempde. 

Te koop: drachti5: varken, eer
st� worp. P. Strik, Mijlstr. 38. 

Te koop: zw.ire biggen. J. de 
.!!ie, Roond. 

Vanaf 3.95 

een keurcollectie 
nylonkousen 

bij 

Bovendeert 
Schoenhandel 

naast Gemeentehuis 

EDAH 
geeft 

t: GRATIS 
ij; 250 GRAM 
!fä HEERLIJKE 
lil BANKETBAKKERS-

I
I KOE�.

JES (van 60 et) 

ii b11 elke fles 
ij zoete rode 

1 CANTAWIJN

1 van 175 
:=::} • 

EDAH-ZELFRIJZEND BAKMEEL 
pak van 500 sa-am 

EDAH-VANILLESUIKER 
6 pakjes voor 

ROZIJNEN 
100 gram 18-17-

PATENTBLQEM 
pak van 500 gram 

EDAH-SLAOLIE 
voortreffelijk .......... fles 168-15 2-

38 
2 0
15 

31 
92 

LIKEUR (140/o ale.) 145 gebotteld op elegante sier/lessen .... fles 

�1��5�e����········fles 275-195

��t��e?v�!�g�?a!��t�I� 210 
BISCUITS 
MARIE en PETIT BEURRE, 200 gram 

SPRITSKOEKJES 
extra lekker ...... 1 50 gram 

25 

25 

DEN DRIES 
REINIGT EN VERFT

UW KLEDING 
OP MAANDAG GEBRACHT.· ZATERDAG TERUG. 

VOOR HET INRICHTEN VAN UW WÓNING 
BRENGEN WIJ DE ZEER APARTE "ARISTO"::
MEUBELEN. ZIE ONZE SPECIALE ETALAGES. 

J.J-W� 
UW SPECIAAL WONINGINRICHTING 
RECHTERSTRAAT 22::24 

Voor 
Nieuwjaar: Kantoorboeken 

Kantooragenda's 
Zakagenda's 
Succes=agenda' s 
Dag=, ·week= en 
Maandkalenders 
Omlegkalenders 
Briefordners, enz. enz. 

KANTOORBOEKHANDEL 

Tielen 

Steek oet:faaq,de pcifzen ! 
Een kleine greep 
uit de vele koopje�: 

Mooie ruitstoffen p. m. f 1.39 
Eenpersoons Lakens 
Tweepersoons Lakens 
Grote Slopen 

4 50 

Halflinnen Keukenblokdoek 

3.99 

en 5.50 
1.39 

0.75 

0.50 

1.49 

Zakdoeken 3 stuks voor 
Grote partij mooie linkse kousen 

OVERALLS 

pracht kwaliteit voor 8. 98 

DE MAGNEET 
Breukelsestraat 95 

TEL. 476 

's Avonds na 6 uur of 
Zondags zonder 

Sigaretten of Shag 7 
Dan naar de 

AUTOMAAT 
bij 

BERT V. D. BRAAK 
Baroniestraat 73. 
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ZYIV� 

\Bovendeert 
' 

i 

Schoenhandel 
naast Gemeentehuis 

biedt U 

'Service 
! Wij staan steeds voor U

!! klaar met onze moderne • 
( Kousenreparatieafdeling

i 5 cent per ladder l
------........-

l . 
Alle soorten 

BRILLANTINE 
vanaf 60 et. tot f 3.50 

e PARFUMERIE 

• M. J. VAN DEN BROEK
BREUKELSESTRAAT 34 

De bast gesorteerde en betere 
Spech1alzaak In Boatel. 

------------------- ·----•·-----
13efunq,cijk 6.ecicAt ! 

De Zilvervlootpunten kunnen nog omge
wisseld worden tot en met 31 Dec. a.s. 
Na die datum :zijn ze ONGELDIG en 
hebben dan GEEN WAARDE meer. 

Denk daar dus wel aan. 

F. J. Witteveen, Boxtel 
Rechterstraat 1 8 

Vergeet niet 'n 

Nieuwjaarswens 
te plaatsen in 

!13ca,6ant' s Centcum 
van Vrijdag 2 Januari 1953. 

Met Uw pijnlijke voeten 
NAAR 

Jo v. Grinsven-v. Summeren 
MARKT15 
Medisch 6edipl. Yoetverzorgstar 

Ook aan huis te entbleden 
Telefoon No. 620. 

Markt 28 • T elef. 57 2 
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oedgek. door de N 
erenlglng v. Hulrvrouw 

naam is oud, 
goed als gou 
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BIJLA�E No. 422 24 DEC. 1962 

!Bca&utt' s CudtUHt 

,,Pax Christi" 

Wij vonden Christus 
Buiten het station van Tilburg stond een reusachtige politieagent geposteerd.
Toen hii me zag, draaide hii zich helemaal om, om me goed te kunnen opnemen. Er vloog een uitdrukking van vriendelijke spot over ziin gezicht. 'tWas of hij dacht: ,,wat zie ie er tochkomiek uit. Wat kan jullie soort mensen zich toch druk maken op niets. - Nu geloof ik wel, dat hij reden had om zich te verwonderen. De vacanties waren allang voorQ.\i. En toch sjouwde daar nogeen zwart mannetje heen, diep gebogenonder de last van een zware rugzak, enin de hand een groot lang koffer. Inderdaad, ik moet er vreemd hebben uitgezien. Daarbij kwam nog, dat ik flinkwas bruingebrand en in battledress. Naeen half uur vertrok de bus. Wat valt 't op, als je weer in Holland terugkomt.
De mensen kijken om, en informeren bii elkaar, wie of wat dát t_9çh wel kan zijn.Enkele maanden is dat nu geleden. Ik kwam op m'n eentie terug uit Assisië.Gewoonlijk komt men yan een langereis met meerdere mensen terug, meteen gezelschap of met ie familie. Dezekeer was dit echter niet het geval. 't Was dan ook een heel bizondere reisgeweest. En ·juist daarom wil ik er 't een en ander over vertellen. Och, daar zijnwel mensen, die hun schouders ophalen,als ie met reis-ervaringen begint. Opz'n alledaags gezegd noemen ze dat: ,,opscheppen". Toch ga ik aan het schrijven. Want wat ik heb meegemaakt is zomooi, en zo schoon, dat ik m'n mondtoch niet kan houden. Daarbij komt nog, dat de Paus het ons gevraagd heeft en...... dat het Kerstmis gaat worden.Luister maar. 
Toen ik uit Boxtel vertrok, was mijneerste doel: Parijs. Daar zouden vele jonge katholieken samen komen uit allelanden van Europa. Ze wilden een bedevaart houden naar Assisië. Men had mij- als lid van de "Pax Christi" - gevraagd om het aalmoezenierschap van een der vele groepen op me te nemen.De kennismaking vond pla;ljS in een trein vol "jong gespuis" te Parijs. Die trein zou ons naar het Zuiden voeren.We reisden een dag en - een nacht:Modena, de grens van Italië, een tocht langs de Middellandse Zee, Florence ...We werden onderverdeeld in kleine groepen. Ik kreeg de geestelijke zorgvoor een groep van 45 man. Mag ik zeeven aan U voorstellen. 't Is maar om ereen idee van te krijgen, hoe zo'n groepwas samengesteld. Ik doe een willekeurige greep. Dan heb ie claar Dominic Sellier, een seminarist uit !:;1,!reux; Martin Uitwel, een Engelsman uit Chester; Jan Esad een Turk; Julien Haas, 'n arbeider uit Straatsburg; Henri, een jonge boer uit Bretagne; Mergret, Gertruden Ingrid drie Duitse meisjes; Blanche,een vrouwelijke advocaat; Germaine,Suzanne, Michel, Francis, enz. Allemaaljonge mensen uit verschillende landenvan Europa. Maar allen voor één doel:de vrede van Christus. We wilden te voet gaan, dagen lang, door de barre zon, naar Assisië. We wilden als jonge mensen uit zoveel verschillende streken met elkaar praten over het �heim van ons Geloof. We verlangden van elkaarte horen, hoe wij als jonge katholiekenhet beste kunnen medewerken aan deware vrede. - • 
Fransen, Duitsers, Spanjaarden, Engelsen, Nederlanders, boeren, arbeiders,studenten...... biddend trokken we uren

Er werd 

- -�
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KERSTVERTELLING. 

