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Zwarte
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Tot dusverre heeft de overheid het
in feite min of meer aan de boeren
en aan het publiek overgelaten in
hoeverre zij zelf het euvel van den
zwarten handel zouden bestrijden.
Drastische maatregelen hiertegen zijn
tot dusverre nog niet genomen.
Van een man kon redelijkerwijs
niet gevergd worden dat hij, toen
de voedselaanvoer op zijn dieptepunt
was, nietzelf al het mogelijke probeerde
te doen om in het nijpende gebrek
te voorzien en vrouw en kinderen
voor verkommering trachtte te be
hoeden. In deze periode, toen het
tekort aan transportmiddelen het vaak
onmogelijk maakte alle voorraden
van het land naar stad of dorp te
brengen, lag het voor de hand, dat
men, in uitersten nood, zich zelf
trachtte te helpen en een overheid,
die op dat moment daartegen in
ware gegaan, zou zich van haar
verantwoordelijkheid tegenover het
volk, dat zij te besturen heeft, niet
bewust zijn geweest.
Thans is echter de toestand an
ders geworden. Nog geenszins kan
worden gezegd, dat de voedselvoor
ziening van bevrijd Nederland als
normaal kan worden beschouwd; op
vele punten bestaat er nog te kort
en af en toe treden nog stagnaties
op, die in dit stadium onvermijdelijk
zijn. Maar niettemin is, over het
geheel genomen,- het rantsoen de
laatste twee maanden een behoorlijk
eind verbeterd en in de meeste plaat
sen des lands is de voedingswaarde
ervan reeds boven het peil gestegen,
dat van het begin van het vorig jaar
tot aan de bevrijding gangbaar was.
Bovendien streeft het Militair Gezag
ernaar, in samenwerking met de Ge
allieerde autoriteiten, om verdere ver
betering mogelijk te maken.
De transportmogelijkheden, die
thans ter beschikking staan, zijn
aanzienlijk veel grooter dan twee
maanden geleden en, ofschoon er
zich hier of daar misschien nog wel
locale moeilijkheden kunnen voordoen,
kan worden gezegd, dat het thans
in het algemeen mogelijk is de land
bouw- en veeteeltproducten te ver
voeren naar de plaatsen hunner be
stemming, zij het dan ook, dat tallooze problemen zich nog dagelijks
hierbij voordoen. Wil verdere ver
betering mogelijk zijn, dan is in de
eerste plaats noodig, dat het distri
butie-apparaat de gelegtenheid ge
schonken worde onbelemmerd zijn
functie uit te oefenen. Dit apparaat
immers heeft de, vaak ondankbare,
taak ervoor te zorgen, dat, wat er
aan levensmiddelen komt van eigen
grond en wat de Geallieerden in
voeren, inderdaad rechtvaardig worde
verdeeld.
Waar er nu geleverd KAN wor
den, MOET ook worden geleverd
en het is op grond van deze overweging.dat de Chef Staf Militair Gezag
thans het oogenblik juist heeft ge
oordeeld om strenger op te treden
tegen hen, die de voedselvoorziening
van ons volk ten bate van hun eigen

Neerlands'

herstel.

zak schade wenschen te berokkenen.
Ir. een bekendmaking heeft hij aan
gekondigd, dat van nu af aan van
een ieder wordt geëischt, dat hij aan
de naleving der voorschriften en aan
de controle daarop, zijn volle mede
werking verleent. De beweegredenen,
welke tijdens de Duitsche bezetting
hebben kunnen gelden om de toen
genomen maatregelen te ontduiken,
hebben in het bevrijde Nederland
hun kracht verloren; de voorzienin
gen zijn thans dusdanig, dat van een
werkelijken noodtoestand op voedselgebied niet meer gesproken kan
worden. Wie thans meent zich hier
nog aan te kunnen onttrekken, zal
worden veroordeeld tot gevangenis
straf of zich een geldboete zien op
gelegd, terwijl hij tevens kans loopt
door een Tribunaal met interneering
of inbeslagneming van vermogen te
worden gestraft.
Eenerzijds is deze waarschuwing
gericht tot de zwarte handelaars en
tot diegenen onder de boeren, die
niet aan hun leveringsplicht voldoen
en hun achtergehouden voorraden
tegen schandelijke prijzen verkcopen.
Aan den anderen kant bedoelt zij
de burgers van hoog tot laag er
met nadruk op te wijzen, dat zij
mede schuld dragen aan het voort
bestaan van dit euvel. Het is gemak
kelijk gezegd : ,,De boeren leveren
niet alles in, wat zij kunnen", maar
wanneer de kruidenier aan een boer
geen grutterswaren levert, tenzij hij
er een pondje zwarte boter door
krijgt, of wanneer de schoenmaker
den boer zijn schoenen niet verzoolt
dan tegen een zakje rogge, wanneer
bij alle diensten, die een boer aan
zijn medemenschen vraagt, van hem
geëischt wordt, dat hij in natura
betaalt, dan kan van hem redelijker
wijs niet gevergd worden, dat hij
zijn plichten tot het laatste toe vervult.
Ook worde hier herinnerd aan het
woord van Z.H. Exc. Mgr. Hopmans,
den Bisschop van Breda, die in zijn
herderlijk schrijven van 21 Januari
constateert: ,,dat het verkeerd is de
goede vaderlanders te verleiden door
hoogere prijzen aan te bieden dan
de landbouwers ontvangen van de
wettelijke instanties, waaraan zij ver
plicht zijn te leveren".
Boer en burger beiden dienen
zich de zelfdiscipline op te leggen,
die in deze ernstige tijden in het
belang van ons volk geboden is.
Laten zij beseffen, dat zij mede de
oorzaak zijn van het feit, dat in den
afgeloopen tijd de kindersterfte ver
dubbeld is, doordat zij de melk, die
deze kinderen van den dood had
kunnen weerhouden, liever achterom
verkwanselden.
Laten zij ook. beseffen, dat, als
vandaag of morgen de ambtenaar
van den controledienst bij hen op
bezoek komt, deze niet meer met
een boterham met spek of een goede
vooroorlogsche sigaar ertoe te bren
gen is een oogje dicht te doen.
Diezelfde ambtenaar, die in den be
zettingstijd veel door de vingers zag,

Binnen- en Buitenlands Nieuws
In het jonge verleden zijn er lieden geweest, beste brave
vaderlanders overigens!, die maar niet konden begrijpen
waarom de Hoge Landsvrouwe met
de Koninklijke Familie en de Re
gering in de Meidagen van '40 de
wijk nam riaar den Lande van
Oversee. Het waren deze slacht
offers van een vertroebelde mening
die te pas en te onpas in trein en
autobus critiek leverden op deze in
hun ogen zo fatale smadelijke vlucht.
Zij hadden hier moeten blijven, zo
werd beweerd, om het volk te
schragen in zijn grote eenzame nood.
De bezetter, die toenmaals bij mon
de van den Rijkscommissaris de
ene gouden belofte na de • andere
verkondigde en in zijn bofte kort
zichtigheid niet besefte dat het feit
van de bezetting al een woordbreuk
was van de eerste orde !, die mein
edige bezetter zou dan aan de po
sitie van de Koningin hoegenaamd
omdat hij dit als nationale plicht
beschouwde, heeft thans dit nationale
gevoel niet plotseling afgelegd. Als
Nederlander beseft hij, dat thans de
rollen zijn omgekeerd en dat, wat
vroeger plicht was, thans misdaad
wezen zou.
Terloops zij hierbij opgemerkt,
dat de C.C.D een organisatie is
welke, zij het in iets anderen vorm,
reeds bij de landbouwcrisiswet van
1933 werd voorzien en dus niet als
een specifieke Duitsche uitvinding
kan worden beschouwd.
Ongetwijfeld waren er onder de
controleurs verschillende, die naar
de pijpen van den bezetter dansten
en liever in een goed blaadje kwa
men te staan bij de Duitsche Heeren,
dan er voor te zorgen, dat het Nederlandsche voedsel ook in Nederlandsche magen terecht kwam. Doch
men kan er thans van verzekerd zijn,
dat deze onoprechte elementen uit het
ambtenarencorps zijn verwijderd en
dat zij, aan wie op het oogenblik
de controle over onze voedselvoor
ziening is opgedragen^ zich bewust
zijn van hun vaderlandschen plicht.
Wie door de C.C.D. thans wordt
betrapt op clandestienen handel zal
niet meer op het medelijden van de
bevolking behoeven te rekenen, in
tegendeel, hij zal in de oogen van
alle werkelijke Nederlanders staan
aangeschreven als een misdadiger,
die onze samenleving schade berok
kent en dus daaruit verwijderd dient
te worden.
De bekendmaking van den Chef
Staf Militair Gezag, zooals die in
de dagbladen en door middel van
de radio en van plakkaten is gepu
bliceerd, spreekt duidelijke taal. Het
is thans aan de bewoners van be
vrijd Nederland om te toonen, dat
zij deze taal begrepen hebben en dat
zij bereid zijn eendrachtig samen te
werken voor hef herstel van onze
volkshuishouding.

('Geplaatst op verzoek van
het Militair Gezag)

niets hebben veranderd. Doch zo
langzamerhand hebben die vader
landers in de gaten gekregen uit
welk god-vergeten hoekje deze twee
spalt zaaiende wind werd aange
blazen. Het was de bezetter zelf,
geholpen door het N.S.B.-gespuis,
die er belang bij had en ook door
middel van dit geroddel ons volk
èn van Oranje èn van zijn wettige
regering te doen vervreemden.

Thans twijfelt niemand
meer aan de noodzakelijkheid van de
toenmalige vlucht. De Koningin móést
met Haar regering het land in zijn
grootste nood verlaten om in den
vreemde onze belangen, die van
internationale betekenis zijn, vrij en
fier te kunnen blijven behartigen. Zij
diende zo doende niet op de aller
eerste plaats Haar eigen zaak, doch
die van het gemenebest : het Rijk in
Europa en het Rijk aan de keer
kringen.
Dit alles schoot ons weer in de
herinnering na kennisname van een
artikel in het Bergen op Zoomse
blad ,,De Avondster'. Dit blad toch
beweerde onlangs, dat de aanwezig
heid van de Regering voor de be
volking (in het bevrijde Zuiden n.1.)
een grote geruststelling zou zijn.
De regering zou als oppersfe gezag
hier veel moeilijkheden uif de weg
kunnen ruimen en zou de coördi
natie kunnen vormen van de velerlei
instanties, die thans werkzaam zijn.
Het blad nodigt tenslotte de Rege
ringsvoorlichtingsdienst uit een ver
klaring te vormen voor het feit, dat
de Regering voorlopig in Londen
blijft. De bevolking zou dan kennis
kunnen nemen van de motieven be
treffende het wegblijven van het
Ministerie en de houding van het
Gouvernement dan kunnen waar
deren. Aldus het resumé.
Natuurlijk is de intentie van het
blad volkomen zuiver. En ieder zal
onderschrijven, dat de aanwezigheid
van de Regering hier in het bevrijde
Zuiden een grote geruststelling zou
zijn voor de bevolking. Echter, het
is niet mogelijk, en het is voorlopig
ook niet gewenst, nu ternauwernood
een derde van hef moederland is
bevrijd, terwijl bovendien nog millioenen Rijksgenoten zuchten onder
het juk van den Japansen over
weldiger. Wij moeten nu eenmaal
Nederland bezien in groot-infernafionaal verband; als mogendheid, zij
hef dan niet van de eerste rang. In
de afgelopen oorlogsjaren heeft de
Regering met onze Vorstin aan het
hoofd te Londen onze zaken op de
beste wijze kunnen behartigen. Nog
altijd is Londen de vuist, die alle
touwtjes gespannen houdt, het cardinsle centrum vanwaar vele poli
tieke draden worden uitgesponnen
of van alle zijden te samen komen.
Derhalve achten wij het voor een

goede samenwerking, zowel op eco
nomisch als op militair gebied, met
onze geallieerde bondgenoten van
het grootste belang dat de Regering
met de Koningin aan het hoofd
voorlopig te Londen blijft. Vooral
ook in verband met de bevrijding
van Noord-Nederland.
Vanuit Londen houdt onze ge
ëerbiedigde Landsvrouwe een waak
zaam oog op de noden van haar
zo verdrukfe volk; daar bepleit zij
onze belangen met een vitaliteit, die
over de gehele wereld de diepste
bewondering afdwong; daar, in het
middelpunt van wereldbefekenende
contacten, beproeft Zij, in nauwe
samenwerking met Haar raadsman
nen, de stroom van ellende die ons
land nog altijd overspoelt, te keren.
Nog onlangs sprak Zij via de
radio tot de Amerikaanse vrouwen.
Zij schilderde haar de Nederlandse
vrouw van straks, die ondanks al
het doorstane leed mee zal willen
helpen aan de heropbouw van de
wereld. Zij riep de hulp in van het
Rode Kruis voor de zeven millioen
mensen die in Haar land nog in de
verdrukking leven en zij sprak de
hoop uit dat deze hulp spoedig zou
worden geboden.
Het is met ons land een totaal
ander geval als met hef naburige
België dat het geluk heeft gekend
vrij plotseling geheel bevrijd te
worden. Logischerwijze keerde daar
de regering spoedig uit Londen te
rug. Doch hoe mist het nu zijn
koning
Laten wij afwachten, en
vertrouwen hebben in het wijs beleid
van onze Vorstin, die zeker niet zal
aarzelen te komen mèt haar Rege
ring zodra 's Lands belang dit
vordert.

