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~t .. ..:.•·,; u·.; . .,.. \,l,,J., •• ~~ ~ .... .., .· --·-·,) ·+ ·-s 
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~:i- tl vf' 1!.l,1 :·:e-c ;r. 11 ::!~~L-;J . ..1n u~ll. 
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~:cotls H! ücn lr,r,,;:Jt.e.:-: ti Jd; k1.<.,UWr, 
r: .... 1:.t!it.:n-., · 
vcc:ri,uJ ·. (11.t:. t Vt.t,:-.th\.l\t;..:o.r"~ hier! ! , ! 
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t:~-t;·i W'c:rc:.1• 0r1 •nJo;:=tdu'r•:"nd riünèc~,... · 1~ ~ 
,,tJi;:~tt,\\l .. d.; d!r,«-~, :·:v.(11, 11et· .-_,1-)·).t, 

b:,....;Jf(";~i:,1 c1.rrr- 'L....:1 : ~8c-n _.gpo!-'!-; /_':";•~_-!. 
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Redactie: BOYLESTRAAT 25, ''s- GRAVENHAGE 

r;AT m m .iAIWARI GESPEEI,ll' 'lmR~ · 

. ZÓllilA(l 1 JP.tiü.O.RJ;A 

WII/!-mr.Jms II ... rJ!;:NS I 
Lt';'.!lS ÎII. .) :vrut~ Il/ 
T,ENS V ... V,; V • \'i" .tl: . 

• 

r~2. · 
· ö-,1 ·• 
lQnQ · 

ltétJ;~eltte.l toog dUl:l na.ar 
· yoo1•b"J..rg O;)J. d•u1x: }'lilh~ te fü\lllt 'loa
l;:arn.pen;, NijsSHn e11 Boheeiaen, 11P.X>e11 
e.1\vezig,· YlM.l'V'Oör Pet.èX's en Jansen. 
invielön; pe voorhoèü.e ir.et l'ete~l:l · • 
als ntld,clenvooî" voldeed e;oed,. ' te:r~ · • 
t11ijl de e.chte!Jnoede we.s llla. steeds.; 
dus ook 3Di:lt'l.t .De l'lÉ!dr;it:r;,Ijd werd . · 
· gespeeld: il'l. à.en t•e§len Bfi op eén · . 
moe1•t1.s:)1B ve:).d. Vooî" de rµst was . 
Lens ie·ts in de. meed,e:t'lleià., wat zy 
in enn · doeip'!lllt :111tdrUkte; liet ',Va$-. 

Bisschoppelijk Goedgek. 25 Nov. 1921 

Secretariàat: O_OSTSTRAAT 85, SCHEVENINGEN 

. -
U\\i · rust we.1,en de onzen ove:i:-~ 

wegens . sti'lrlte:t';r doqh nl 11erd er 
hoofdza.ke11.jk op de V/ilh., .. holft · 
gesp,:\old:, het lukte hun. n:1,et ·htm 
hàt•a.e werken lltet doelpunten b, ... ·. 
loond te z.ten" uet gèheele Wilh,. ... · 

· eJ.:t'tf'll verdedigde eno.la de ;3oheids
::..•eohte·• het einde aankondigt heb .. 
ben ,ia onzen onverdlet1d ve-rlol"en" 

. · . : ·•.· Het vijt'de elftal .t'leod· ons . 
. .e;.lien ontzet stP.nn doo:r. v. v.w" tr 

met· n.1:et mind.e:r ®n 1 o-o t.e klop•• 
pen~ Het binrxentri,n G9y,1{1.eef.'., .· 
-J. v e.RoasU1·l· en Wie • .., .,Learstt\ll: d9.t 

· goed. 6p dl:'eef bleek te ziJl11, zorg-. 
·· de gezam~l1jk!1Jèt mooi ss.menapol 

·-vool" de doelpunten .. 