Het spaarzame l icht van een walmendeolielamp verlichte flauw de gezichtenvan de beide mannen, die ieder aan eenkant van de ruw houten tafel zaten. Op de gekalkte vuile wand speelden deschaduwen hun spel wanneer het vlammetje van de olielamp danste op de pit.De jongste van de beide mannen zuchtte diep. Zijn gezicht glom en in het gelelicht glinsterden de druppels op zijnvoorhoofd als diamantjes. Nu en dangleed een druppel met korte schokjes naar beneden een lichte streep achterlatend en bleef hangen tussen de harde stoppels van de ongeschoren kin. De man keek om en zijn ogen boorden zich in het grauwe duister van een hoekvan de kame,, waar af en toe een zachtgekreun te horen was. Op een gescheurde vuile matras, waar hier en daar slierten kapok uitstaken, lag een jongevrouw geheel gekleed. Zij keerde zichen keerde zich als trachtte zij te ontkomen aan de krampende pijnen die haar lichaam martelden: "Karl, je moet 011s helpen", smeekte de jonge man terwijl hij de ruwe vereelte handen van de ·ander in de zijne nam..,Vannacht moeten wij erover, want anders is er de eerste tijd geen kans meerop. Dat mogen wij niet riskeren, want
iedere dag langer hier, kan het einde betekenen en dan zouden wij stranden in het gezicht van de haven." 
Krampachtig kneep hij de handen van de ander als wilde hij hem dwingen toe te geven. De oudere fronste de wenkbrauwen en trok zachtjes zijn handen

aan een stuk door de primitieve land
schappen van Umbrië. In alle talen zongen we l iederen, baden we de rozenkrans; we leerden elkaar kennen enwaarderen. Julien Haas had_ twee broersverloren aan het front, Claude's vader en moeder waren door de Duitsers gefusilleerd, Gertrud zag elke dag Rus
sische vluchtelingen over de grens komen, MauritiÖ verdedigde Franco tegen de Franse spotters met al het vuur van zijn Spaans bloed ... maar wij warenChristenen, allen. Allen met een hevig verlangen, om dat woord van Paulus invervulling te doen gaan: ,,Moge de vre"de van Christus, welke alles te bóven ,,gaat, Uw harten vervullen, Uw gedach,,ten en Uw daad ... ". 
Onder de gezamenlijke H.� Mis 's morgens deed é{n der pelgrims het gebed,de offerande, en het memento van de levenden en overledene_n. Eens deed hetee11 Nederlands meisje, Marifu Zij badin het Frans en het Duits, voor de gevallenen in de oorlog, voor de oorlogsweduwen. Ze offerde het leed op van de Duitse krijgsgevangenen in Franse·gevangenschap. Ze liet met heldere stem alle anderen meebidden, opdat weelkaar beter zullen begrijpen vergeven en helpen, meewerken· aan de vrede inonze eigen families, in onze buurten, in ons land. 
Met een stuk brood in de hand gingenwe 's morgens op stap, vóór dag en• dauw. In September zijn overdag dedalen van Umbrië smoor heet. We liepen in groepjes van vijf of zes; klimmenen dalen. Ik heb velen van deze jongeren bewonderd. Ze hadden hun voeten doorgelopen of vol blaren, maar ze hielden taai vol. Sommigen droegendaarbij nog de rugzak van ancleren, dieniet meer konden. Enkelen moesten achterblijven, één kreeg zonnesteek, eenandere keelontsteking. 
Tegen een uur of tien voor 's middagswerd hàlt gehouden op een lommerrijke plaats. Men deed kousen en schoenen uit, gooide de ransels af en kwam in eengrote king bii elkaar zitten. De aalmoezenier herhaalde in het kort het onderwerp, waar ze onder de toêht overmoesten spreken, en riep iemand naarvoren om verslag uit te brengen. En weldra wer_d dan gevraagd, geantwoord, gediscussieerd. Links en rechts vlogen dewoorden de kring rond, als de vuurvonken in een smidse. Dat was steeds eenheerlijk en leerzaam uur, waarin onze geaachten· bij elkaar kwamen, tegenelkaar botsten en uitmondden bij Christus. Een keer hebben we z_q gezeten aan de oever van het Trasumeense meer,een andere keer op de keien van 'nrivierbedding onder een grote brug, enook eens boven op de Alve.n1aberg. -
Daarna gingen de leiders rond, om alhet brood in te zamelen, wat ieder inzijn rugzak had meegesjouwd, vruchten,kaas en sterk gekruid vlees. En meestal kwamen dan de mensen uit de buurtmet de armen vol druiven, met grote flessen landwijn. Wat een vriendelijkheid en goedheid bij deze, dikwijls zeerarme mensen. Een keer heb ik meegemaakt, dat een pastoor de banken uitzijn kerk liet sjouwen, om 't ons makkelijk te maken. 
Na het eten "siësta": de Italiaanse middagrust, van minstens 2 uur. En dan alsfrisse kerels weer op mars, langs olijfgaarden en velden vol druiven, de bergen op, steeds hoger, tot we - doodmoe

een Kindeke 
terug. ,,Je weet Walter, dat juist nu met de kerstdagen de controle langs de grens verscherpt is. Het gevaar is te groot envergeet niet, dat ik hier. weer terug moet komen." 
De jonge man zuchtte en kneep de handen tot vuisten samen. ,,Karl, ie ziet het toch zelf, het kan binnen een paar uur met Lise gebeuren, en als dat kind eris kunnen wij de eerste tijd niet weg. Aldrie weken lang hebben wij de grootste gevaren getrotseerd op onze vlucht vanBreslau naar de grens en nu ons nogslechts enkele kilometers van de vrijheid scheiden, wil ik niet langer wachten. Nu kan Lise nog voort al is het metmoeite en als wij moeten wachten hebben wij het kind ook mee te nemen, terwijl wij minstens nog tien dagen in deze gevaarlijke streek waar het wemelt van patrouilles inoeten blijven. Karl, jij kenthier de streek als niemand anders, toehelp ons er vannacht over!" 
Het laatste klonk als een bede. En toen de oude man in de smekende bruineogen van de ander keek, moest hij denken aan de ogen van het hert, dat hij jaren geleden na een verwoede jacht had aangeschoten. De uitdrukking was een mengeling van angst, smeken en verwachten. Hij hoorde hoe de jonge vrouwzachtjes kreunde en zich wentelde ophaar harde ligplaats. Er sprong iets inhem kapot, er sneed iets door zijn zielen hij voelde hoe een week gevoel inhem omhoog kroop. Deze jonge mensen hadden nog een heel leven voor zich en als het lukte, een leven in vrijheid. Hij was oud en alleen, wat kwam het er nog voor hem op aan. Het was kerstavond, de controle was verscherpt en de risico's zouden dus dubbel groot zijn, maar hetwas volkomen donker buiten, de maanging schuil achter een dikke laag wolken. En waarom zou God niet met hen zijn juist in deze kerstnacht? 
Hij stond op en klopte op zijn schoenhak de krom gebogen pijp leeg. ,,We gaan", sprak hij kort. Het gezicht van de jonge man straalde en het deed de oude goed. ,,Ja, heus?" vroeg Walter.