Aan
de
fronten

verschillende

gaan de gevechten zonder de minste
pauze voort. De geallieerde lucht
vloten ondernamen wederom tal van
aanvalsvluchten.
Zij
bestookten
Duitse locomotieven, tankwagens,
stations en spoorwegemplacementen.
Vooral de stad Neurenberg, in
vredestijden zo vermaard om haar
fabricage van allerlei onschuldig
speelgoed, doch thans uitermate be
rucht als wijkplaats van de Berlijnse
Nazi-bonzen, stond deze week in het"
kernpunt van de belangstelling. Na
eerst onderhanden genomen te zijn
door 900 zwaref Amerikaanse bom
bardementsvliegtuigen, die op de
grote verkeerscentra 300,000 brand
bommen en een slordige 10.000
brysantbommen
afwierpen,
werd
nú
wij i j n
Zouden w
ü

Zouden

eindelijk

met samenbundeling

van

alle beschikbare krachten
niet kunnen komen tot de
oprichting van één dege
lijke katholieke toneelclub?

daags daarna nogmaals een luchtraid
uitgevoerd met niet minder dan 2000
vliegtuigen, waaronder van het aller
zwaarste type. Bij deze gelegenheid
kreeg de stad 400.000 brandbom
men benevens 14.000 brysanfbommen te verwerken. Dit geweldige
luchtoffensief, dat nu reeds weken
lang dag en nacht voortduurt, was
verder gericht tegen het reusachtige
spoorwegnet van Centraal Duitsland,
dat op één dag door 2200 vlieg
tuigen, waaronder 1400 bommen
werpers, werd ,,bijgewerkt". De lijst
van gebrandschatte steden is weer
eentonig lang: Hannover, Leipzig,
Brunswijk, gremen, Erfurt, Weenen,
het havengebied van Triest, Berlijn,
Mannheim, Duisburg en... Berchfesgaden.
,,De boom van Duitsland
kraakt en siddert overal... dichtte
vader Vondel in zijn kousenwinkel
van een paar honderd jaar geleden.
Men kan zich slechts verbazen, dat
deze boom onder het geweld van
zoveel slagen niet definitief bezwijkt.
Het eerste Canadese leger ver
overde Goch, zuidoostelijk van Gen
nep. Dat het element „verrassing
hierbij een voorname rol speelde,
blijkt wel uit het feit, dat de bevel
hebber van de stad met zijn officieren
doodeenvoudig van
hun
bedden
werden opgelicht. ,,Ze laten je niet
eens rustig meer slapen.,.!" moet de
commandant gezegd hebben.
De troepen staan nu voor Calcar;
het laatste steunpunt voor deze stad
viel hun reeds in handen. Voort
durend
neemt de tegenstand der
Duitsers toe ; ook worden de ge
allieerde bewegingen ten zeerste ge
hinderd door de vele overstromingen.
Een uitmuntende bondgenoot was
het prachtige voorjaarsweer van de
laatste dagen. Dit stelde de lucht
macht in staat de troepen op de
grond prachtig te ondersteunen.Vernie
tigd werden 500 wagons, 50 locomo
tieven en 200 motorvoertuigen. Het
aantal gevangenen bedraagt thans in
deze sector ruim 10.000 mari.
Het derde Amerikaanse leger be
gon Dinsdagmorgen een nieuw of
fensief oostelijk van Luxemburg. Het
is. er een van grootse allure. Over
een frontbreedle van 100 K.M. trok
ken zij vooruit, passeerden de Moe
zel met zwaar materiaal, veroverden
vele steden en dorpen en nestelden
zich stevig aan de oever van de Saar.
Onder de voortdurend hevige druk
wijken de Duitsers, soms in paniek,
steeds meer oostelijk terug. Het of
fensief duurt voort.
De aanvallen op Antwerpen met
het zogenaamde V 1-wapen schijnen
toch niet zo effectief te zijn als de
Duitse propaganda voorschotelt; al
thans heeft de vijand tevens een
ander middel beproefd om deze
belangrijke geallieerde toevoerhaven
uit te schakelen. Motortorpedoboten
begonnen in grote getale voor de
mond van de Schelde te kruisen,
doch spoedig doken van alle zijden
geallieerde vliegtuigen op, die de trots

der Duitse marine tot 16 keer toe
in de lucht en ter zee wordt het
onder schot namen. En aldus ver
thans op zijn beurt aangepakt tot de
ging ook deze ijdele hope....
harde Yankee-vuist beukt op de
In Oost-Pruisen rukt Rokossowsky
regeringstafels te Tokio.
snel op en staat thans op ongeveer
50 K.M. van Dantzig. Men proeve
deze sfoufe^beeldspraak : vele steden
en dorpen bond hij aan zijn zege
ZEVENBERGEN.
kar. Vermeldenswaard zijn de hope
Tribunaal.
loze uitbraakpogingen van de Duit
Vorige week werd te Breda door
se bezetting in Koningsbergen, die
Z.E. Minister van Heuven Goedhart
telkens bloedig werden verijdeld.
het Bredase tribunaal op plechtige
Maarschalk Zukow bevindt zich nu
wijze geïnstalleerd.
met zijn troepen op minder dan
Dit tribunaal omvat 7 kamers en
60 K.M. van Berlijn. De Duitsers
staaf onder voorzitterschap van Mr.
houden er ernstig rekening mede,
A. J. C. M. Nelissen te Breda,
dat de strijd in deze sector ieder
oud-lid ven het Hoger Gerechtshof
ogenblik met hernieuwde kracht ont
te Batavia. Drs. A. J. v. d. Made
branden kan. De gevechtswagens
te Breda fungeert als secretaris.
rollen over de verbindingswegen in
In onze gemeente zal de vijfde
colonnes die bijna onafzienbaar zijn.
kamer komen. Voorzitter is AAr. F. A
Reusachtige
troepenconcentraties
M. J. Ruijgrok, alhier en plaatsvervan
doen vermoeden dat de beslissende
gend voorzitter H. van Son te Ouden
slag om Berlijn aanstaande is. Bresbosch.
lau werd nauwer ingesloten. Volgens
sommige berichtgevers wordt er reeds
gevochten in de buitenste wijken van
Eerst gedacht en toen gedaan,
de stad. De Duitse luchtmacht tracht
Heeft menigeen naar ons doen gaan!
het garnizoen te voorzien van pro
viand en munitie, doch onophou
delijk vallen hun „kisten ten prooi
aan hef moorddadige Russische af. Inbraak.
weervuur.
In de nacht van Zondag op Maan
dag hebben inbrekers een bezoek
Belangrijk nieuws
gebracht aan de
machinefabriek
kwam uit het Verre Oosten. Ameri„Brabant". Zij forceerden verschil
kaansche troepen landden op Correlende gereedschapskisten en namen
gidor en hadden tegen de verraste
mee waf van hun gading was. De
Japanners in weinig dagen volledig
politie heeft dit duistere zaakje in
succes. Bovendien zetten zij vaste
onderzoek.
voet op hef eiland Iwojima, dat eerst
Een nieuw Oranje-Comité.
gedurende drie dagen hevig was ge
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Fa. G. Melissen & Zoon

bombardeerd. Iwojima is van grote
betekenis, aangezien het een bolwerk
is in het verdedigingssysteem rond
Japan.
De tegenstand van de
spleetogigen die ongeveer 10 tof 15000
man sterk zijn, moet wel bijzonder
heffig wezen, als men bedenkt, dat
de Amerikanen, die Donderdag nog
een derde divisie aan land brachten,
4500 man verloren aan doden, ge
wonden en vermisten. Dat het eiland
strategisch van groot belang is, valt
af te meten aan hef aantal ingezette
Amerikaanse troepen, dat voor zo n
klein eiland tamelijk groot is, n 1.
meer dan 40.000 man, die o.a. ook
beschikken over enkele honderden
tanks. Een van de twee vliegvelden
werd reeds veroverd, terwijl tevens
van Oost naar West een wig ge
dreven werd dwars dóór de Japanse
bezeffingsfroepen, die zodoende in
twee moten uiteenvielen.
Na het geweldige bombardement
van Tokio, het aanstaande verlies
van Iwojima. Ook Japan kan tensloffe de boze geesten, die het zelf
heeft opgeroepen in een roekeloosovermoedig uur, niet langer meer
bezweren. De Amerikanen herinneren
zich een laaghartige overval. Met
stalen wilskracht
breken zij zich
langzaam maar zeker een weg door
de verdedigingsgordel, waarbinnen
Japan zich veilig waande. Te land,

ONTMOETINGEN
„Herinneringen zijn als moede vogels die
fladderen van tak tot tak..."
Albert Helman,
B O Y .

Een stille, onopvallende jongen.
Een beetje hoekig in de schou
ders en wat slungelachtig van
"gang. Zijn ogen schoten geen
vonken, maar zijn hart was bran
dend van een vurigheid, die niets
of niemand hem ooit heeft kunnen
ontnemen.
Als zovele anderen was hij
enkel maar een schakeltje in de
stugge ketting van het verzet.
Hij verlangde ook niets meer,
omdat hij besefte dat zijn geringe
taak nodig was als brood. Het
was altijd: „Goed.... goed..,.".
Nietwaar, boy ?
Hij pleegde geen sensationele
overvallen om te voorzien in de
behoeften van het opgejaagde

wild ; nooit droeg hij een revol
ver of een ploertendoder. Doch
op gezette tijden schoof hij rustig
een krantje over de drempel. De
huizen dankten niet. Niemand
vermoedde dat dit boys kleine
aandeel was in het grote werk.
Hij vroeg daar geen beloning of
pluimpje voor: hij vond het een
voorrecht, en vanzelf sprekend
dat hij dit „mindere" deed.
Wellicht werd hij op den duur
wat overmoedig. Misschien heeft
hij in zijn argeloosheid nooit goed
beseft, dat het sluwe verraad op
zijn manier trouwer kan zijn dan
de oprechte vaderlandse trouw...
De „Grüne" heeft hem betrapt
op zijn vermetele gang door het
duister. De buit bedroeg een
handvol krantjes en een jongen,
die hardnekkig zweeg op al hun

Zaterdagmiddag jl. heeft in hotel
Tholenaar een bijeenkomst van Zevenbergse ingezetenen plaafs gehad
met als doel : de heroprichting van
een Oranje-Comité.
De^heer Ant. van Eek, oud-voorzitfer van dit Comité, heefte de tal
rijke aanwezigen hartelijk welkom en
sprak de hoop uit, dat we straks een
Comité zouden hebben, waarin alle
standen en godsdienstige gezind
ten evenredig vertegenwoordigd zijn
Na enkele debatten werd terstond
overgegaan tof de verkiezing van een
voorzitter. Voor deze vacature werden
in totaal 87 stemmen uitgebracht.
Hiervan kreeg de heer van Eek er 68
op zijn naam, de heer Backelandf
17 en de heer D. v. d. Puf 2.
Onder applaus van de vergadering
verklaarde de heer v. Eek zijn oude
functie te aanvaarden. Het aantal
overige bestuursleden werd van 6
tot 10 opgevoerd. De vergadering
bracht een 24-tal candidaten naar
voren. De uitslag der stemming gaf
als resultaat dat de volgende heren
voortaan zifting zullen nemen in
Zevenbergen's Oranje-Comité : Dr.
de Jong (65 st.), Pouli (64 st.),
Backelandl (64 st.), C. de Gouw
(52 st.), de Wit (45 st.), Kuenen
(41 st.), Leyfen (59 st.), Peftinga
(38 st.). A. Beljaars (36 sf.) en B.
Ooyen (34 st.)