. ZONDAG 14 JAlffiARI.,: 

· een t'J.t)Qi; schot· 1/'fMl IDiiji':f.' Vtlll b,et · I,Etts r - ROHDA I 7-l 
lijntje ar •• 0~1 ... na ~t,l.'3'..i 1r_s.11kte ·. ... VAG I .. - LENS . II ;-2 

. :.7:i,J)l.èltr.us"uit· een l!i0o1 oi)g<Jzetben .~· 
.· o.anval gel:f.Jk~· 1-l ~ _ 1fa.genoeg 'lfiji' . i. Het eerste kreeg dus Rohda. I 
· m:l.mti;i:m: voor het èinde .t,lll.u.'-cte l,on:s · uit Poèldij.k lbp bezoelè" Een eohte 
hot wlnrwride gaaitje. Het cn.i3•t;on,1. ·• .. 1· .. Rohde.••w~d'3t:t'à;id: gQed beginnen en· 

. d-?or· mooi s,w:'.en~pel ~.ra.n Ût:) rooh·lie1•~ . m.et :ruzie '>lndigon, 
. W1.ng1 wau'.r'·.11.t lJijlnno. f>.l v11.1.1eno,t• '.: Qn,~ elftal was weer eens 

· tet een goed: geriehte,n $chi1:J...ver .. ", praçhtig op dreot'. ('.'laar.1chijn11jlr 
JJ<JOo:t.'de., · l.-2.· Zoo kwa:n Ji.ei; einde:.en · (loöt• h~t voo:ruitzioht op den 
de onzen konden a .)roatbai<c puntje:.... . · fee3tavon.d~ .. · · · 
t-iee naM. ;hu!.i. nenen. . . .·. . . . . Voor rusts toen do onz~n winrl 

. Hot qetide ell'.l;a.1.1 hèt~elk i .' · tegen hadden~ ging de -strijd tamo.,. 
'..'i.1,helr.:us J:l op bezoek kreesi rro.s lijk gelijk op" maar 11.é. de 'l,,.J.flt 

_1d.hde1• gelukb;i(l.a zij r.10eiiten z:toh ... werd:o:n de:; onzen overwegend stel'ke.::-1 ,,:,,t- ee:n-_1"0 nederll.J,ág'tevreJ.en ·• zoódat do 7-1-nitslag geeµ ve:t'"non" 
stellen. .· . . . .. • "• · dèring J:iehoe.f·t te ba:r-en,., · 

. . . VCJor rust -gine; het apel ge1ijl; ·_ · Aan het eevste doelpunt 1va.;;; . 
. ûl), w!lr>rbij beide 1~e"11er;i lmnde ... ·. ae:n 1UohtJe 0 ,!tlaS:1", net tweede was 

1:ertcl :r.tOè$jen opt1•ede1i; hètgoen h'fn. een p:re.çhtgoal. Beb ~et mooi 7oor 
rtoed o.rsint:.., Als . echter ;ic ;1i1h.$; ., en Peters nee':.ut disn bal inèena . 

· y,;,cht:1'.,il.,,lon. een schot inzendt, over én Ja.agt he.'1 ovè'f.'• dés, keepe:i•s 
weet Ben l,len. bt\l fn$t tlo vuist nieu· handen de toU\7en .in. :Pit was voot-~• 
,rerder- &.1~ tegen den !)nat. té ver";1 '.';laar hei; mooiste doelp'lsUlt in dezen 

;-,:orJcéii, rmnrne. de bR'l in ~et i1e't --~ ,,.. . ·wod.st:r:tjd. · · 
~ni:rdwijnt" 1"ó. . ·. · Toen de . sta.nd tot 4-1 was ao-~,. 



i: ,·..,osir"' 1 i,e+- "'vhd" ••-'•oölrr··it .,., · · · , ..• ,, . ./;o_).-i1,c~rl~~:·.·,,;;;.. 11 .~~.--·;d!·;,~·iL•r~i~ )· ?·.:,,7':i : .: ·.' 
• 1~ ..... ,. f'"'l°:'.':...,. -.,-.'t~~i'::.l ~-~""' ,,-;-~, ~il ·,,..,--·1r'.h.-""····1 

, , ~l! '- _..,,.:t. , • .W. ( ·fU4 •. _,.,.,\,,- (_1•., : --·- · · 

•. t· .. l ..... ,,,;. ·•.,,nJ,..,-t.. ,,, '•>,er•»·, ... , •• . , .. .. a " vl ,._, •. , ................. \.:~ l;.;·.,~u, ~-}-'. J .,......,;i.._..._ .... -ïu., -;/ . 