de top bereikten, tegen de avond. Daarvonden we oude stadjes, brandpuntenvan geschiedenis en cultuur, vriendelijke arme mensen, heerlijke kerken, kostbare kunstschatten en relikwieën: ik zie 't nog allemaal aan mij voorbijtrekken tegelijk met de nachteli. ike prqcessie inTuoro op de vooravond van 't feest van Maria Geboorte. 
In die plaatsjes mengden we ons steeds onder het "volk". In de avond hielden we gezamenlijk kampvuur met hen.leder gaf dan zijn mooiste voJksliederenen volksdansen ten beste. Op het eindevan zulk een avond werd het telkenseven volkomen stil. En na enkele minuten steeg dan een heetliik eenstemmigSaive Regina op vai:i çlat plein vol Italianen, Fransen, Duitsers, Spanjaarden,Nederlanders, Zwitsers, Engelsen, Turken, Marokkanen en Koreanen. Diep ontroerd hadden wij ons avondgebed, blijen dankbaar om het geheim van onze eenheid in het Geloof en in de ene heilige Katholieke Kerk. 
De achtste dag kwamen we vlak bij ons eindpunt in de kerk van Maria der Engelen. Hier ontmoetten we al!e anderegroepen. Ook drie grote studentenkampen sloten zich bii ons aan �D een gedeelte van de jeugdbeweging van Italië.
We vormden één geweldige processie. Inlange riie.i:i, schouder aan schouder, bestegen we de berg, waarop halverwegeAssisie gebouwd is. We zongen de litanie van Allerheiligen. Juichend trokken we eindelijk de- geweldige kerk binnen.
Drie bisschoppen wachtten ons daar op: Mgr. Feltin, aartsbisschop van Parijs,Mgr. Schroeffer, bisschop van Eichstätt en Mgr. Rossi, bisscho.Qllk'an Biella. Ookwaren er vele oudere 15'elgrims, vaders en moeders, journalisten, priesters en geleerden. Onder doodse stilte gingen onzewoordvoerders naar het altaar, van elkegroep één. Om de beurt, 11\1 een jongen,dan een meisje, lazen ze voor, wat eronder de tocht was besproken, en hoeze thuis voor de vrede wilden werken. Ondertussen was het donker geworden.We stonden op en trokken in een rii naar het priesterkoor, waar we allenbrood en vruchten offerden. We kregener ieder een brandende fakkel voor in de plaäts. Achter het altaar daalden wede lange trappen af naar de ben�denste ker-k. Links en rechts glinsterden enweerkaatsten de mozaïeken, als warenze levend geworden. 
"Beati pacifici' Zalig zii, die werken voorde vrede" Dat was het refrein. Telkens werd dit herhaald tot we aankwamen geheel onder in de rotsige berg bii het graf van de heilige Franciscus. Daarstonden we dan eensgezind geschaard rond Chritsus, zonen en dochters van alle rang en stand, van alle talen ennaties. 
Bazuinstoten weerklonken en hoog hieven wij allen de lichten boven onshoofd, toen hoge st�mmen jubelden: Lumen ad revelationem gentium: ,,Onsis verschenen Het Licht voor de volke"ren, om onze schreden te richten op "de weg naar de vrecle". Z_oals we daar stonden, gaven we allen elkaar de hand.Links van mij stond e.en Italiaans meisje, rechts een Turk, naast hem eenDuitse electriciën: hand in hand verlielieten we zingend de kerk. 
We gingen daarna de trein in en arriveerden zeer laat in de avond te Rome.De volgende dag wer_den we ontvangendoor "onze heilige V;ider" zo, in ons armzalig plunje van vermoeide, bestofte en gebruinde trekkers. Pius XII! Wemochten binnenkomen in een grote zaal van het Vaticaan. Hij leek me vermoeid. Vaderlijk goed was hij en vriendelijk.Hij werd binnengedragen, maar staptevan zijn draagstoel af. 
Hij liep tussen ons door, gaf ons dehand. Hoog op zijn troon gezeten hieldhij een lange rede in het Frans: ,,Be-minde zonen en dochters ...... " Mochtenalle mensen zijn woorden horen. Maar

geboren 
.,We gaan!" herhaalde Karl en ondanksde angst die hij in zich voelde voor deze nachtelijke tocht, glimlachte hij. ,,Maakic maar klaar, we behoeven niet langerte wachten."
Laag joegen zwarte wolkenmassa's langsde lucht, voortgezweept door de hardewind, die tussen de bomen huilde en devluchtelingen vlagen fijne regendruppelsin het gezicht zwiepte. Het was donker,volslagen donker. Geen meter kondenzij vooruit zien. De oude Karl liepvoorop. Hij kende het terrein op zijnduimpje. Walter ondersteunde Lise zoveel mogelijk en droeg haar over greppels en andere hindernissen. Zij warener bijna en in de verte zagen zij de lichtjes van het dorp aan de andere zijde van de grens. Zij twinkelden en riepen de vluchtelingen toe: ,,Kom, kom!" Daar wenkte de vrijheid. Daar zouden zij geen opgejaagd dier meer zijn, daar zouden zij geen angst meer behoeven te hebbenvoor patrouilles, arrestatie, verbanningof executie. Daar mocht ook Gods woord in vrijheid worden verkondigd.
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Zo meteen zouden de klokken van hetkerkje aan de andere kant van de grens gaan luiden. Zij zouden hun stemmen verheffen tot wijd in de omtrek en het grootste gebeuren aller tijden verkondi-gen ...... ook aan de patrouilles, die eenverscherpte controle uitoefenden. Walter hijgde, hij voelde zich dodelijk vermoeid. Lise kon niet meer, haar krachten zakten weg en haar man droeg haar verder, steeds verder. Karl zocht zijn weg, voorover gebogen als een hond 

hij heeft ons gevraagd, om ze door tevertellen aan onze ouders, buren en vrienden. Hij wil dat wij zullen sprekenover de Pax Christi: de vrede welkeChristus gebracht heeft en - �elke de 
Kerk wil bewerken. De Paus sprak totons over ons land, onze noden, onze plannen. In 7 verschillende talen sprakhij, rustig en geestig. Hij is oud van lichaam, maar jong van harte. ·Wij voelden ons thuis bij hem. Inderdaad: onzeheilige Vader, die voor ons de plaats van Christus v�rvult, en ons in zijnhois ontvangt! Rome! Ik denk aan die ene nacht, dat we naar het Colláseum gingen. Van alle kanten stroomden ze toe, de Romeinen. Zelfs Italiaanse moeders met hun kin-·deren op de arm. ·Een nachteJiike godsdienstoefening opde plaats, waar zovele martelaren voorChristus zijn gestorven. 't Was de vooravond van het feest van Kruisverheffing. 't Was een doodstille nacht; ikzag duizenden en duiz�J1den stille gezichten verlicht door de rosse gloed vande flambouwen. Een ontroerde menigte in gebed. En heel devoot klonkdoor deze grootse g_ewijde ruimte deeerste zang van deze avond. Allen luisterden stil, toen de Duitsers in hunvolkstaal inzetten het "fu;ille nacht, heilige nacht." - ,,Vrede op aarde", was dát niet de boodschap, welke Christus ons bracht? Is het niet waar, wat paterLombardi toen heeft gezegd op zijn meeslepende manier: de tijd is gekomenom af te gooien al wat eng is en bekrompen. Tegenwoorçlig zal niemand de ware vrede bezitten, als hij niet probeert om dié vrede óók aan anderente brengen. 
Laten we denken aan, en bidden voor
andere steden en volkeren. Laten we
meer oog krijgen voor elkaar. Laten we
proberen om Christus in elkaar te vin
den. Dát is dé ontdekking geweest van
deze pelgrimstocht: Christus leeft in zo
vele jons?ens en meisjes, mannen en
vrouwen. Zovelen zijn heil�, werken en
offefen voor de ware vrede. Ja, Christus
is niet voor niets mens ge_worden en op
aarde gekomen. Hij heeft zoveel broers
en zusters onder ons overal op de we
reld, in alle landen. 0 Laten wij de han
den in elkaar slaan, laten we samen pro
beren ons afgeleefd Europa tot nieuwe
bloei te brengen in de ware vree\!!. Pax
Christi. Zijn Vrede.