harde snauwende vragen. Ja, van
wie had hij die opdracht ? Hoe
kwam hij aan die vodden ? Na
men noemen, ja!
Hij zweeg hardnekkig als een
snoek.
„Dann... gehen Sie mal mit. ja."
Alleen gelaten in een grauw
bepleisterd celletje zat hij voor
overgebogen op het kleine zit
bankje en dacht aan zijn moeder.
Soms hoorde hij in de verte het
lallend gezang van dronken sol
daten of een haastige stap onder
het raampje van zijn cel. De avond
was kil; het regende buiten. Het
was duister om hem heen en hij
verlangde naar de morgen, wat
die ook brengen zou.
Waarschijnlijk heeft hij gehoopt,
dat de kameraden hem nog die
nacht zouden komen verlossen,
maar zijn arrestatie was zo snel
gebeurd dat hij wel twijfelen
moest of iemand het had opge
merkt. De volgende dag in alle
vroegte ging hij op transport

Van Micrlo en Zoon fl»V«

Kantoor Roosendaal

•
Wij verzilveren Uwe Coupons
Wij verrichten Uwe betalingen in bevrijd gebied
Wij incasseeren Uwe vorderingen in bevrijd gebied
Wij houden iederen Donderdag zitting in Hotel Tholenaar te Zevenbergen

Mochten een of twee van de ge
kozenen hun benoeming niet aan
vaarden, dan zijn volgens de sfemmingsuitslag nog gekozen de heren
J. Sweere en A. Maas (resp. met
27 en 24 sf.)
Aan hef einde van de vergadering
deelde de voorzitter mede, dat de
kosten van de onlangs gehouden
kinderfeesten ongeveer f 400.— méér
bedroegen, dan geraamd was. Om
in dit tekort enigszins tegemoet te
komen werd onder de aanwezigen
door een tweetal dames gecollecteerd.
Deze collecte bracht in 5 minuten
het sommetje van f 76.26 op.
Van harte wensen wij het nieuwe
Oranje-Comité een lang en vrucht
baar bestaan toe!
Nieuwe directeur
beidsbureau.

van

het

Ar

Aangezien onze stadgenoot, de
heer J. J. v. d. Dries, tot burge
meester van Klundert werd benoemd,
ontstond aan het Gewestelijk Arbeids
bureau alhier een vacature voor de
plaats van directeur. Hierin is nu
officiéél voorzien door de benoeming
van den heer C. M. Pouli, tof nu
toe assistent-leider en landbouwbemiddelaar van dit
bureau. Deze
benoeming zal in wijde kring mef
voldoening vernomen worden, aan
gezien de heer Pouli in de moeilijke
oorlogsjaren op zo onbaatzuchtige
wijze zulk prachtig werk heeft ver
richt fen bate van het algemeen belang.

Verkade's Biscuit is er nog niet!
Wel verkoopen wij ENGELSCHE Biscuit!

L. DEN BOER.
rssjcssv»rvSsJC«v»e^ïN3rssj
Dameszangvereniging
Religione".

„Arti

et

Dinsdag 20 Febr. had in hotel
Tholenaar een vergadering plaafs
van ons welbekende dameskoor. De
opkomst was zo goed als algemeen;
slechts een drietal leden liet verstek
gaan. Alle dames voelden er veel
voor om zo spoedig mogelijk weer
aan het zingen te gaan. Helaas kan
het koor nog niet over een lokaal
beschikken en is de heer J. v. d.
Berghe door de verkeersbeperkingen
niet in staaf de repetities te komen
leiden. De presidente, Mevr. v. Heinsbergen-Tholenaar, zal in deze over
gangstijd de afdeling kinderkoor
onder haar leiding nemen.
Hef bestuur werd uitgebreid mef
Mej. C. Zom, als penniningmeesteresse en Mej. A. v. Hooft als lid.
Bezield met alle mogelijke uit

naar een van de beruchtste kam
pen. De auto was zo comfortabel
als een dievenwagen maar zijn
kan, en van het landschap zag
hij niets.
Zijn rechters hebben geglim
lacht toen zijn hoekige figuur
voor hun aandacht geschoven
werd. Zij vonden dien slungelachtigen jongen met zijn knippe
rende ogen tegen het al te schelle
licht een gemakkelijke prooi, en
in hun pocherige eigenwaan be
grepen zij niet, dat zijn stilte juist
zijn kracht was.
Op al hun vele, dringende
vragen heeft hij niet geantwoord.
Over hun opgewonden hoofden
heen zag hij uit naar het Land,
waar de vreugde-in-vrijheid altijd
durend is, en waar engelen on
ophoudelijk zingen rondom de
troon van het Lam. Met het uur
zag hij de grenzen naderen. Wat
ging hem hun zwetsen nog aan !
Zij hebben hem veel moois
beloofd. Zij hebben hem teutonisch

stekende plannen hoopt het koor,
zoals vroeger in vreugdevolle dagen,
het Zevenbergse publiek ook in de
nabije toekomst te doen genieten van
een uitstekend zangreperfoire. Nieuwe
leden kunnen zich ten allen tijde op
geven. Ook de steun van Donateurs
is tot hef voortbestaan van dit zo
verdienstelijk koor fen zeerste gewenst.
Lezers.
A.s. Zondag 25 Febr. is de R.K.
Leesbibliotheek wederom open van
12 uur tof kwart vóór een.
Catalogus hangt bij het loket.
Gelieve een briefje af te geven
waarop de nummers van de geweosfe
boeken staan opgeschreven.
Nog steeds zijn er vele boeken
niet terugbezorgd, gaarne worden
deze dan ook tevens terugverwacht.
Benoemd.
De heer M. A. A. Bervaes, on
derwijzer aan de Sf. Jozefschool
alhier, is benoemd aan de R.K,
Jongensschool te Nieuw-Borgvlief,
gemeente Bergen op Zoom.
Burgerlijke Stand.
Geboren : Paulina A. G. d. v.
Anfonius van Oers en Elizabefh J.
van Kampen —Johannes z. v.
Cornelis Stoop en Maria C. Vrins
— Aimé M. A. G. d. v. Anfonius
W. de Bruin en Luduca P. E.
Hermans.
Huwelijksaangifte :
Anfonius J.
Jooren 24 j. en Pefronella Broeders
22 j.
Huwelijken : Cornelis Klop 27 j.
en Wilhelmina Tolenaars 22 j.
Overlijden; Willem Vervuren echfg.
van Francijna Vermeulen AAaria
Marfens, wed. van Willem Noofenboom 83 j.

Z£VENB. HOEK.
Toneelvereniging O.V.V.
Op Zondag 18 Febr. werd hier
fer plaatse de eerste ledenvergadering
na de bevrijding gehouden. Na een
openingswoord door onzen Secr.
werd overgegaan tot het bespreken
van verschillende -punten. Na over
eenkomst met bestuur en leden werd
besloten om zo spoedig mogelijk
aan hef werk te gaan, om als de
tijd is aangebroken, weer op de
planken te verschijnen.
Mijnengevaar.
Vrijdagmorgen is de knecht B.
van den landbouwer A. Sch. aan
den Langeweg alhier met een kar
op een zware tankmi|n gereden. Het
voertuig werd over de sloot wegge
slingerd, doch de voerman blijkt er
nogal goed afgekomen te zijn.

bespot en uitgescholden. Zij heb
ben hem bedreigd met duizend
afschuwelijke doden. Zij hebben
hem mishandeld en uit laten hon
geren om zijn rustige weerstand
te breken, doch hij verloor zijn
kalmte geen ogenblik en bleef
zwijgen. Het was alles goed,.,,
goed....
Op de kleine grauwe binnen
plaats met het gezicht naar het
vuurpeleton heeft hij gevraagd
om een priester.
„Ausgeschloszen 1"
Daarop hoorde hij hoe een
leeuwerik zich zingend naar de
wolken stuwde, de zon tegemoet,
en daar bleef jubelen alsof hij
geen enkel deel meer had aan
het aardse.
„Feuer!"
Even later ontmoette hij God.

(Alle rechten voorbehouden.)

Zevenbergsche Courant
Tweede Blad.

Voor onze boeren.

Landbouw praatje.
Wat zal er van de bietenoogst 1944
nog terecht komen ?

Sanhedrin.
Zij hebben U vernederd, maar niet klein gekregen ;
Zij hebben U ontkleed en ziet, Gij waart niet naakt;
Zij sleepten U voor 't recht eneischten dat Gij spraakt,
Uw eenig antwoord was: „Nooit heb ik iets verzwegen.

Dit is een vraagstuk waarmede
Gaat naar het gansche volk ter kerke en langs de wegen,
menigeen zich thans in onze streek
Want nergens heb ik van mijn woord geheim gemaakt,
bezig houdt. Het heeft onze boeren
En dient er in mijn leer of leven iets gewraakt,
al heel wat moeite gekost om de
Zoo schreeuwen het de steenen van de straat U tegen".
lange dikke iuggen met suikerbieten
bij elkaar te rijden, en veel zijn er
nog in hoopjes op het veld achter
Uw beulen ken ik van nabij, en vooraleer
gebleven. Ook ziet men nog vaak
Ik vonnis, zal ik 't oordeel naar mijzelven richten,
grote percelen bieten onaangeroerd
Doch, Jezus, welk een troostend voorbeeld gaaft Gij hier.
in de grond staan.
Wanneer de
ingekuilde bieten behoorlijk volgens
Die need'rig waart als geen, bleeft voor derechtbank fier,
de voorschriften behandeld en afge
Die voor Uw beulen boogt, verhieft U tegen 't schenden
dekt waren, dan zien ze er nu in
Door laffen laster, en het rooven van Uw eer.
*
het algemeen nog goed uit. Minder
Anton van Duinkerken.
goed is het gesteld met de bieten
die nog in hoopjes op het veld zijn
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blijven liggen. Door de strenge vorst
zijn deze nagenoeg geheel bevroren
RECLAME voor Uw zaak is
en zodoende voor verwerking op
de fabriek ongeschikt. Misschien dat
NIET- OP DE BON en noodeze voor veevoeder nog een nuttige
bestemming kunnen vinden. Wat
dig als brood !
betreft de bieten die nog in de grond
ADVERTEERT IN DIT BLAD!
staan, kan men over het algemeen
optimistisch gestemd zijn, daar deze •
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er behoorlijk uitzien en zeer goed
lof suiker verwerkt kunnen worden.
Wel is het echter zaak dat deze en
eveneens de ingekuilde bieten ZO
spoedig mogelijk verwerkt worden.
Hoe eerder dat genoemde bieten hun
bestemde plaats kunnen bereiken,
„Personeelsvoorziening".
hoe beter, daar ze in het voorjaar
Naar aanleiding van een rede, uit
gemakkelijk gaan uitschieten, hetgeen
gesproken door den Heer J. K.
een daling van het suikergehalte en
Melse, Hoofd der afdeling Land
een stijging van het ruwvezelgehalte
bouw van het Rijksarbeidsbureau en
teweeg brengt. Beide veranderingen
Hoofdinspecteur van het Bureau
zijn tunest. De daling van het sui
Oogstvoorziening te Breda over hef
kergehalte spreekt voor zich ! Juist
onderwerp: „Is ordening van de
in deze tijd moet alles in het werk
Personeelsvoorziening in de land
gesteld worden om de suikerproductie
bouw nodig en
mogelijk?' werd
voer ons volk zo hoog mogelijk
er voor de Westhoek van Noordte doen zijn ; de stijging van het
Brabant een Studiecommissie in hef
ruwvezelgehalte bemoeilijkt ten zeerste
leven geroepen, welke Commissie
de verwerking in de fabriek. Een
onderverdeeld is in vier secties ter
spoedige aflevering zal om genoemde
bestudering van de volgende met
redenen dringend
gewenst
zijn.
dit vraagstuk verband houdende
Het grote probleem blijft hier het
kwesties.
transport. We kennen allen onze
Ie. Landarbeidersionen en Ar
zwaar geteisterde bedrijven met hun
beidsverhoudingen in de Landbouw;
groot tekort aan trekkracht. Ge
2e. De verhouding van lonen
lukkig ondervinden we flinke mede
en arbeidsvoorwaarden in de land
werking van de'Engelse autoriteiten
en tuinbouw tof de lonen en ar
die een aanzienlijk deel van het
beidsvoorwaarden in andere platte
transport op zich nemen. Zeer veel
lands- en kleine-sfeden-indusfrieën ;
grote militaire wagens zien
we
3e. De prijzen der landbouw
voortdurend rijden om de bieten van
producten, de positie van den land
de verzamelplaatsen naar de fabriek
bouwer en de verheffing van het
te vervoeren, Veel moet er echter
beroep landarbeider ;
door den boer zelf nog aan gedaan
4e. Ontslag en aanstellingsver
worden alvorens ze op de verzamel
gunning en arbeidersreserve.
plaatsen bijeen gebracht zijn. Voor
De bedoeling is, dat elk dezer
zeer veel zwaar gedupeerde bedrijven
Secties met een gedocumenteerd
is dit vaak een groot probleem :
rapport komt in de Studiecommissie,
er moet gewerkt worden met te
opdat deze dan met een daaruit
weinig personeel, daar er vele naar
samengesteld centraal rapport op
andere plaatsen zijn geëvacueerd,
korte termijn de vastgestelde con
met een tekort aan paarden en met
clusies aan de Regering ter hand
te weinig of gebrekkig materiaal. De,
kan stellen.
taaie vasthoudendheid en het kracht
Als einddoel werd gesteldte
dadig doorzettingsvermogen van deze
bevorderen dat de landarbeider een
zwaar getroffen boeren dwingt vaak
beloning ontvangt, gelijk aan die,
grote bewondering af. Het lijdt dan
welke arbeiders ontvangen in andere
ook geen twijfel of een belangrijk
plattelandsbedrijven en dat ook zijn
deel van de bieten zal, zoals het
sociale positie met andere arbeids
zich thans laaf aanzien, de plaats
voorwaarden
in overeenstemming
van bestemming bereiken en een
wordt gebracht. Tevens zal getracht
behoorlijke hoeveelheid suiker, die
worden de prijzen der landbouw
dreigde verloren te gaan, zal waar
producten zodanig verhoogd
te
schijnlijk nog voor ons volk behou
krijgen, dat een behoorlijke bedrijfs
den kunnen blijven.
winst voor den landbouwer kan worden
geboekt, terwijl dan ook den land
arbeider een hogere beloning kan
worden gegeven.
Tenslotte zal er naar gestreefd
worden fe bevorderen, dat de groep
,,losse arbeiders" zo klein mogelijk
Zo hebben [we onze rubriek voor de
kleine advertenties gedoopt. Zoekt U
wordt, zodat de positie van den
iets, hebt U iets te verkopen, te ruilen
vasten landarbeider gunstiger wordt
misschien, plaatst een bommetje !
en
dus aantrekkelijker, terwijl tevens
Het zal inslaan!
de landarbeider dan meer aan het
bedrijf zal worden gebonden.