· ~.onrlere_n~ :_;.u_ó1~1,é~,."~{1 Ji~t :~•ï,:. e.ér~ '1 

'J.i 1 ke '!'llj z.e 11,:'t, • ·.;:àl'be.rde · r1.oi:,r•t!•1"]i'" ;, · · 
pci•tj.e vttn fh,'.'-•dn op, z 'ët Iiev~ t:r..>4 , 

nio Vl'-1 l.er, t:et 1°n w..il t~r>.l: d:?. t. ·;an 
dl t có1e~bl-:JJ, 'r1, ao ,wir::!.1-:•~ 'i:çc'ilon. ·-c ". 
,:èt. noodûi. 'kelij t:' vo,1den;; ... dnn\• il} ~- •:· . 
tet nic·t '-:011den v:ir.µcn_ ~,et voet- . . 

· trii 1 "n ,, . d.r.ii-,• :1t:ri ièl l,$ !:Q;:•c P.O:t'Cll •. .. . > 
docX:r,e'ol"'J.il:;ii:nlting VN1 li~Il ii~Ju::•nt;.'.. . 

,' l::ri;;.cht~ .· . 
1 : · -~~k .de ·n,.,1t,;ti,_ .• ,,u,pp'.>~~t,1•~ll.•-l'1ctP,VJ: _ 
\ zich 11J;. ve.n hun 'best~ z.i;!~e zfen .. · . 

t~:< ,:Äik:C!'.ii~d i:11'~'~t1i; dcn_.CriüC!' ~~-:--~:: 
e~ ... 'i::k) lJ;: · r.{C.nü ~;{;111ir\ qu1ct: s.t ... :· . 
t,~; tlttf.j~. t,,..-~c< -~t~ 1.d.t J,c 3pol r' .. c.d (1-~ 
V .... .,.~1o-.r.•.,.,t1· .,+;..;i,.·-~:r~·t·· C;Y"a· ~,.-,;.- ~,:.,:o~-,-aven,I< ...,.J::~--~.,.,.,., __ .. ~..,'!.I", .... ~ ... •, -.~;_•~•-~; .. 

- 'tiüiük_ ~t. i;l~_;;:ot nt: itin· er on-i:-~ . 
. srmnt ·1:1c.:n ,,,.:.i e;0ilji: Q-,;l;Jt'.l'\,1:i '." Q;;,l 

\~t. );f "dot,:·: .,1~-,:.\·;·d~:f~~-i~ l;i~-~-)~ii!;~\t.e~~r -~LJ..~ . 
· min~ . ;,pelen" bi1cckt de w1s--r(;)~;1t , 
. b'>.nnfn ~·.f.Jiaket tl,ç,cn.• · èl.e var•iJ.E.l.dig:tr.r 
~,:1ain· · J;ri::.V-Olgr:h, .. ~ \{ \1.dO'f.:ft- t~3i~n:.~nri 
.tf:.J.f:è, dG. :teid1n,f'"t'e l;dto'l•gèn. ' 

B-J.i).l'lt,n '!let b~r·ael,t(; r,e'bieg t:?l• 
. ko;.z;.tn werifn'.ij . è:ó/i1• · 1icii; Q.f,t.,;.•$i~h,;"'~ 

b,.i-~,k -op o.tlltaU;'Jëhe wij z.; s.nngevt'!llen" 
. U ~è:0:ft"2! 'hfe:if>,.róp:tis:~;,.i',óê1k0hd' -wö,:,d 

\ 

'(Ec~ Jea:il:r:.:,1:~>Jti ·ive:t· 1n1·:\:Jl-l10 rmnr,i:rr -, 
dit r,esch1edt; ik p;elo;).t'.,, ctnt;. :'.cdo:r ··· 
?.\~t. -c,mh,,).1:;,311,;:..' .. , .. •t.ds .. h.~'~r-t .. ·ftvh~.d-,... T; 
hici•vm-;. getUJ.f.O te :,1Jn} ~, · . ·. 

.. door JeC~rbë;r'{<h oi'ü:1oud'lt-}Pl' ing.;. ... 
.. '.'."~h.-~t';lll;,-' J;wo .. ' ...•. ,, -·-- . .• .. . 