H. v.

* Nu we ons allen weer "gereed" gemaakt om in de komende dagen hetschoonste feest van het jaar te gaan vieren, willen we in deze rubriek een sterrenhemel va-n oude gebruiken enoude legenden laten welven over datmooie, dat heerlijke, dat ondefinieerbarein deze wereld, dat Kerstmis heet. Natuurlijk kunnen we aan deze hemel nietálle sterren laten fonkelen, want daarmede zouden pagina's gemoeid zijn, gezien de onuitputtelijkheid van deze stof.Wij doen er begrijpelijk maar eengreep uit: * Het versieren van dehuiskamer met groen vindt zijn oorsprong in de vereenzelviging van Christus geboorte en het ontluiken van nieuwleven in de natuur. Hulst en mistletoe worden bij deze vers1ermg een ruime plaats toegekend, mistletoe als zijnde

die een spoor volgt. Nog honderd meterscheidde hen van de vrijheid. Steeds verder vrat de angst in Karl door. Hij hadeen voorgevoel van een naderend onheil. Dikwijls had hij deze tocht al gemaakt en tientallen mensen naar de vrijheid gebracht, maar nooit had hij dit gevoel gehad. Plotseling stond hij stil en greep Walter bij de arm. ,,Wat is er?"vroeg deze angstig. ,,Ssstt !" siste de oude. 
Het was te laat. ,,Staan blijven en handen omhoog!" klonk een stem uit hetondoordringbaar duister. Het noodlothad hen achterhaald. De grauwe wolkenbraken in slierten uiteen en de maanwierp een zacht licht op het bemodderde natte groepje dat doodstil bijeenstond. Enkele tientallen meters van henaf stonden zij, de mannen, met het geweer in de aanslag. Gestrand in het gezicht van de haven, flitste het Walterdoor het hoofd. ,,God help!" ,tamelde hii. 
Karl keek vertwijfeld om zich heen, als zocht hij een uitweg. Dit zou voor Walter en Lise het einde betekenen, wist hij.Over zichzelf dacht hij niet. Walter hadzijn armen om haar heen geslagen als wilde hij haar beschermen. Karl keeknaar Lise en hij zag de wilde angst inhaar ogen. Haar gezicht was lijkbleeken haar vingers klauwden krampachtigom de schouder van haar man. Het einde voor hen op kerstavond.* * * 
Plotseling werd de stilte verstoord doorhet gebeier van de kerstklokken. De volle klanken golfden over de hu izen,de velden en het bos, gedragen op dewindvlagen, die de regen tegen hun ruggen striemden. Een kindeke was geboren in kommervolle omstandigheden tweeduizend jaar geleden. Dit kind was hetlicht der wereld geworden, zoals hetkind van Lise het licht betekende voorhaar en Walter. 
Karl wist het. Hij moest hen redden! Gejaagd fluisterde hij Walter iets in hetoor. ,,Mond houden!" brulde een der • soldaten en kwam op de vluchtelingen toe. Als een gordijn schoof een grote inktzwarte wolk voor de maan. Het werd intens donker. De oude stootte Walteraan en dadelijk trok die Lise m een

het symbool van Liefde, en hulst als datvan Lijden. * Men zal dat beter begrijpen als men hoort, dat de doornenkroon, die de soldaten op het hoofd vanJezus drukten, van hulsttakken zou zijngemaakt. In die ·tijd waren de doornenvan çle hulst de hardste en scherpste van alle doornsoorten. Hieromtrent leeft het verhaal, dat toen zij op het"hoofd vanChristus gedrukt werd�n, zij veranderden in fluweelachtige groene bladerenen de druppels bloed glimmende rode bessen werden, * Dat mistletoe hetsymbool van de Liefd� zou zijn, wordt in Engeland meer in wereldse zin verstaan. Daar bestaat namelijk de charmante gewoonte van het "kissing under the mistletoe", volgens welke een jongen, die een meisje onder een aan dezoldering opgehangen mistletoe ziet, hetrecht heeft haar te kussen, hetgeen aanleiding werd dat de opgroeiende jeugd"Christmas time" gaarne bestempelt als "Kiss miss time"! * Een oude Duitselegende vè'rhaalt van een boswachter, die met zijn familie op een Kerstavondrond het vuur geschaard zat, terwijl buiten de stormwind door de takken van de bomen gierJ!e. Plotseling werd er geklopt en toen de boswachter de deur opende stond op de drempel een ouderpaar met een kleine jongen, verkleumd door de koude en grauw van de honger. Men liet hen bij het warme vuur zitten, gaf hun te eten en men stond zelfs een kamer af om hen te laten overnachten. De volgende mo(gen werd de boswachtersfamilie wakker van engel- •achtig gezang. Zij vo11den het Kind geheel van gedaante veranderd en omgeven door een stralende glans ... Toen de waarheid tot hen doordrong, knieldenzii er in aanbidding voor neer_ Alvorenshet Kind met zijn Heilige Ouders vertrok, brak het een tak af van een denneboom en plantte deze in de aarde metde belofte, dat de tak elk jaar rondKerstmis vruchten zou dragen en eenovervloed van geschenken zou opleveren. * Een andere legende verwijstde oorsprong van de kerstboom naar de hof van Eden: Toen Adam stervende was, zond • hij zijn zoon Seth naar dehof van Eden om te vragen naar deHeilige Olie. De engel, die bij het paradijs de wacht hield, ko_n niet aan hetverzoek voldoen, maar hij gaf Seth een takje van de Levensboom mee, dat hiiop het graf van zijn vader moest planten. Uit het takje groeide een boompje,waarvan later de stok van Mozes zouzijn gesneden. Nog latër, aldus de legende, werd de boom omgehakt en werder het kruis van Christus van gemaakt, zodat het inderdaad de Boom van hetEeuwige Leven is geworden. * Wat de kerstboom betreft: In sommige Europe
se landen is het de gewoonte, dat de boom wordt gebracht door een kind, dat Jezus moet voorstellen en dat dan ook als zodanig verkleed is. De huisdeurlaat men steeds op een kier staan, zodathet kind met de versierde boom zonder kloppen naar binnen kan looen. (In Iraken andere warme landen worden de bomen niet omgehakt, maar op de plaats waar zij groeien, beha_ngen met versierselen en kinderspeelgoed). * De wijsheid van de week: ,,Vrede op aarde aande mensen van goede wil." 