Ordening in de
Landbouw.

„Bommetjes die inslaan"

Een praatje over het
bezette Noorden.
Een dezer dagen zijn we ns gaan
praten met een van onze Zevenbergse
burgers, die onlangs uit het bezette
Noorden behouden is thuis gekeerd.
De overtocht geschiedde in een
inktzwarte nacht bij hevig stormweer.
Hun groepje bestond uit dertien per
sonen, verdeeld over twee roeiboten.
Tal van hindernissen moesten onder
weg overwonnen worden; zo verloor
een der boten een roeispaan, maar
toch werd na enige uren van op
perste spanning het bevrijde gebied
bereikt. Dit was een onvergetelijk
ogenblik ! Eenmaal voet aan wal
hieven zij spontaan een welgemeend
„Wilhelmus' aan. Sommigen konden
hun gevoelens niet meer baas en
snikten het uit van vreugde na de
vele doorgestane emoties. Al spoedig
kreeg het gezelschapje iets stevigs
te eten en genoten de heren hun
éérste originele Engelse sigaret. Na
ampel onderzoek van persoon en
papieren zette elk de reis op eigen
gelegenheid voort, maar nu vrij en
zonder vrees.
Wat de voedselpositie betreft kre
gen we de volgende gegevens : Daags
vóór Kerstmis ontving men nog 600
gram brood per week ; (dit rantsoen
werd later teruggebracht op 400
ons
gram) en
IV2
magere kaas.
Vlees werd in het geheel niet
meer verstrekt en sinds October ook
geen boter of vet. Rond Kerstmis
kregen de mensen nog 90 gram
raapolie
van
slechte kwaliteit ;
deze
zag
namelijk
zo
groen
als eendenkroos. Het weekrantsoen
aardappelen bedroeg 1 Kg. per week,
daarbij werden dan 3 kg. suiker
bieten toegewezen. Althansop papier!
Want meestal was noch het een,
noch het ander te bekomen ! De
voorraden bij de mensen zijn veelal
ook volkomen uitgeput. Zij leven
van de ene week in de andere met
het weinige wat er soms nog is. In
de afgelopen vorstperiode is het

Het Noorden
Noorden hongert!
Houdt Uw offertje gereed!

Het

Ons dagelijksch brood.
In dit tweede artikel vertel ik U
eerst iets over de samenstelling van
ons brood. De eerste zes weken na
de bevrijding werd het brood gebak
ken van meel dat gemalen was van
zuiver witte tarwe, zonder bijmenging
van enig ander graan. Na 15Dec.
moest een melange worden gemaakt
van tarwe en rogge. In de roggesfreken. waar uiteraard uitsluitend
rogge aanwezig was, kon slechts een
weinig tarwe worden beschikbaar ge
steld, omdat het vervoer van dit
graan bijna onmogelijk was geworden.
Buiten de farweproductiegebieden was
de samenstelling van het brood min
der goed, omdat meermalen de hoe
veelheid rogge van 60 tot 90 pet.
bedroeg. In onze kleistreek was de
verhouding derhalve zeer gunstig. Het
hoogste percentage rogge was in
Zevenbergen 25 pet. en voor Klundert nog minder. Jammer dat het
meel altijd niet fijn genoeg gemalen
werd, anders hadden wij hier het
beste brood van de wereld gekregen.
Het witte brood van de Geallieerde
legers was wel mooier en smakelij
ker, doeh wat voedingswaarde be
treft, kunnen wij met ons brood
wedijveren. De zemel en vooral de
witte gries van den tarwekorrel be
vat veel eiwitstof en zijn beiden on
ontbeerlijk voor een gezonde voeding.
De anderebestanddelen van ons brood
zijn water, zouten gist. Van ÏOOK.G.
meel kan ongeveer 125 K.G. brood
gebakken worden, omdat een deel
van hef toegevoegde water tijdens
het bakken verdampt. Gist en zout
zijn ook moeilijk of niet fe vervan
gen. Het gebrek aan zout, dat ons
allen goed bekend is, (vooral de
huisvrouwen weten, dat met 100

duikers en gedeporteerden

herhaaldelijk gebeurd, dat er in ver
band met de moeilijke transport
mogelijkheden in het geheel geen
levensmiddelen aankwamen.
Het spreekt vanzelf, dat door deze
toestanden de kindersterfte, vooral
onder de zuigelingen, wel ten zeerste
toe moest nemen. Op het platteland
gaat het nog enigszins. De boeren
helpen daar zoveel zij nog kunnen
met melk en graan. Toch komen er
ook in de dorpen steeds meer ge
vallen van diphterie voor.
Naar aanleiding van deze sombere
gegevens omtrept de voedselpositie
in Noord-Nederland, moet hier op
deze plaats nog eens met alle nadruk
beklemtoond worden hoe dringend
nodig het is, dat wij straks als één
man klaar staan om onze landgenoten
in het bezette gebied met levensmid
delen te ondersteunen. Hier móét een
lans gebroken worden voor het
prachtige initiatief dat in sommige
plaatsen zulke rijke vruchten ople
verde ! We denken aan de inzameling
te Oudenbosch, waarover we in ons
vorig nummer berichtten. Zo iets
moet toch ook hier mogelijk wezen.
Zeker, er wordt hier gespaard in
vele huisgezinnen ; er wordt van het
weinige soms nog veel weggelegd
voor hel een of andere familielid,
voor een goede vriend of anderszins.
En dat is zonder meer toe te jui
chen ! Doch boven dit persoonlijke
initiatief behoort o.i. nog een alge
meen initiatief genomen te worden,
opdat ook straks de velen, die hier
in het bevrijde gebied toevalliger
wijze géén enkele connectie bezitten,
even goed en even royaal geholpen
zullen worden. Wie bindt dit Ze
venbergse katje een Zevenbergs belletje
aan ?
Omtrent de spoorwegstaking
vertelde onze zegsman dat deze na
de oproeping van de Regering zo
goed als algemeen was en bleef;
alleen in de provincie Groningen zijn
nog bepaalde lijnen in gebruik.
Postverkeer is er nog, maar
onder uiterst moeilijke omstandigheden
Een brief van Utrecht naar Vleuten
(afstand 7 K.M.) had ongeveer 10
dagen nodig eer hij aankwam.
De berichten over onze onder

zijn
dikwijls overdreven en krijgen dan
vaak het karakter van geruchten.
In 's-Gravenzande (Westland)
werden onverwachts 1500 mensen
gegrepen. Ze moesten te voet naar
Utrecht, een afstand van 3 dagen.
Bij monstering in Utrecht bleken er
200 onderweg gevlucht te zijn en
bij aankomst te Amersfoort waren
er in het geheel nog 400 slachtoffers
over.
Het lukraak schieten door kasten,
plafonds, vloeren e.d. is stellig geen
algemene regel. Vanzelfsprekend zal
dit wel eens gebeurd zijn, vooral
in de herfstmaanden van 44, toen
de Landwacht ook in het Noorden
zó beestachtig optrad, dat het zelfs
den Mof fe gortig werd ! En dat
wil wat zeggen!
Momenteel bespeurt men trouwens
weinig meer van dat tuig. Waar
schijnlijk is de Landwacht in zijn
geheel naar de fronten afgevoerd,
waar zij als kanonnenvlees nuttiger
werk kan doen.
In Januari van dit jaar werden
in de stad Dordrecht 1500 pesronen
gegrepen voor transport naarDuitsland
Ze kregen een brood, een stuk worst
en een half pond bofer. Daarna
werden ze als vee in scheepsruimen
bij elkaar gestuwd. In de stad zelf
was geen voedsel meer. Na acht
dagen aan de wal vast gezeten te
hebben, zakten ze ongeveer 10 K.M.
de rivier af, totdat ze niet verder
konden vanwege het vele ijs. Toen
werden ze allen losgelaten, aangezien
er geen afider middel van vervoer
bestond.
De eenheid in het Noorden is
ongebroken en de mensen helpen
elkaar waar ze maar kunnen. Vooral
het Rode Kruis doet schitterend werk.
Een eresaluut aan de vele vrouwen,
mannen en jonge meisjes, die dage
lijks en dikwijls nog des nachts,
soms met gevaar voor eigen leven,
ia de weer zijn om onze ongelukkige
landgenoten in hun grote nood bij
fe staan !
Moge hef ogenblik spoedig aan
breken, dat Zuid en Noord in let
terlijke zin elkaar broederlijk en
eensgezind de hand drukken !

gram zout per week een zeer zuini
ge hand moet gebruikt worden) was
moeilijk te ondervangen. Een surro
gaat is er niet voor, zodat niet met
volle hand gestrooid kon worden.
Voor de gist was er wèl een hulp
middel. 's Avonds voor het bakken
werd met een kleine hoeveelheid gist
een zuurdesem gemaakt, die dan
de
volgende dag gebruikt werd
voor doorzetting in de grote massa.
Aldus heeft men zich moeten behelpen
en ook in de toekomst zal het nog wel
eens zo moeten gebeuren. De toe
voer van gist van de fabrieken te
Delft werd door de bevrijding on
mogelijk. Wij waren aangewezen op
de levering van een fabriek te Brugge.
Door kolengebrek is deze fabriek
thans tijdelijk stil gelegd, (wij ver
trouwen .voor zeer korte tijd), zoo
dat een tekort aan gist zich weer
voordoet. Indien het brood ietwat
zurig smaakt, dan weet ge, dat de
zuurdesem deze prikkel veroorzaakt.
Algemeen is men te optimistisch
over de broodvoorziening. In vele
plaatsen in deze omtrek hoorden
wij reeds fluisteren dat in Mei ,,het
brood van de bon' zou zijn. Laten
wij U tijdig uit den droom brengen.
Onze voorraad graan is nu zoo wat
geïnventariseerd. Optimistische ramin
gen brengen het tot Juni of Juli,
doch men zal er wel wat af moeten
doen. Zonder ongelukken behouden
we het rantsoen van 2400 gram per
week. ,,Hoe kan dat dan ?" hoor ik
U fluisteren. Wie in Breda, Tilburg,
's-Bosch of Eindhoven de
grote
wagens heeft zien rijden (waar de
Geallieerden ook de suikerbieten mee
vervoeren) dan heeft hij waarschijn
lijk opgemerkt dat die wagens een
kostbare last vervoerden. „Schitterend
blanke Amerikaanse patentbloem''

hoorde ik een vakman zeggen, die
zeer enthousiast de wagens beloerde
in de Torenstraat. Vier duizend ba
len voor Breda, in enkele uren ge
lost, zoo echt op zijn Amerikaans!
Zo moeten wij het ook hebben
voor onze wederopbouw. Dit meel,
of beter gezegd deze bloem, wacht
op een regeling, waar de heren in
Tilburg nog op zitten broeden. Men
wil de mensheid graag voor Za
terdagavond en Zondag een prachtig
witbrood geven, bijvoorbeeld op
de B-bon en voor de A-bonnen het
bruinbrood. Dit was het ei van
Columbus. Maar wie garandeert een
regelmatige aanvoer van deze bloem
bij een eventueel losbarsten van een
Geallieerd offensief in het Westen?
Men zou dan wel eens op de koffie
komen met onze B-bonnetjes. Het
disponibele meel moet dan weer ge
mengd worden met het meel van de
rogge en tarwe van onzen eigen
bodem, waardoor het brood veel
blanker wordt en zeker beter van
stuk. We houden dan regelmaat in
de kwaliteit van het brood en zullen
's Zondags dan niet verwend worden.
Ik wil hier nogmaals uitdrukkelijk
waarschuwen voor overdreven opti
misme. Het brood blijft op de bon
zolang de nieuwe oogst er nog niet
is en zolange de scheepsruimte van
onze Nederlandse Koopvaardijvloot
grotendeels nog gebruikt
moet
worden voor transport van legervoorraden. Een goed verstaander
heeft slechts een half woord nodig.
Wie wat bewaard heeft voor een
slechte tijd, blijve dus zuinig en
springe er niet te royaal mee om
Het appeltje voor den dorst kon nog
wel eens een goud steeltje krijgen.
K.