wilde ren met zich mee. Karl sprongals een wilde voor de aanstormende mannen heen en weer. Het kon hem niets meer schelen. Hij gilde, sloeg en trapte om zich heen. Er werd geschotenop de vluchtelingen. Nog steeds dektehij de aftocht.Als een levende schietschijf sprong hij voor de geweren heenen weer. Weer knalden de schoten, toenwas het stil...... In de modder van de doorweekte bosgrond lag de oude man.
Terwijl het leven uit hem vlood, krampten en boorden zijn vingers zich in de zachte grond van het bos, dat hij kendevanaf zijn prilste jeugd. Zijn bos! Zouden zij het gehaald hebben? ,,God" badhij alsmaar in ijlende herhaling, ,,zorg toch dat zij het gehaald hebben!" 
Steeds dichterbij kwamen de wenkendelichtjes van het dorp. Lise wist en voelde niets meer. Zii liet zich sleuren entrekken zoals Walter goed dacht. Hijgend bereikten zij de eerste huizen. 
Daar zakte Lise ineen, het was teveelgeweest. Voorzichtig nam Walter haar op en droeg haar naar 't dichstbijziinde huis. Hij begreep 't. Het was op 't nippertje. Nu ging het gebeuren. In de woning brandde geen licht. De bewoners waren waarschijnlijk naar de kerk.
Hij droeg haar achterom. De deur vanhet bijgebouw was open. Het was de
stal. Zachtjes legde liii haar op het vers riekende hooi. 
Toen de dokter klaar was en het kindje naast de moeder lag, vroeg de priester, die was gekomen om te dopen: ,,En, hoe zal de zoon heten?" De jonge vaderkeek zijn van geluk stralende vrouweens aan en toen zei hij: ,,Karl". 
Hij keek door de open staldeur naarbuiten. De lucht was opgeklaard, hetregende niet meer en een bleek witte maan scheen over het druipende bos. De klokken zwegen. Er was een kindekegeboren. 
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P AROCHIE==AGENDA 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Zondag onder het Octaaf 
van Kerstmis. 28 Dec. '52. 

De HH. Missen zijn vandaag om half 7, 
kwart voor 8, 9 uur en om half 11 de 
Hoogmis. 
Om half 7 gel. H. Mis voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn van onze paro
chie; om kwart voor 8 !(el. H. Mis voor 
Petronella v. d. Laak-v. d. Coevering; 
om 9 uur gel. H. Mis voor Albertus 
Laeyendecker v.w. de Gildenbondshar
monie; z.a. gel. H. Mis ter ere van het 
H. Bloed uit dankbaarheid; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Johannes v. d.
Loo en Hendrina van Oirschot de hsvr.;
om half 11 gez. H. Mis voor de jongens
in Indonesiië overleden.

Lof. 
Vandaag en op Nieuwjaarsdag en op 2 
Januari Lof om 7 uur. 
Vandaag onder het Lof zal het Kruis
weg zijn voor al degenen wier namen 
in October, November en December op 
het Zielboek staan. 

Schaal. 

Vandaag en op Nieuwjaarsdag gaat de 
1 e schaal voor de verlichte torenklok. 
De 2e schaal gaat voor de bizondere 
Noden. Beide worden aanbevolen. 

Ni�jaar�. 

De diensten zullen zijn als op Zondag. 
Ove� ,¼enda. 

Deze week Vrijdag en Zaterdag zijn de 
le Vrijda2 en Zaterda2 van de maand. 
Op Vrijdag onder de H. Mis van half 8 
algemene H. Commum..e voor de leden 
van de Bond van het H. J;-lart. 
Dopen: iedere dag val\ h.alf 3 tot 3 uur. 
Biechten: Zaterdag van half 3 tot 4 uur 
en van 6 tot half 8. 
(Mari32arde: zie elders in dit blad). 
MAANDAG: kwart voor 7 gel. jrgt. 
voor Wilhelmus v. d. Broek en Maria
Catharina v. d. Pasch de hsvr.; half 8 
gel. mndst. voor Theodora -v. Dongen; 
half 9 gez. jrgt. voor Maria-Catharina 
v. Liempt-v. Laarf10ven; z.a. gel. H. Mis
voor Martinus, Hubertus Giesbers; half
11 gez. Huwelijksmis (met ass.)
DINSDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Mathilde, Petronella v. Oerle-Reii
nen; half 8 gef. gel. irgt. voor Wilhel
mina Hermens; z.a. gel. H. Mis voor 
Dionysius Boers; half 9 gel. H. Mis v. 
Jacobus Vullings; 10 uur gez. Huwelijks
mis (met ass.) 
WOENSDAG: kwart voor, 7 gef. gez. 
H. Mis voor Marinus v. Laarhoven;
half 8 gel. H. Mis voor H1.1berdina Drii
vers-Dominicus; z.a. gel. H. Mis voor 
Johanna v. d. Meijden-Bev�rs; H. Hart
altaar gel. jrgt. voor Iheo!lora Sieme
rink-den Doop; half 9 gel. H. Mis voor 
Hendrica v. d. Eerden-v. Deursen. 
DONDERDAG: (Besnijdenis des Heren. 
Nieuwjaar): half 7 gel. qmdst. voor Ge
rardus van Hertrooy; kwart voor 8 gel. 
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk
welzijn van onze parochianen; z.a. gel.
H. Mis voor Cornelis v. Rumund; H.
Hart-altaar gel. H. Mis voor Johanna
Maria de Gouw-Schellekens v.w. haar
kleinkind; 9 uur ger··H. Mis voor de
over!. ouders v. - Erp-Driessen; z.a. gel.
H. Mis voor Appi Laeyendecker v.w.
het tamboerscorps v. d. Gildenbonds
harmonie; H. Hart-altaar gel. H. Mis
voor Hendricus Voets v.w. de buurt;
half 11 Hoogmis voor de jongens in In
donesië overleden.
Hedenavond om 7 uur Lof.
VRIJD-i\G (Eei:ste Vrijdag v. d. maand): 
kwart. voor 7 gef. gez. jrgt. voor Ger
truda Roozen; half 8 gel. H. Mis ter 
ere van het H. Hart; half 9 gez. mndst. 
voor Maria-Catharina Dirks-Saat; z.a. 
gef. gel. H .. Mis voor Johannes v. d. 
Schoot, Geertruida de hsvr. en Johannes 
de zoon. 
Hedenavond om 7 uur Lof. 
ZATERDAG (Fatima-Zaterdag en Pries
ter-Zaterdag): kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Maria Roeien; z.a. gel. mndst. v. 
Christel v. d. Horst; halJ 8 gel. H. Mis 
ter ere van het Onbevlekt Hart van 
Maria tot bekering van de zondaars; 
z.a. gel. mndst. voor Maria-Catharina
Dirks-Saat; half 9 gel. H. Mis voor
Pastoor Cox te Soudet over!.
��/'l\::..ill),4'-'è-':.,�· .�:,\(� -·\ ... __ 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

Feestdag H.H. Onnozele 
Kinderen. 28 Dec. 1952. 

Vandaag is het "Instructie-Zondag". 
Vandaag gaat d_e eerste schaal "de stui
versschaal" voor de kerk; de tweede 
gaat 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. 
Dinsdag - des morgens 7 uur pl. gez. 
jrgt. voor de ZeerEerw. Heer Francis
cus Eras, eerste Pastoor en St_ichter van 
onze parochie. 
Woensdag - Oude Jaarsavond. - Des 
avonds is het om half 8 Lof met predi
katie. Onder dit Lof zal ook het "Te 
Deum" worden gezongen om God te 
bedanken voor de weldaden in het af
gelopen jaar ontvangen. Na 't Lof lied 
no. 7. 
Donderdag - Feest van 's Heren Besnij
denis, Nieuwjaar. De diensten zijn zoals 
op Zondag. De eerste schaal gaat voor 
de kerk; de tweede gaat voor de Bij
zondere Noden. 
Des avonds is het om 7 uur Lof met 
rozenhoedje voor onze parochianen in 
het buitenland en voor het behoud van 
de vrede. 
VrijdaJ? - Eerste Vrijdag. Om kwart 
voor 7 is het pl. gez. H. Mis voor de 

leden van de Broederschap van het H. 
Hart. Des avonds is het om half 8 Lof 
met toewijding aan het H. Hart. 
Zaterdag - Priester-Zaterdag, waarop 
uwe gebeden worden gevraagd voor de 
priesters en toekomstige priesters. 
ZONDAG: in de kerk: 6 uur 1. d. voor 
bijzondere intentie; 7 uur 1. d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der pa
rochianen; 8 uur 1. d. voor een overle
dene; kwart over 9 1. d. voor Wilhel
mina v. g_. Bosch-v. d. Aa v.w. de buurt; 
half 11 Hoogmis voor Henricus Nijssen-

• v. d. Boer v.w. Bokhovense processie.
In de Burcht: kwart over 7 1. d. voor
overleden ouders en familie; half 9 1. d.
voor overleden ouders; kwart voor 10 
1. d. tot bijzondere intentie.
MAANDAG: 7 uur 1. mndst. voor Jo
hannes Cornelis Huijberts; kwart voor 8
1. jrgt. voor Wilhelmus van Eiindhoven;
zijaltaar 1. d. voor Maria Sars-v. Eijnd
hoven; half 9 1. d. voor Petrus Smits.
DINSDAG: 7 uur gef. solemneel irgt. 
voor de ZeerEerw. Heer Franciscus 
Eras, zijn ouders broers en zusters; 
kwart voor 8 1. d. voor Jan v. d. Aa en 
Wilhelmina de zoon; zijaltaar 1. d. voor 
Adrianus v. Roosmalen; half 9 1. i. voor 
Cornelis de Bie en Henrica Dieden z.e. 
WOENSDAG: 7 uur 1. d. voor Johanna 
Verbunt-v. Mechelen; kwart yoor 8 1. d. 
voor Jean Smeets en echtgenote; half 9 
1. j. voor Johannes Cornelis Nouwens.
In de Burcht: half 8 1. d. voor Lauren
tius Luijcx en Johanna Appelman z.e. 
DONDERDAG: Nieuwjaar: In de kerk: 
6 uur 1. d. voor bijzondere intentie; 7 
uur 1. d. voor htt geestelijk en tiideliik 
welzijn der parochianen; 8 uur 1. d. tot 
bijzondere intentie; kwart over 9 1. d. 
voor Henricus Nijssen-de Boer v. w. 
broederschap St. Willibrord; half 11 
Hoogmis voor Wilhelmina v. d. Bosch
v. d. Aa v.w. de buurt. 
In de Burcht: kwart over 7 1. d. voor bii

_zondere intentie; half 9 1. d. voor bij
zondere intentie; kwart· voor 10 1. d. 
voor bijzondere intentie. 
VRIJDAG: kwart voor 7 pl. gez. d. voor 
de leden van de Broederschap van het 
H. Hart; zijaltaar 1. d. voor Jan v. d. Aa
v.w. de kleinkinderen; kwart voor 8 1. d.
voor Wim v. d. Laak; half 9 1. j. voor
Johanna v. Heesch-v. Herenbeek.
ZATERDAG: 7 uur 1. i. voor Martinus 
Soeterings; kwart voor 8 1. d. •voor Wil
helmina v. d. Bosch-v. d. Aa; half 9 1. 
mndst. voor Henricus Nijssen-de Boer; 
half 10 gezongen huwelijksmis. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

Zondag onder het Octaaf 
van Kerstmis. 28 Dec. '52. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur H. Mis voor 
Joannes v. Kasteren en - Maria de hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
de Vroom. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Joanna 
hsvr. van Henricus de Vroom. 
WOENSDAG: half 8 irgt. voor Alber
tus v. d. Linden. 
DONDERDAG (feestdag Besnijdenis 
des Heren). Het is geen verplichte feest
dag, doch alle diensten zijn als op Zon
dag en wel om half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Joannes v. d. Eerden. 
VRIJDAG, Eerste Vrijdag: om half 8 
irgt. voor Huberta v. d. Eerden. 
ZATERDAG: om half 8 jrgt. voor Ge
rardus Gee';:ts. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Henricus v. d. 
Schoot, Broederschap Gelovige Zielen; 
Dinsdag H. Mis voor Henricus v. d. 
Schoot v.w. de buurt; Woensdag H. Mis 
voor Henricus v. d. Schoot v.w. de 
buurt; Donderdag en Vrijdag H. Mis v. 
Henricus Merkx Lev. Rozenkrans; Zater
dag H. Mis voor Henricus Merkx Proc. 
Roennond. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Feestdag H.H. Onnozele 
Kinderen. 28 Dec. 1952. 

ZONDAG: om half 8 en om 9 uur H. 
Mis voor de leden van de godvruchtige 
vereniging ter ere van de H. Theresia; 
om half 11 de hoogmis voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
De eerste schaal g(lat voor de eigen 
kerk; en de tweede voor de Bijzondere 
Noden. Om half 3 Vesperlof. 
MAANDAG: om 8 uur de wekelijkse 
H. Mis voor Johanna van de Loo
Witlox.
DINSDAG: om 8 uur wekelijkse H. Mis 
voor Johanna Vissers-van Riel. 
WOENSDAG: om 8 uur de H. Mis 
voor Johanna van de Loo-Witlox van
wege de kinderen. 
DONDERDAG 1 Januari 1953: feest
dag van de Besnijdenis des Heren: de 
H. Missen zijn zoals op Zondag, doch 
geen verplichting tot Mishoren; om half 
8 H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk
welzijn van de parochie; om 9 uur H.
Mis uit dankbaarheid ter ere van de H.
Nicolaas van Tolentiin; om half 11 de
hoogmis voor de leden van de godvruch
tige vereniging ter ere van de H.
Theresia.
VRIJDAG: Eerste V rijd� van de 
maand: om 8 uur de gez. H. Mis tot 
bijzondere intentie. Na de H. Mis uit
stelling en zegen. van het Allerheiligste 
met oefening van Eerherstel. 
ZATERDAG: om 8 uur H. Mis voor Jo
hanna Vissers van Riel vanwege de 
Broederschap van 0. L. Vr. van Lour
des (Mariahout). Des middags gelegen
heid tot biechten van 6 tot 7 uur. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Zondag onder het Octaaf 
van Kerstmis. 28 Dec. '52. 