Sport

en Spel.

$

25-13-27-16-10-11 en 37. Tholenaar
kon geen vat op Smolders spel
• 9
krijgen en poedelde er stevig op los.
Biljart-kampioenschappen van
Z n hoogste serie van 24 demon
Zevenbergen.
streerde z'n povere prestatie in deze
Smolders wint van Tholenaar.
partij. Ik geloof dat Tholenaar op
J. v. Kaam produceert een slotz'n retour is. Smolders heeft deze
serie van 50.
partij magnifiek gespeeld en is niet
In een kernachtige speech opende' één ogenblik bedreigd geworden.
de voorzitter dit mooie concours en
Zijn moyenne van 8 demonstreert
dit ten volle.
moedigde allen aan deze drukbezochte
Al met al een zeer mooie, drukke
wedstrijden de komende Zondagen
en, waarom het vooral gaat. voor
te blijven bijwonen. Naar schatting
het Rode Kruis een goede dag. De
waren er ongeveer 150 toeschouwers.
opbrengst van f 70.— toont de goed
W. Smolders—H. van Opstal
geefsheid van de Zevenbergse be
194—225.
Het was een kalme partij ; men
volking. Wij danken de milde gevers
namens het Rode Kruis en hopen
zag al gauw dat de spelers nog wat
onwennig waren en zodoende was
dat bij de volgende wedstrijden de
het begin zwak. Op de helft van de
belangstelling zeker niet minder zal
zijn. Tevens danken wij de spelers,
partij haalt Smolders goed op met
arbiters, schrijvers en allen die hun
10-10-18 en gaat van Opstal voor
medewerking gegeven hebben.
bij. Even later speelt van Opstal
Zaterdag 24 Februari worden de
20-24, waarna de stand 158-179
wordt. Smolders blijft goed volgen,
onderstaande partijen gespeeld.
3.30—5 uur Heiligers-J. v. Kaam.
doch kan niet verhinderen dat van
Opstal de 225 volmaakt. Het was 5—6.30 uur J. Sweere-W. Smolders
Als winnaars zien we van Kaam
een spannende partij.
en Sweere uit de bus komen of zal
J. van Kaam—H. van Opstal
Smolders wederom een favoriet laten
225—218.
Een zeer goed gespeelde partij sneuvelen ?
Zondag 25 Februari wederom een
door van Opstal. In het begin kon
pracht programma en wel het volgende:
van Kaam maar niet loskomen en
tot het midden van de partij was 2.30—4 uur J. Sweere-Heiligers.
4—5.30 uur G. Tholenaar-Heiligers
het steeds van Opstal wat de klok
5.30—7 uur J. Sweere-H. v. Opstal
sloeg. Tot de 22ste beurt dacht
In de eerste plaats geven we we
ieder dat van Kaam een nederlaag
te incasseren kreeg, doch toen ge derom Sweere de beste papieren,
terwijl zijn 2de partij wel zwaarder
beurde datgene, waarop feitelijk ieder
zal zijn. Maar Sweere op z'n best
zat te wachten. Van Kaam herwon
zijn rustig spel en maakte het ene kan dan zijn derde overwinning in
10-tal na het andere om zodoende successie behalen. Men is echter
met een pracht gespeelde slotserie. niet altijd in vorm en dan geven
we van Opstal ook een goede kans.
van 50 de partij te beëindigen. Maar
De partij Tholenaar—Heiligers zal
nog was het niet gewonnen, daar
moeten bewijzen of Tholenaar nog
van Opstal nog de avé kreeg toe
gewezen, doch hijf maakte hiervan steeds Tholenaar van 2 jaar geleden is.
Zaterdag 3 Maart van 4.30 -6 uur
"geen gebruik en strandde op 218.
wordt dan nog gespeeld J. v. KaamHet was de beste partij van deze dag.
W. Smolders. Dit kan wederom
W. Smolders—G. Tholenaar
een overwinning van eerstgenoemde
225—130.
Tholenaar heeft ondervonden dat
worden !
Sportminnend publiek van Zeven
het spreekwoord nog steeds van
:
bergen : Zaterdag en Zondag dus
kracht is ,,Je speelt zo goed, als
je tegenstander toelaat." Smolders allen naar Hotel Tholenaar om deze
spannende partijen te gaan bijwonen.
speelde zeer solide. Hij produceerde
Wie wordt kampioen ?
elke beurt zeer nuttige en goed ge
speelde series. Een greep hieruit
De stand is thans :
gesp. :w. gel. verl. pnt. carb. brt. gemm. serie
1 — — 2 225 23 9,70 50
J. van Kaam
1
1 —
1
2 443 69 6.42 33
H. van Opstal
2
W. Smolders
2
1 —
1
2 4J9 72 5.82 37
_ __
1 _ 130 28 4.64 24
G. Tholenaar
1
Heiligers
—
J. Sweere
—

Virtus-Engels team 6-4.

Onze verwachtingen waren hoog
gespannen en wij zijn niet teleurge
steld. Het was een zeer aantrekke
lijke partij voetbal, waarbij het alleen
jammer was, dat het weer tijdens
de wedstrijd verbazend slecht werd.
Wanneer scheidsrechter de Gouw
(de Engelse-arbiter moest wegens een
zware verkoudheid verstek laten
gaan !) om half drie de beide elf
tallen in het veld roept, ontwikkelt
zich aanstonds een pittige partij
voetbal.
De Engelsen demonstreerden het
korte samenspel, waarmede Virtus
in het begin nog al moeite had.
Bij een snelle doorbraak der En
gelsen werd onhoudbaar ingescho
ten (0—1).
Na de aftrap trekt Virtus ten aan
val en weet, na zeer goed combinatie
spel, gelijk te maken. Een keihard
schot van den middenvoor verdween,
via de binnenkant van de paal, in
het doel.
Hierop was het initiatief weer aan
de Engelsen. In deze periode liet
Virtus zich een ogenblik geheel
terugdringen en was het vrij Spoedig
1—3. Het liet zich aanzien, dat
Virtus zwaar zou gaan verliezen.

Doch na de thee kregen we een
geheel ander spel-beeld. Virtus legde
er nog een schepje op en trok tel
kens goed ten aanval. Na goed sa
menspel was het vrij spoedig gelijk
(3—3), daarop werd het 4—3 en
vervolgens op regelmatige wijze 6—3.
In de laatste minuten, weer bij zo n
snelle doorbraak, brachten de En
gelsen de stand op 6—4, waar
mede het einde kwam.
Bij de Engelsen zaten vele goede
voetballers, met enkele uitblinkers.
Het elftal als geheel was niet ho
mogeen, hetgeen bij front-soldaten
natuurlijk niet te verwonderen is.
Wanneer dit Engelse eltal enige
malen samen speelt, heeft menige
club er zijn handen aan vol.
Virtus speelde hedenmiddag bui
tengewoon goed. Een bepaalde zwak
ke plek was er niet. Er weid in
hoog tempo gespeeld, dat tot het
einde werd volgehouden.
Virtus-lui, zó vol blijven houden,
dan kan er uit uw jonge ploeg nog
heel wat groeien.
Na afloop werd door den Engelsen
commandant aan de Virtus-spelers
in Hotel Tholenaar thee met sand
wiches aangeboden, hetgeen natuur
lijk op zeer hoge prijs werd gesteld.
Engelse vrienden, een spoedig
weerzien op het groene tapijt!

Adverteert in dit Blad

Virtus-Engels-team 7-3.

Zondag jl. speelde Virtus de 2e
wedstrijd tegen een Engels-elftal en
won met 7- 3. De wedstrijd stond
ditmaal niet op zo n hoog peil als
de eerste keer. Wel werd er veel
forser gespeeld.
Het goede ,,open" spel, dat Virtus
de laatste wedstrijden heeft laten
zien ligt blijkbaar de Engelsen niet.
Virtus, houdt zo vol ! Uw spel,
zoals gij dat de laatste weken ont
plooit, houdt veel goeds in voor de
toekomst.
De serieuse training vorigen zo
mer onder de bekwame leiding van
den heer Pieroen, doet zich nu
reeds gelden !
Wij mogen van deze gelegenheid
heid misschien even gebruik maken
om de jeugd te wijzen op haar
houding tijdens de wedstrijden.
Verschillende jongens komen.blijkbaar naar het Sportpark om daar
baldadigheid te verrichten (gooien
met modder naar het publiek, enz.)
en niet om rustig naar een wedstrijd
te kijken.
Wanneer de jongelui zich niet
behoorlijk wensen te gedragen, zal
het Bestuur van Virtus tot krasse
maatregelen moeten overgaan.
Onherroepelijke verwijdering van
het veld zal het gevolg zijn.
Men zij dus gewaarschuwd I
Biljartvereniging D.B.V.

Na een onderbreking van bijna
een half jaar kwamen de leden van
bovengenoemde vereniging ter ver
gadering in hotel Tholenaar bijeen.
Het hoofddoel van deze bijeenkomst
was : de biljartsport wederom zo
spoedig mogelijk te laten beginnen.
Alhoewel men met verschillende
moeilijkheden te kampen heeft, wij
noemen alleen nog maar materiaal,
spertijd en verlichting, mag men dit
besluit toch toejuichen. Laat ons de
hoop koesteren, dat deze edele sport
zijn hoogtepunt nog lang niet be
reikt heeft. Wij hebben op deze
vergadering kunnen merken, dat de
troeven nog steeds niet verspeeld
zijn en dit dan na een bestaan van
25 jaar. (Voor Zevenbergen een
ongekende levensduur op het gebied
van sport.)
Eventuele nieuwe leden kunnen
zich zowel schriftelijk als mondeling
opgeven bij den Secretaris J. Sweere,
Zuidhaven 55, Postbus 6, Zevenb.
Effe lachen op z'n Zeuvenbaargs.

Nen Spitfire kwam op z'nen weg
deur de lucht nen vliegenden bom
tegen, en ie vroog: „Wel jong,
waorom hedde toch zo nen haost?
De V I knorde: „Da zoude gij
ook wel hebben as oeën stèèrt in
braand sfong !"

Nieuws bij druppeltjes.
Weet U reeds

dat Hitier voor zijn eigen veilig
heid 50 voorname gijzelaars gere
serveerd heeft ?
dat onder deze hoge slachtoffers
zich o.m. bevinden : koning Leopold
van België, een zoon van Stalin
en een neef van Churchill ?
dat Goebbels, Goering en Himmler, in navolging van hun groten
meester, ook reeds een dergelijk
plan overwogen hebben ?

Ook het kleinste Bommetje
slaat in!

ZHZZ

dat zij ondanks dat, nog steeds
geen „nattigheid voelen ?
dat Antoon Mussert met den dag
vermagert en dit niet omdat hij
enkel van de bonnetjes leeft ?
dat in België zich ongeveer 11.000
geëvacueerde Nederlanders bevinden?
dat Max Blokzijl voor de micro
foon van kleur verschoot, omdat hij
één keer vergat te liegen ?
dat bij de capitulatie van BudaPest 115000 gevangenen werden
gemaakt ?