ZONDAG half 7 1. j. voor Gerardina 
Frans T raa; 8 uur 1. m. tot welzijn der 
parochie; 10 uur z. j. voor Petrus v. 
Vught; 3 uur Lof. 
MAANDAG: 7 uur z. i. voor Maria v. 
Abeelen; half 8 1. i. voor Adr. v. cl. Koe
vering; 8 uur 1. i. voor Petrus Swinkels. 
DINSDAG: 7 uur z. i. voor Johanna v. 
Abeelen; half 8 1. i. voor Johanna Adr. 
v. d. Koevering; 8 uur 1. i. voor Johan
na Petrus Swinkels.
WOENSDAG: 7 uur z. i. voor Joh. v. 
Abeelen; half 8 1. i. voor Gerardina v. 
d. Koevering; 9 uur 1. i. voor Joh. v.
Gestel. Na de middag biechthoren als
op Zaterdagen.
DONDERDAG: feestdag van 's Heren 
Besnijdenis - geen geboden feestdag -
half 7 1. i. voor Catharina Joh. v. Gestel; 
8 uur 1. i. voor de Eerw. Zuster Sylves
tra v. d. Koevering. 3 uur Lof. 
VRIJDAG: 1 e Vrijdag der maand; half 
7 1. i. voor Joh. v. Gestel; 7 uur 1. j. 
voor Wilhelmina Marinus Merkx; half 8 
z. mndst. voor de over!. fam. v. Boeckel
v. Rumpt; deze H. Mis mt';j uitstelling
enz.
ZATERDAG: 7 uur z. i. voor Adr. v. 
Abelen; half 8 1. m. voor Lamb. Schoen
makers; 8 uur 1. j. voor de Eerw. Zuster 
Bartholomée v. Gestel. 
ZONDAG: h•f 7 1. m. tot welzijn der 
par.; 8 uur 1. j. voor Heiligert v. Gestel; 
10 uur z. i. voor Theod v. Abeelen. 
Gedoopt: Petronella Theodora Maria 
dochter van Hub. v. Kasteren-v. Laar
hoven. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

Zondag onder het Octaaf 
van Kerstmis. 28 Dec. '52. 

Vandaag is 't feest van de H.H. Onno
zele Kinderen. H.H. Missen om 7 uur, 
half 9 en 10 uur Hoogmis voor de pa
rochie. Tweede schaalcollecte voor Bijz. 
Noden Episcopaat en voor onderhoud 
eigen kerk. Na de middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje; na het Lof een Kerst
lied. 
Woensdagavond om half 8 plechtig Lof 
met Te Deum, om God te bedankeri 
voor de in het afgelopen paar ontvangen 
weldaden. We vertrouwen, dat de Pa
rochianen in groten getale dit Lof zul
len bijwonen. 
Donderdag, feestdag van de Besnijdenis 
des Heren. H.H. Diensten als op Zon
dag. Na het Lof gelegenheid om te 
biechten tot 5 uur. 
Vrijdag, eerste Vrijdag der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van 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. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Mevr. 
Martina van Esch-v. Munster; half 9 H. 
Mis voor Elisabeth Batens; 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Adria
nus van der Meyden; 8 uur H. Mis voor 
de over!. Familie van den Hoogen
Harties. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Jan van 
Exsel en Echtgenote; 8 uur H. Mis voor 
Elisabeth Batens v.w. Proc. Tilburg
Hakendover. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Elisa
beth Batens v. w. de Zelatricen; 8 uur H. 
Mis voor Bijz. Intentie. 
DONDERDAG: f1 uur H. Mis voor 
Elisabeth Batens v.w. de Zelatricen; half 
9 H. Mis voor Mevr. Johanna Kamer
beek-Hillen; 10 uur Hoogmis voor de 
Parochie. 
VRIJDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. voor 
Franciscus van den Braak; 8 uur H. Mis 
voor Maria van Aarle v.w. Broederschap 
H. Willibrordus Luyssel.
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Johan
na Maria van den Akker-Doleweert; 8 
uur H. Mis voor Adrianus van der 
Meijden. 
Elders: H. Mis voor Gerardus Josephus 
van Oers. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 28 Dec. Feestdag van de On
nozele Kinderen. Om half 6 Lof met 
Rozenhoedje. 
Woensdag om half 8 Lof met Miserère 
en Te Deum om God te danken voor 
alle weldaden van het afgelopen jaar. 
Donderdag, Nieuwjaarsdag. Feest van de 
Besnijdenis des Heren. H.H. Missen als 
op Zondag. Om half 6 Lof met Rozen
hoedje. 
Vrijdag: Eerste Vrijdag van de maand. 
Van 7 tot 8 uur Aanbiddig van het H. 
Sacrament, waaronder Lof met Rozen
hoedje. 
Zaterdag: Priester-Zaterdag. Om half 8 
Lof. 
ZONDAG: 7 uur over!. fam. Voets
Dollevoets; half 9 fam. Janssens-Otter
beek. 
DINSDAG: 7 uur Bernardus Smelt. 
WOENSDAG: half 8 Dr. Theod. 
Strengers., 

Een denneboom werd ontvoerd 

Het was stil in het betoverde bos. Veel 
dieren waren in hun winterslaap en de 
anderen, die daar niet aan deden, zaten 
gezellig bijeen in hun hol of nest, want 
buiten was het koud en een gure wind 
blies door de takken van de kale 
bomen. 
Het was de dag voor Kerstmis en Oehoe 
de uil zat als van ouds op de tak van de 
oude eik aan de rand van het bos. Hii 
knipperde eens met zijn ogen. Wat was 
dat nu? Wie kwamen daar aan? Oehoe 
zag twee mannen het pad opkomen, dat 
naar het betoverde bos voerde. Zij had
den spaden in de hand en keken spie
dend in het rond. Het waren boer Ger- • 
ritsen en zijn oudste zoon. ,,Wat moeten 
die nu in ons bos?" dacht' Oehoe. ,,Zij 
voeren zeker niets goeds in hun schild". 
Voorzichtig fladderde hij met de twee 
mannen mee. 
Midden in het bos bleven zii staan bij 
een mooie jonge den. Zii bekeken die 
van onder en boven en toen ... . . .  zetten 
zij de spaden in de grond en begonnen 
de boom uit te graven. De uil streek op 
een tak neer en keek met een scheef 
kopje naar de beide mannen. Waarvoor 
deden ze dat? 
Na een poosje hadden zij de den uitge
graven en namen hem samen op de 
schouders. Daar wandel,len zii het bos 
uit. Wat werd Oehoe kwaad, dat was 
diefstal. De den hoorde in het betover
de bos. Dadelijk vloog hij m�t de groot
ste spoed naar het bureau van de kabou
terpolitie, waar hij vertelde wat hii ge
zien had. Ook de kabouters werden vre
selijk kwaad. Maar wat konden zij tegen 
de mensen beginnen? ,,Wii kunnen niets 
doen", zei de commissaris. Maar Oehoe 
liet het er niet bij zitten. Hii vloog het 
bos in en vertelde aan alle dieren, wat 
hij gezien had. Groot was de veront
waardiging en het duurde niet lang of 
het gonsde in het betoyerde bos van de 
stemmen, die het geval bespraken. Over
al stonden groepjes dieren bijeen en 
overal werd gesproken over de ontvoer
de den. 

DE VOS WEET RAAD. 
Ook Rekel de vos stond bij zo'n groep
ie en hij had het hoogste woord. ,,Het 
is een schande", sprak hii. ,,dat men ons 
zo besteelt! Hier dienen maatregelen 
tegen te worden genomen. Als alle men
sen het gaan doen, zitten wij in minder 
dan geen tijd zonder -bomen in ons bos. 

Ik ken het terrein op mijn duimpje en ik 
ga op onderzoek uit. Blijven -JUilie hier
en wacht tot ik terug ben!" zei hii op 
bevelende toon. Rekel wist dat hii door 
al zijn streken wel wat had goed te 
maken bij de dieren van het betoverde 
bos en hij was vast besloten de leiding 
te nemen in dit geval. 
Het was inmiddels donker geworden en 
voorzichtig sloop Rekel naar de boer
derij van boer Gerritsen. Het was koud 
en guur weer en· zoals dat in de winter 
meestal het geval is, had Rekel niet veel 
in zijn maag zitten. Toen hii dan ook 
langs het kippenhok kwam, moest hii 
zich geweld aan doen er niet even bin
nen te stappen. De kippen zagen er best 
uit, maar de vos begreep, dat hii in dit 
geval geen risico mocht nemen. Dus liet 
hij de kippen met rust en spoedde zich 
naar een raam van de boerderij, waar
achter hii licht zag branden. 
Voorzichtig ging hij t�en de venster-
bank staan en toen ..... .  zag hij de den. 
Midden in de kamer stond de sierlijke 
boom en hij was opgetuigd met glim
mende ballen en schitterende slingers. 
Boven op de top stond een prachtig ge
kleurde piek. Rekel kon niet nalaten 
even te lachen om die potsierlijk aange
klede den. Toch had hii medelijden met 
de boom en het voornaamste was wel, 
dat de boom gestolen was uit ziin bos. 
Daar moest iets aan gedaan worden. 
Zachtjes sloop de vos weg van het raam 
en ging met zijn rug tegen het kippen
hok zitten om diep na te denken. Hoe 
kwam die boom weer terug op zijn 
plaats in het bos? Ineens vond hii de 
oplossing van dit zware probleem. Zo 
vlug als hii kon rende hii terug naar het 
bos en riep alle dieren bii elkaar. Hii 
vertelde zijn plan en in een grote op
tocht trokken zii naar de boerderij. 

EEN ONDERAARDSE GANG. 
Aan de rand van het bos verscholen de 
dieren zich onder de bomen en wachtten 
op de bevelen van de vos. Eindelijk gin
ging de lichten in de boerderij uit en 
toen konden de dieren beginnen. 
De mol, die er speciaal voor uit zijn 
winterslaap was gehaald en de hele fa
milie van Flap, het konijn, begonnen een 
gang te graven onder de drempel van de 
deur door. Ongeduldig wachtten de an
dere dieren totdat zij ermee klaar wa
ren en toen kropen zij een voor een 
door het gat naar binnen. Alleén Bruin-

Onnozele Kinde1en 
Het Feest van Onnozele Kinderen heeft 
altijd indruk gemaakt op de gelovigen. 
In deze kinderen eren wij alle eigen
schapp�n. die het kind sieren. De on
schuld, de oprechtheid, het spoedig ver
geten van aangedaan onrecht. En allen 
denken wij hierbij aan de w_oorden van 
Christus: ,,Als gij nirt wordt ;ils kleine 
kinderen, zult gij het Rijk ger hemelen 
niet binnengaan." Toch dott zich hier 
ook een moeilijkheid voor. Wij weten 
allen dat aan de kinderleeftijd ook vele 
gebreken kleven, die wii aangeven met 
de uitdrukking: kinderachtig. 
Deze uit zich in gebrek aan wilskracht 
en toegeven aan grillen. Daarom moe
ten wij de kinderen navolgen in hun on
schuld, maar niet in hun kinderachtig
heid. ,,Weest kinderen" zegt de Heilige 
Paulus "wat het kwaad betreft, maar 
weest geen kinderen wat uw inzicht be
treft." Was Hij het oo_k niet, die zei: 
"Toen ik kind was, sprak ik als een 
kind, dacht ik als een kind, handelde ik 
als een kind, nu ik m a _IJ gew_orden ben, 
heb ik het kinderachtige afgelegd." 
Dit is de grote levenskunst: de combina
tie van het kinderliike en het volwas
senen 
Wij moeten kinderen blijven door onze 
onschuld, spantaneïteit en gulle lach; 
Wii moeten volwassenen zijn c!oor onze 
principiële houding, door onze flinkheid, 
door ons inzicht. 
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Korsmis 
De sneuw lee as 'n zachte sprei 
Over ekkers, veld en wei 
En giender stao den aauwen stal, 
Waor straks 't Kiendje komen zal. 
De wereld wocht, 't is rontelom stil 
,, Vree aon de mense van goeie wil". 

Ineens is de locht vol geluid, 
De Engelenkoren zingen 't uit. 
Ze brengen de boodschap, 'nen herder 

schrikt op, 
De schaopkens blaoten en schudden 

d're kop 
't Is nie mer zo koud en ok nie zo kil, 
,,Vree aan de mense van goeie wil". 

We vraoge mee Korsmis aon 't Kiendje, 
zo klein: 

,,Waorum kan de wèreld nie béter zijn?" 
Die aaltij maor zuukt, al heegct gin zin, 
Naor ège veurdeel en ège gewin. 
Laot ons toch begrèpe, wa Korsmis 

ons zee, 
Duldt gin verdildhei, maor gift ons 

toch vree!

tie Beer kwam klem te zitten, maar voor 
hem werd het gat nog even groter ge
maakt. Snel gingen zij nu naar de kamer 
waar de den stond en Rekel gaf zijn 
bevelen. 
In korte tijd lag de den op zijn kant, 
maar nu kwam het grote probleem. Hoe 
kregen ze die grote den de deur uit. Mis
troostig zaten de dieren bijeen. Alles 
was zo goed gegaan en nu konden ze 
de boom niet eens naai' buiten krijgen. 
De deur zat op slot en de sleutels zaten 
natuurlijk in de broekzak van de boer. 
,,Hoe komen wij aan die sleutels?" ver
zuchtte Rekel. 

EVEN HALEN .... 
De veldmuis wist raad. Hii was klein en 
kon overal doorheen. ,,Ik zal ze wel 
even halen!" riep hij en weg was hii al. 
Op de slaapkamer van de boer en de 
boerin dook hij in de zak van de broek 
die op een stoel lag. 
Wat viel het de veldmuis tegen. Die 
sleutels waren vreselijk zwaar en voor
dat hij ze de kamer uit had stonden de 
druppeltjes van inspanning al op zijn 
neus. Nu de trap af met die grote din-
gen. Maar ..... .  ,,boem, boem, boem", 
daar had ie het al. De sleutels rolden de 
trap af en maakten een vreselijk lawaai 
in het stille huis. Rekel die onder aan de 
trap stond greep de sleutels en maakte 
snel de deur open. 
Gezamenlijk namen de dieren de den nu 
op en droegen hem naar de deur. Boven 
hoorden zii al gestommel en praten. De 
trap kraakte en de boer kwam naar be
neden. Angstig keken de dieren om. De 
boom moest zo snel mogelijk de deur 
uit. Bruintje Beer als de sterkste van de 
dieren voelde zich verplicht de aftocht 
te dekken en hii stelde zich bii de trap 
op. Toen de boer beneden kwam nam 
de beer hem in zijn sterke armen en 
gromde vervaarlijk. Toen liet hij de boer 
even los en die holde de trap op, rende 
de slaapkamer binnen en grendelde de 
deur, terwijl hij alsmaar riep: ,,een beer 
in huis, een beer in huis!" 
De dieren hadden nu tijd genoeg om de 
den weg te brengen en het duurde dan 
ook niet lang of hij stond weer op zijn 
oude plaatsje in het betoverde bos. Hier 
en daar hing er nog een schitterende 
slinger aan een tak. Die herinnerde aan 
zijn avontuur. 
De dieren waren tevreden en ieder kon 
nu naar bed gaan om uit te rusten van 
de vermoeienissen van deze nacht. 