Kinderrubiek

kost voor thuis en dat vader en
moeder zich veel ontzeggen moeten,
voor ik tenslotte de M.T.S. afgelo
Wie koopt er een kaartje le pen zal hebben, zoals ik van plan
ben. „Wat heb jij gedacht Frans?"
klas ?
wilde Albert weten. Frans antwoordde
Ze fietsten rustig naar de stad :
niet dadelijk : misschien gaf hij niet
Albert, Jan en Frans, te rustig bijna
graag z n gevoelen bloot, misschien
voor jongens van een jaar of dertien.
ook was hij bang niet goed begrepen
En t gesprek, dat ze voerden, leek
te worden. Ten slotte zei hij : „Ik
ook wel heel ernstig te zijn, té
houd ontzettend veel van mijn vader
ernstig haast. Maar 't was dan ook
en moeder en daarom zal ik van 't
een gewichtige dag voor de drie ;
begin af leren zo hard ik kan. Ik
ze gingen voor 't eerst naar een
weet, dat ik vader en moeder daar
school in de stad. De dorpsschool
reusachtig veel plezier mee doe!"
hadden ze afgelopen, met mooie
De jongens hielden van Frans en z'n
eindrapporten waren ze thuisgeko
ernstige woorden namen ze stil en
men en na overleg met het hoofd
nadenkend op. En ook wij zouden
van de dorpsschool, hadden de
dien Frans willen kennen want dat
ouders van de jongens besloten, hen
moet een flinke jongen zijn. — En
verder te laten studeren", als zij zelf
willen wij op Frans gelijken ?... Dan
t graag deden natuurlijk. Nu óf ze
moeten wij 's morgens behalve onze
dat! en graag 1 Maar iedere vader
goede mening maken, zooals we
meende eens ernstig met zijn jongen
vorige week afgesproken hebben ook
te moeten praten, voordat er naar
nog alles uit liefde doen. Wij zeggen
een stadsschool werd gegaan, stu
dus voortaan elke morgen : „Lieve
deren was niet hetzelfde als lol
Jezus, alles voor U en uit liefde
maken : verder studeren betekende
tot UWant wij zijn op reis en
niet : een jaar zowat de stad plat
niet met de fiets zoals Albert, Jan
lopen en er dan genoeg van krijgen
en Frans, maar per (rein. En bij een
en zeggen : „Vader ik heb er geen
trein is er le. 2e en 3e klas. Wie
zin meer in !" Studeren was niet ;
derde klas reist, zit op harde banken,
een manier om een paar jaar van
wie 2e klas reist, zit op kussens,
wérken vrij te blijven. Neen, neen !
maar 't is in de 2e klas soms zo
Studeren was serieus werken : met
druk, dat er geen zitplaats is. Wie
z'n hersens in plaats van met z'n
le klas reist, zit op nóg veel fijnere
handen, maar toch: hard werken.
kussens en heeft een heerlijk ruime
En de vaders hadden dat uitgelegd
plaats. Derde klas reist iemand die
en omdat 't toch nog maar kinderen
goed oppast om de hel te ontlopen
waren ten slotte, hadden ze beloning
én de hemel te krijgen zoals Al
of straf in 't vooruitzicht gesteld,
bert leerde om een fiets te winnen.
naar gelang de rapporten goed of
Tweede klas reist iemand als hij doet
slecht zouden zijn. En nu, voor de
zoals Jan ; als hij denkt : Jezus
eerste maal op weg naar.de school,
heeft zoveel voor mij gedaan, »ik
bespraken ze hun gesprek met vader
wil laten zien, dat ik wat terug wil
en de plannen, die ze hadden. Geen
doen en goed oppassen. En leklas
wonder dus, dat ze ernstig waren
gaat iemand als Frans, die uitliefde
en rustig voortfietsten,
zijn uiterste best doet, die heel veel
„Ik ben van plan om hard te
van O. L. Heer houdt en om Jezus
blokkenzei Albert. „Stel je voor
plezier te doen, en daarom alléén,
jongens ; ik krijg een pik splinter goed oppast, ook al was er geen
nieuwe fiets, als ik een mooi rapport
hemel of hel. Nu, wie koopt er zo'n
heb !" „En als je punten niet goed
kaartje eerste klas ?
zijn?" vroeg Jan. „Dan moet ik
Wie begint elke dag uit liefde ?
direct mee naar vaders timmerwinkel
Allemaal hé. Dat spreken we af.
of op karwei. En ik voel nu een
We zeggen en menen elke ochtend:
maal niets voor timmeren, wel voor
Lieve Jezus alles voor U en uit
leren!' „Ik zal ook mijn best doen,"
liefde tot U.
(Ancilla).
zei Jan, „ik weet dat 't heel wat
dat 7 arbeiders nodig zijn om
één soldaat te voeden, uit te rusten
en te vervoeren ?
dat voor elke Amerikaanse sol
daat, die in Europa aankomt, 5 ton
uitrusting moet worden vervoerd ?
dat het Vaticaan sinds enige we
dat in Engeland voor het over
ken geen enkel contact meer heeft
vliegen van vliegtuigen van de fa
met de Duitse bisschoppen ?
brieken naar de vliegvelden uitslui
tend van vrouwelijke piloten gebruik
Stelt niet uit tot de volgende week| wordt gemaakt ?
dat de landbouw in Groot Brittanië momenteel de best gemecha
niseerde van Europa is ?
dat de Zevenbergse courant óók
dat de 4 grote
mogendheden
verspreiding geniet tot in de verre
Westelijk van Duitsland, n.1. En
omtrek ?
geland, de Ver. Staten, Frankrijk en
Nederland eerlang een bijeenkomst
K a t h o l i e k e A r b e i d e r s!
zullen houden ?
De Katholieke Arbeidersbeweging
roept U allen, hoofd- en handar
dat op die conferentie de onder
beiders, op, tot gezamenlijke eens
linge financiële en economische sa
gezinde arbeid in • de nieuwe tijd!
menwerking zal worden geregeld, en
Voor : de veiligheid van Uw godsook hoe de betrokken landen het
dienstigeenzedelijke belangen:
best iedere eventuele Duitse agressie
Uw geestelijke vrijheid;
zullen kunnen tegengaan ?
bestaanszekerheid van U en
dat deze toekomstige bijeenkomst
Uw gezin ;
een der vele goede vruchten is van
arbeid, arbeidsvrede, arbeids
de beroemde „Krimconferentie ?"
vreugde en medezeggenschap
dat Neurenberg, na de laatste
in het bedrijf;
behoorlijke
lonen, ouder
bombardement van Berlijn, tot de
domsverzorging, ziekte-, invanieuwe Duitse hoofdstad is ge
liditeits- en pensioenregeling;
promoveerd ?
behoorlijke vacantieregeling
dat Pétain en Laval thans het
met loon en toeslag e.a.
Hohenzollern-kasteel te Sigmaringen
met bereidheid tot de grootst
bewonen?
mogelijke samenwerking voor
dat Leon Blum, Daladier en Herriot,
Uw eigen sociale noden.
allen oud-ministers van Frankrijk, D a a r o m s
zich met bondskanselier Schuschnigg
Nu de hoofden koel;
van Oostenrijk, in een gevangenis
de harten warm ;
te Stuttgart bevinden?
de handen uit de mouwen;
Nu in Uw eigen organisatie :
Propageert Uw eigen krant I
in Herrijzend Nederland!
dat het nieuwe Belgische kabinet
onder Van den Acker uit 6 katho
lieken, 5 socialisten, 4 liberalen, 2
communisten en 1 onafhankelijke
bestaat ?

abonneert U nü •

KLUNDERT.
Nieuwe burgemeester.
De Heer J. J. v. d. Dries, di
recteur van hef Gewestelijk Arbeids
bureau te Zevenbergen, is benoemd
tot burgemeester onzer gerneente.

2e Zondag van de Vasten, 25 Februari 1945.
Kerk van den H. Bartholomeus te Zevenbergen.
Zondag

LAGE ZWALUWE.
Z.K.H. Prins Bernhard.
Zondagnamiddag kreeg ons dorp
onverwacht bezoek van Z.K.H. Prins
Bernhard. Z.K.H. stapte van zijn
auto over in een in de haven ge
reedliggende motorboot en voer een
eindweegs de haven door. Waar
schijnlijk was het niet de bedoeling
van Z.K.H. om een pleziertochtje te
maken. Door de te lage waterstand
liep de boot wat later vast in de
modder, waarna Z.K.H. weer uit
stapte. Het bericht van zijn aankomst
verspreidde zich zo vlug, dat na een
paar minuten het grootste gedeelte
der bevolking op de plaats van zijn
aanwezigheid bijeen was. Eindelijk
werd ons dan de gelegenheid gebo
den om Hem en het Oranjehuis de
toekomende eer te bewijzen.
Vanzelfsprekend werd het Wilhel
mus uit volle borst gezongen. De
Prins dankte glimlachend voor de
Hem bewezen hulde, stapte even
later wederom in zijn auto en verliet
ons dorp, geestdriftig toegejuicht.

Nieuws
van

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Brood 10A en 10B
400 gram per bon
10 Beschuit
100 gram per bon
Aardappelen 10
l'/2 Kg.
Melk D14 en E14Reserve samen met 3 bonnen
melk 10
5'/2 L samen
Taptemelk 10 en Melk 10 ieder
1% L.
Vleesch 10A
100 gram
10B
25 gram
Voor-inleveriogsbon : Margarine of Vet A9b,
B9b en C9b 125 gr. margarine of 100 gr. vet.
Inleveren bij winkelier vóór 28 Febr. Win
kelier inleveren 28 Febr. van 9—12 uur voor
Hoeven en Standdaarbuiten te Oudenbosch.
Donderdag 1 Maart van 9—12 uur voor Ze
venbergen en Zevenb. Hoek te Zevenbergen.

Bonnen afhalen voor a.s. moe
ders en jonge moeders zie
aanplakbiljetten.

jg. 2k Joés Gabr. Dietvorst.
H. Mis 2 k. voor dh. August Verbrugge v. Sprundel.
Gez. Huwelijksmis.
jg. 2 k. Catharina Petronella Voeten.
H. Mis 2 k. Wilhelmina Fens, echt e van Cornelis Vrins.
Gez. jg. 4k voor den heer Antonius Huijsmans.

Vrijdag

7.30 jg. 6k. Adriana van Aken-Kramers.
8
H. Mis Elisabeth Smolders-v. Loon en haar kinderen Cornelia
en Cornelis.
8.30 Gez. jg. 4k. Mej. Cornelia Hermus, echtg.e van den heer Ant.
Huijsmans.
7.30 jaarget. 2k. Franciscus Mol.
8
jaarget. 2k. Petrus Nollen.
8.30 jg. 2k den heer Jacobus Wijtvliet.

Zaterdag

Eerste Vrijdag en eerste Zaterdag om 6 uur n.m. Lof.
Gasthuis; H.H. Missen voor
Petrus Eestermans; Walterus Jansen; Maria v. d. Noort Snijders;
Anna Moonen.
Kerk van het H. Hart te Langeweg.
Zondag

7.30
8.30
9.30
10.30
3

H. Mis voor Adrianus de Jong en Petronella Kleijs.
H. Mis voor Arnoldus den Reijer.
jaarget. voor Geertruda de Wit, echtgen. v. Ant. Oosterwaal.
H. Mis voor Adrianus Surewaard en Joanna Notenboom,
boeteoefening voor de vrede en tot behouden thuiskomst van
onze jongemannen in den vreemde. Ieder gezin wordt verzocht
hierbij vertegenwoordigd te zijn.
Vanwege gebrek aan plaatsen is de Kindermis des Zondags
alléén toegankelijk voor schoolgaande kinderen.

Maandag

7

Dinsdag

7
H. Mis voor Joannes v.d. List en voor Cornelis Verwater.
7.30 H. Mis voor Petrus Snoeijs.
H. Mis voor spoedige terugkeer.
8
nog 'n H. Mis voor Ghristianus Verkooijen.
H. Mis voor bijzondere intentie.
7
7.30 jaarget. voor Joannes de Ridder.
H. Mis voor Adrianus Flipsen.
8
nog 'n H. Mis voor Toanna v. Meel, echtg. v. Joannes Kapitein.
7
H. Mis voor Simon Adriaanse, echtg. v. Catharina Lambregts.
7.30 H. Mis voor Joannes Kapitein, echt. v. Joanna v. Meèl.
8
H. Mis voor Cornelia Flipsen en Adrianus Smits.
nog 'n H. Mis voor Petrus Eestermans.
Eerste Vrijdag v.d. maand.
gez. H. Mis, waarna Litanie en Oefening van Eerherstel ter
eere v,h. H. Hart van Jezus.
7
H. Mis voor Cor Kommeren.
7.30 H. Mis voor Cornelis Tempelaars en echtg. Maria v. Dongen.
H. Mis voor Petronella de Wijs, gew. echtg. v. Corn. Janssen,
nog 'n H. Mis voor Simon Adriaanse, echtg. v. Cath. Lambregts.
Eerste Zaterdag v.d. maand.
Algemeene H. Communie om door de voorspraak van Maria te
verkrijgen : 'n spoedige vrede en behouden terugkeer van onze
jongens in den vreemde.
7
H. Mis voor Petronella de Wijs, gew. echtg. v. Corn. Janssen.
7.30 H. Mis voor onze jongens in het buitenland.
H. Mis voor Jacques v.d. Peijl.

i

Donderdag

Bonaanwijzing tot 3 Maart,

7.30
8.30
9
7.30
8
8.30

H. Mis voor Cornelis Smolders, namens zijn vrienden.
H. Mis voor de parochie.
H. Mis voor Cornelia Ooijen-Vervuren.
Hoogmis 2k (met volkszang) Antonia Aarts v. Beers.
H. Mis 2k Petrus Assmann Timmermans.
Lof.
Lijdensmeditatie.
jaarget. 2k. Joës Korsmit—Hagenaars.
H. Mis 2k. Adrianus Noteboom.
jg. 2k Mej. Maria de Wit. echt.e van dhr. Adr.s van Aart.

7.30 H. Mis Catharina den Ouden.
8
H. Mis 2 k. Adriana van Opstal.
8 30 jg. 2k Nicolaas Borburg.

Hermandad

Distributiekring Oudenbosch 503

7
8
9
10
11
3
5.30
7.30
8
8.30

Donderdag

Woensdag

In de afgelopen week werden
weer diverse personen bekeurd
wegens diefstal.
Een viertal landbouwers werd
verbaliseerd voor het feit, dat zij
zelf karnden, terwijl enkele andere
landbouwers werden bekeurd voor
het niet leveren van hun melk.
Enkele stropers werden bekeurd,
waarbij het geweer, haas en hond
werden inbeslaggenomen.
Verder werd weer een 25-tal
personen bekeurd voor overtre
ding Avondklok en Motor- en
Rijwielwet.
Door twee jeugdige dieven K.
en A. werd een pak goederen
ontvreemd vanaf een Engelse
legerauto. De goederen waren
reeds verkocht aan v. d. W. doch
goederen en heler konden nog
worden achterhaald.
Er werden nog vier jeudige per
sonen bekeurd voor het kopen
van Engelse cigaretten, zeep enz.
Den ouders wordt erop ge
wezen, dat zij hun kinderen beter
in het oog houden. Het is geble
ken dat vele kinderen met grote
geldbedragen op zak lopen, die
dikwijls de 200 gulden benaderen,
en dat voor kinderen van 14 a
15 jaar. Waar moet het met de
jeugd naar toe. Opgroeien voor
zwarthandelaar, dief en eindelijk
de gevangenis.

GEMEENTE ZEVENBERGEN.

Kerkberichten.

Vrijdag

Zaterdag

H. Mis voor Adrianus de Jong.
7 30 H. Mis voor Antonius Karremans.
H. Mis voor Petronella Ferket-Timmermans.
8
nog 'n H. Mis voor Jacomijna van Gurp.

Kerk van den H. Joannes Baptist te Klundert.
Noodkerk in café ,,De Druif"
Zondag

8
9.15
10.30
3

jaarget. voor Adrianus Thijs.
H. Mis tot zeker intentie.
H, Mis ter eere van St. Antonius voor goede uitkomst.
Lof en Lijdensmeditatie.

Maandag

8

jaarget. voor Joanna van Gils-Kannekens.

Dinsdag

8
8

jaarget. voor Dymphna Vermeulen-Snijders.

8

H. Mis voor behouden thuiskomst.
H. Mis tot zekere intentie.

Woensdag
Donderdag
le Vrijdag

8

le Zaterdag

8

jaarget. voor Willibrordus Jongmans.

H. Mis ter eere van O.L.Vr. van Fatima uit dankbaarheid.
Biechthoren: Donderdag 4-5 uur, Zaterdag 3.30-5 uur.

Kerk van den H. Willibrordus te Lage Zwaluwe.
H. Mis voor de parochie.
10.30 H. Mis voor behouden thuiskomst.
3
Lof en Vastenconferentie.

8

Zondag

Maandag
Dinsdag
Woensdag

8

Bekendmaking.
De Burgemeester van Zevenbergen brengt ter openbare kennis, dat
kwartiergevers aan leden van de geallieerde Strijdkrachten, onmiddelijk
na het vertrek van het betreffende onderdeel de hun ter hand gestelde in
kwartieringsbiljetten ter gemeente-secretarie moeten inleveren, opdat uitbe
taling der inkwartieringsgelden zoo spoedig mogelijk kan plaats vinden.
Om teleurstelling te voorkomen zij er hier uitdrukkelijk op gewezen, dat
de kwartiergevers er zelf voor moeten zorg dragen, dat kwartierbiljetten
aan hen worden afgegeven. Men kan zich hieromtrent vervoegen bij den
kwartiernemer of den Commandant van het onderdeel.
Zevenbergen, 14 Februari 1945.
De Burgemeester van Zevenbergen maakt bekend ;
a. dat allen, die inlichtingen kunnen verstrekken omtrent het overlijden van ge
allieerde strijdkrachten en de ligging van graven van genoemde strijdkrachten, voor
zoover het 't grondgebied van deze gemeente betreft, zich ten spoedigste moeten
melden ter gemeente-secretarie.
b. dat het wenschelijk is, dat een registratie plaats vindt van alle vorderingen,
sedert 1 September 1944 door de v.m. Duitsche Weermacht verricht.
In verband hiermede moeten de ingezetenen dezer gemeente, die nog in het bezit
zijn van Duitsche inkwartieringsbiljetten, deze vóór 1 Maart 1945 ter gemeente
secretarie inleveren. Voor zoover voor het verstrekken van kwartier geen inkwar
tieringsbiljetten zijn afgegeven (b.v. tijdens het verblijf van den Generalen Staf te
Zevenbergen), kan ermede worden volstaan, dat hiervan mondelinge aangifte geschiedt.
Met nadruk wordt er echter op gewezen, dat deze aangifte geen recht op ver
goeding geeft, aangezien van Overheidswege nog geen richtlijnen omtrent het uit
betalen van deze vergoedingen zijn gegeven.
Ten overvloede wellicht zij vermeld, dat van het vorderen van vee, karren en
wagens enz. aangifte moet geschieden bij het Bureau Landbouwherstel te Bergen
op Zoom (dit bureau houdt zitting te Zevenbergen op Maandag tusschen 10—12
en 2 — 4 uur ten gemeentehuize, 2e verdieping), terwijl schade, toegebracht aan
huisraad (waaronder ook rijwielen), moet worden aangegeven bij de schade-enquête
commissie te Zevenbergen, Stationsstraat 52.
c. dat voor de uitbetalingen van salarisfen, loonen, wachtgelden en pensioenen
van alle overheidspersoneel, welke uitbetaling tengevolge van den stand der krijgs
verrichtingen niet op de vastgestelde wijze kan geschieden, voor het vervolg de
volgende regelen zullen gelden;
Degene, die op een uitbetaling als bovenomschreven recht heeft, vervoegt zich
bij den burgemeester zijner woon- of verblijfplaats, met verzoek hem een bericht
van betaalbaarstelling voor het hem deswege toekomende bedrag af te geven. Met
dit bericht van betaalbaarstelling begeeft de belanghebbende zich naar het post
kantoor op bedoelde betaalbaarstelling vermeld, alwaar,hem het hem toekomende
bedrag zal worden uitbetaald.
Het is gewenscht dat alle personen, die voor uitbetaling als hierboven bedoeld
in aanmerking wenschen te komen, zich terstond ter gemeente-secretarie van hunne
woon- of verblijfplaats vervoegen Uiteraard dienen alle bescheiden, waaruit het
recht op salaris enz. kan blijken, te worden getoond.
Zevenbergen, 21 Februari 1945.
De Burgemeester der gemeente Zevenbergen,
D. VAN OPSTAL.

NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS.

'I'

Bekendmaking.

Laatste oproep.

Voor eigenaren van aan het Noodziekenhuis te Zevenbergen des
tijds afgegeven wollen dekens en linnen goederen, die zich op de beide voorgaande
uituoodigingen nog niet meldden om te zien of hnnne goederen aanwezig zijn, bestaat op
Maandag 26 Februari 1945, des middags van twee tot drie uur daartoe alsnog ge
legenheid. Bij niet-afhalen wordt thans aangenomen, dat de in-gebruikgeving bedoeld
is als schenking in eigendom aan het Nederlandsche Roode Kruis. Zegt het voort.

Correspondentie-gelegenheid. Er bestaat thans gelegenheid om met het nog be
zette Nederlandsche gebied en het Buitenland te correspondeeren en wel eens per maand.
Op vertoon van de EERSTE (OUDE) STAMKAART VAN HET GEZINSHOOFD
wordt een Roode Kruisbiljet beschikbaar gesteld.
Gegadigden worden uitgenoodigd zich daartoe eiken werkdag met uitzondering van
Woensdag, des morgens van 9V2 tot HV2 unr> te melden bij het secretariaat, Stations
straat 45 te Zevenbergen, onder overlegging van een briefje, vermeldende VOLLEDIG
ADRES VAN AFZENDER EN GEADRESSEERDE, zoomede den tekst van de te
verzenden mededeelingen aan familie of bekenden. Deze tekst mag bevatten vijf-entwintig woorden, zijnde uitsluitend familie-berichten.
"Voor bewoners van ZEVENBERGSCHEN HOEK zijn de biljetten beschikbaar bij
Dr. P. MELIEF, Dorpsstraat aldaar, terwijl de gelegenheid daartoe eiken werkdag van
des morgens 8 tot 9 uur wordt opengesteld.
HET BESTUUR.
Vanaf Maandag 26 Febr. is onze zaak

verplaatst
van Nieuwe Kerkstraat(B. Zom)
naar Molenstraat no. 24, naast
J. Braat.

A. C. M. DOMERS-BUIJS
Bakkerij.

H. Mis voor Corn. Kouters.
H. Mis voor den heer Mart. Hoeven en mej. Ma Beljaars.
H. Mis voor Adr. Hessels.
Lof opening maand Maart.

Donderdag

jaarget. 2 k. voor Anna Maria Vervuren, echtg. v. P. H. v.d.
Veeke.

le Vrijdag

gez. jaarget. 6 k. voor Corn. Beljaars. Maria Damen z. e.,
Johanna d. d.

Zaterdag

jaarget. 2 k. voor Petra Hoevenaar, echtg. v. Petr. Dingemans.
Lof v.d. vrede.

Harmonie „Euterpe".

ALGEMEENE VERGADERING

0p vergunning
kunnen wij U steeds uit
voorraad leveren :
BENZINE, GASOLIE, PETRO
LEUM, SMEEROLIE en VET.

Joh. B. Matthée
Zevenbergschen Hoek

van leden, aspirantleden en alle personen, die belangstellen in het
voortbestaan van de Harmonie „Euterpe", op Zondag 4 Maart 1945
's middags 12 uur precies, in de zaal van den Heer
C. Clarijs, Zuidhaven, Zevenbergen.

R.K. Jongensschool
Zevenbergen

Voornaamste punten van de Agenda;
1. Verkiezing Secretaris. ® 2. Bespreking benoeming Directeur.
3. Opleiding nieuwe leden
•
4. Voortzetting repetities enz.

GEVRAAGD oen

De nieuwe leden, die zich b(j verschillende bestuursleden hebben
aangemeld worden beleefd verzocht op deze vergadering tegen
woordig te zijn, omdat hier dan officieele registratie plaats heeft,
opdat niemand vergeten kan worden.
Eenige en algemeene oproep.
Het Bestuur.

Vaste leerkracht
Brieven vóór 3 Maart aan den
Zeer Eerw. Heer W. v. Kessel,
Pastoor, Zevenbergen.

Mededeeling V.V.O.-Kantoor
te Zevenbergen.

Betrekken droge pulp door suiker
bietentelers.
Bietentelers, die suikerbieten heb
ben geleverd, kunnen droge pulp
betrekken
bij
de suikerfabriek,
waar de suikerbieten zijn geleverd.
Droge pulp wordt beschikbaar ge
steld voor eigen paarden en rundvee
van een jaar of ouder. Door de
suikerfabriek mag afgeleverd worden:
50 K G. droge pulp per 1000K.G.
geleverdejbieten, tot een maximum van
200 K.G. droge pulp per paard
en/of rundvee van een jaar en ouder.
Tot het verkrijgen van de droge
pulp moeten de bietentelers een aan
vrage doen bij den p.b.h.
Bietentelers, die tengevolge van
oorlogshandelingen, geen bieten heb
ben kunnen leveren, kunnen g e e n
droge pulp krijgen. Getracht wordt
hiervoor alsnog een regeling te treffen.
Aan deze bietentelers wordt aan
geraden
ten spoedigste, uiterlijk
Woensdag 28 Februari 1945 bij
den p.b.h. een opgave te verstrekken
betreffende: aantal H.A. verbouwde
bieten ; reden waarom geen bieten
geleverd zijn; aantal paarden en
rundvee van een jaar en ouder
(Veeboekjes meebrengen.)

PUBLICATIE

van den Prov. Voedselcommissaris voor Noord-Brabant

Betaling Granen, Peulvruchten en Zaden.
Aangezien het P.A.V.A., afdeeling Noord-Brabant, thans alle betalingen van leveringen
van vóór i Januari 1945, v00r zoover leveringsbewijzen hiervan in haar bezit zijn,
heeft afgewerkt, dienen de telers, die vóór 1 October 1944 granen, zaden en'of peul
vruchten hebben geleverd en hiervoor nog geen betaling hebben ontvangen, dit ontgaand
mede te deelen aan de afdeeling Inname van het P.A.V.A., Stationsstraat 19 te Tilburg,
onder opgave van het product, den datum van levering, het pakhuis van levering, het
aantal kilogrammen en het nummer van het leveringsbewijs. Dit laatste is vooral van
zeer groot belang, daar het anders ondoenlijk is een en ander te onderzoeken.
In verband met het feit, dat verschillende betalingen als onbestelbaar terugkwamen,
gelieven de telers, die geëvacueerd zijn of verhuisd, met hun nieuwe adres ook het
oude adres (waar zij woonachtig waren, toen zij de partijen leverden) op te geven.
Teneinde regelmatige afdoening te verzekeren, moeten alleen telers, die vóór 1 Oct.
1944 geleverd hebben en nog geen betaling hebben ontvangen, hiervan mededeeling doen,
daar niet alle klachten ineens behandeld kunnen worden. Zoodra deze zijn afgewerkt,
zal wederom een persbericht verschijnen, waarin de telers, die vóór 1 December 1944
hebben geleverd, worden verzocht opgave te verstrekken van de producten, waarover
nog geen betaling werd ontvangen. Zoodra deze maanden zijn afgewerkt, zullen weer
de volgende maanden volgen.
Degenen, die uit hoofde van andere leveringen dan van granen, zaden en/of peul
vruchten nog betalingen moeten ontvangen, gelieven zich rechtstreeks te wenden tot de
desbetreffende afdeelingen van den Provincialen Voedselcommissaris. Zij moeteü klachten
betreffende deze leveringen, dus niet gecombineerd met leveringen van granen, zaden
en/of peulvruchten doorgeven aan het P.A.V.A.

Afschrijving van vleeschschuld huisslachtingsvarkens.
Van alle huisslachtingsvarkehs, welke vóór 1 Januari 1945 werden geslacht en waar
van het gewicht werd vastgesteld op 70 k.g. (het z.g. uniform gewicht) zal 15 k.g. van
de bonnenschuld worden afgeschreven door den P.b.h.
Indien afschrijving niet plaats vindt op een der eerstvolgende bonkaaruitreikingen,
zullen belanghebbenden een oproep van den P.bh. ontvangen om met de zelfverzorgingsbescheiden op zijn kantoor of den zitdag te verschijnen.

Afdorschen Zaaizaad.
Alle telers, welke nog zomertarwe, zomergerst, haver en erwten in ongedorschten toe
stand in voorraad hebben, worden dringend verzocht deze ten' spoedigste af te dorschen.
Partijen, welke eenigszins geschikt zijn voor zaaizaad en niet beschikbaar moeten blijven
voor uitzaai op eigen bedrijf en/of veevoedertoewijziug, moeten op de dorschbriefjes voor
verkoop aan derden worden vrijgevraagd.
Degenen, welke echter zichzelf met eenigszins geschikt zaaizaad uit eigen bedrijf kun
nen redden, worden verzocht, hiervan zooveel mogelijk gebruik te maken, omreden het
kwantum beschikbaar zaaizaad bij de handel, voor de producten zomertarwe, zomerrogge
en haver zeer gering zal zijn en deze op de eerste plaats moeten worden afgeleverd aan
de meest zwaar getroffen bedrijven. Het is de telers hun eigen belang zaaizaad voor
verkoop aan derden vrij te vragen, omreden voor zaaizaad een hoogere prijs wordt be
taald. Te dezen aanzien gelieve men er echter rekening mede te houden, dat de hier
bedoelde producten inderdaad voor zaaidoeleinden geschikt moeten zijn. Voorloopig moet
dit zaaizaad aan erkende zaaizaadhandelaren worden afgeleverd» Bedoelde handel iren
kunnen bij den P.b.h. inlichtingen bekomen op welke bedrijven zaaizaad voor verkoop
aan derden is vrijgevraagd*

Wederopbouw van Zevenbergen!
Hierbij kunnen wij ook hulp verleenen en doen dit ten allen tijde.

Voor de wederopbouw van Zevenbergen
zijn noodig goed gemoderniseerde be
drijven. # Maar daarvoor is ook noodig
een goed ingerichte administratie. * EN
DAT IS ONS WERK. * Wij staan U
terzijde met de inrichting -, bijhouding en controle uwer administratie.
Wij
helpen U met het maken van reclame. &
Wij geven Ubedrijfseconomische adviezen
# Adviseerën U in alle belastingkwesties,
sociale verzekeringskwesties en in de me
chaniseering uwer administratie.
Medewerkers hebben wij op elk gebied!

Marijntje,
dte bij het H. Doopsel de namen ontving

Marines Roelof Casper.
} . V . G1NDEREN.
G. v. G1NDEREN- Vrakking.

GROOTHANDEL

Dankbetuiging.
Langs dezen weg betuigen wij onzen
hartelijken dank aan familie, buren, vrien
den en kennissen, ook san de dames M.
en C. DEN ENGELSEN, voor de vele
blijken van b-langstelling bij het over
lijden van onze lieve Dochter, Tante,
Zuster en Verloofde.
G. FENS—PAPEN
Kinderen en Verloofde.
Zevenbergen, 24 Februari 1945.
Allen die iets te vorderen hebben van -,
verschuldigd zijn aan -, goederen in hun
bezit hebben van
of timmerwerk hebben
laten verrichten door P. VAN LOON,
in leven timmerman-aannemer te Zeven
bergen, worden verzocht hiervan opgave,
betaling of mededeeling te doen vóór
15 Maart 1945 aan CHR. VAN LOON,
aannemer, Fabriekstr. 47 te Zevenbergen,

Net persoon vraagt

Zit-Slaapkamer met
Pension,
desgewenscht met huiselijk verkeer te
Zevenbergen. Brieven onder nummer
173, bureau van dit blad.

Te koop; Canada-poten en jonge
Honden. L. MARIS, Langeweg, Hoogen
Zeedijk.

Wij maken H.H. Landbouwers en par
ticulieren van Zevenbergschen Hoek en
Omst eken bekend, dat onze Zaak weer is

geopend
„Met veel zorg en vlijt,
Wordt hier het graan tot meel bereid".

(Ui,....

Is het zoover gekomen
Dat steeds meer klanten komen
En naar Luijten's winkel stroomen,

Noordhaven 66, Zevenbergen

Steeds weer voldaan,
Met Luijten's waren huiswaarts gaan.

Hebt II nieuwbouw ^
of herstellingen •
Ik heb
geschooldpersoneeli
En kan U dus
v a k k u n d i g h e l p e nI

Beleefd
aanbevelend

ARIE LU IJ TEM,

Levensmiddelenbedrijf,

D 270, Zevenbergschen Hoek.

Chr* C. van Loon,
Aannemer, Fabtiekstraat 47.
Zevenbergen

Plaatsing van kachels, toegewezen
aan d« oorlogsgetroffenen door het
Hulpcomité, doen wij GRA.TIS.
Ook Vlassers en Landbouwers hel'
pen wij bij de reparatie en nieuw
bouw van Machines.

Manufacturen
Meubelen

Firma O. Melissen & Zoon
Zevenbergen.

Vraagt inlichtingen!

Machinefabriek

• R e g e n kapjes

„De Zes Gebroeders",

• Elastiek

ADR. ROS

• Ritssluitingen

te Zevenbergen.

Zonder bon en punten

• Sluitspelden

Maison Paris
*

Firma J. W. Schoones
Thans weer iedere dag geopend
en wel:
van 9 tot 12 en van 2 tot 6.

DAMES!!

Weckketel

VLUG en PERFECT bediend
Beleefd aanbevelend,

Johan Goverde
Dames- en Herenkapper

Neen, ik kan niet. Ik heb weer zoo'n ontzettende last
van verkoudheid en ga vanavond vroeg naar bed.
Maar vriend, neem nu deze raad van mij aan: Laat
direct, wanneer er wederom voorraad is, het beste
middel daar tegen halen, namelijk de
..

bekende Cognacsoorten van
Firma

Permanent-Wave

en

Kom je bridgen vanavond

•

Geen GEVAAR
Voor Uw HAAR
met onze VEILIGE

In onze herensalon wordt
U ondanks enorme drukte

Brieven onder no. 174, bur. v. d. blad.

&tl

Beleefd aanbevelend,

Zevenbergschen Hoek.

Gevraagd Weckglazen

in ruil aangeboden
voor een vooroorlogsche Kinderwagen.

We hebben ons best gedaan al die jaren
Bewijzen U Luijten's klanten gaarne.

P. Janssen,

Ons devies luidt als voorheen:

HEREN!!

Een nieuwe stofzuiger met onderdeelen

Hij deed het om z'n^klanten te behouden.

Mcinufacturenhandel

Gevraagd: Een Melkknecht, e.t. een
woning beschikbaar, bij ANT. J. KORTEWEG Az., E 69, Zevenbergen.

Brieven letter H. K. bur. van dit blad.

Morgen moet je halen de rest.
Maar dat alles mocht Luijten niet terughouden

Naaimachines.

Graanmalerij en
Veevoederhandel

„Bommetjes die inslaan"
Te ruil aangeboden (met bijbetaling):
Vooroorlogsche Meisjesschoenen, twee
paar maat 32 voor 38; één paar maat
34 voor 39; één paar maat 35 voor
dameskousen. Te bevr. Bur. v. d. Blad.

Soms naar Zevenbergen geslopen.
En dan dikwijls teleurgesteld:

gevraagd. Defect geen bezwaar.
Ook repareeren wij alle merken

Daaraan zullen wij ook medewerken!

H. V A N RUN

We moesten komen loopen,

tc koop

Opbouw van Zevenbergen!

Koloniale Waren
Tabaksproducten
Suikerwerken
G e d i s t il i e e r d
Wijnen enz.

Om ons zaakje bij^elkaar te houden.

Klundertsche weg B 90, Zevenbergen

Firma A. H. Swecrc 6 Zoon

Grossier in:

Dat de Duitschers hier nog waren,
Hoe we moesten zwoegen en sjouwen

J. P. BROEDERS,

„Het Wapen
van Zevenbergen'

Zevenbergen, 20 Februari 1945.
Burgemeester Vogelstraat 3.

We herinneren ons allen nog de dagen

Belastingadvies- en Boekhoudbureau:

Naaimachines

i
!

ui het

Derhalve is er maar één adres
voor Uw moeilijkheden en dat is

ADVERTENTIËN
Heden werd ons een Zoon geboren,
genaamd

Hei vedUdeti

#

Am

##.

&w e er e

&

Zoon

Zuidhaven 55, Zevenbergen

H.SM
Noordhaven 17 Dir. A. J. v. Woerkens

Tuinzaden
Zaaigranen
Pootaardappelen

Op Maandag 26 Februari zullen de lessen aan
de Katholieke. Jongensschool weer beginnen
Klas 3 en 6 om 9 uur
Klas 5, 7 en 8 om half elf

Klas 1 en 2 om half twee
Klas 4 om 3 uur

Hoewel de schooltijden voorloopig nog kort zul
len zijn, vertrouwen we, dat de ouders alle jongens
zullen sturen.