De onzen ,m.rE,n den ool~ bli}, . i 
toen de s cheidsrechtcx, net, e.,.nêii:: ·''· 

· ·ae:nkot1digdce 
Len~r hnd verdiend gewori:len 

met··7 .... 1"' . · · 
. Het ?o elftal bij VAG I · :-ip 

bezoek" w&:J minder gei.ûltkig. Zij . 
vorloron 1r..0t ;-2* 

· Bolde . eJ.ttail:en stelder1. zii,h 
,;,_p ;:,nö.c.t' lo:tding vll.n cl.en heer · 
Bósoh, die ddzen wedst!'ijd ~ved · 
lei 1.d•:, 

f ' . . 
t-
' ' 

U'AC l:o.d het eerst het· voor•• . :. 
dael vt-ti den 1•15,nd 011 ~1na o.t"ltt,rdoöi
"'terker. · 1:a ongev·cer .. een· Jnvar>t:ler l · 
;,'palen~, gei11kte het den VAC~Llid- · .. 
;,•..:,ö.r, te 1loalpUhten, terwijl kot-t 
cwnror, een ttl.svel':oitnnd in• 1,nz~. 
a ... :-i.te!11oed~ een tvtel'>de doelpunt 
teng~nrolr::e hPd. Dni¾'na werd. VAG .· 
vJl eig~n helft terur,gedN11gen. De 
•iff::rschilliinda goedo nanvä.l.len~ 
wel°?.e de LE!·lS••voorllOBd•;; ln 4~2: : · 
periode .. ondernam., .\.i!Verüeri. riie.ta 
0p. Ee:n ui tva.1 d()l' VAC-voor·l1ved 
liep.op etJn p~n:i.lty uit; d--z~, · 
:<ïcr.;J. :tnp;e:1'-}i:1,t.';l,en. Rusb k\Villll du 
~et ;~o achterstl;llld. . 

lJa rnsl; k?>eeg LENS hot voor-
d~el van den w1nd:- on . nu •Jver•" 
. 7e"1:ms atevker zijne.:;: oev.0gcld·::m· ,, 
on~• jongen,:- het. VAC-do:Jl. 'l'o<.•h" · 
w..urd~ bèt een ltv:ttrtier· c.):!Tó.c'o11s 
d _; ll".idvobr: E'.t,nfu,ilt~ ·het. eerst .. 
tegeupuntje ~cool;"dtt, Ongev-,e:t> 10 
clnuten ó.na:rno. ooakt- D1.ünila,11 lJ.çt 
t'heótt~· M .:'.l1Jó_i oµti:i'engan .·. :n oi'• 
'>',2:ho"n in c\.:~ lr1a.tsto. '.IJ:i.jf n-.inut~n , · 

. ::,et. t;tr.col0 U;:IS-e1!l'.tà,L l'>.!!.rd w;,rk,.. 
t,~ i,;r:~ clen c;èlijlru:f?.ke!' t~ scören, -Ik 
m'..:;:;,;'A; M t h',!,."1.1 äangerie'!l het $•;,... . ,~ 
•:-:!Jt:.lie '1.AC.•·elf'täl ·ve:i:idedigdf' 1 n:tet · . , 
r{lè1".:.kken;. 'î~t ~rHid-i lctm10. Wtfl ook·._ ; · 
,,:;; t> t.e11. ol'r;erfül.eü{~ê1l• ; ... 2 node:t'kmg -
Ö/Cl" O~-~,:m., · . 

' 

2"1 
:;i "1 
1•1 

.,,:. 

' 

· .. · !hot .:..;1 t,-ooéd.igd c1t,o~ tie zen 
a•iht,:1:i.•stmta i" · Q"St.,., ,te,-lttt~.Ldclijll: 
it. d ::n no1-.vu.L.,, t9tdtit.:·te11 .1.nr.t.c-:;s, 

. m~t .a"i·l kct,bttl do ge,ll.jli;:nak'er 1/.:o:::1th 
· 1-1~ B:ientr, ll:",11t tE:;s w,;cr ·in d~ 
!".~è::i'dèi'h.n:i.t1~ ·vers.~hil.J.e11.d,: goeJ.e. 
.::chè>ller. ~,e:rden op het ~$$t, ~bel 
golq1it; l'etel"l; <1chool;. ·eell.•; tn het. 
w:t':l;t'.:lt~, hoà~JcJ ook 4:i:~. ~eh.ot word 
tloo~ dan Q.St. doell-,in1 . ·a.t..:: goed 
0i> m•oei' bleek~ vei"l':-,rkt. Kort dt.1:>.r-"": 
yp ephter gel:!lkto het.· del').zel.i'dc:i. ~, 
,pvii:H.' den Q.,$t,~ 'loel..:.1n • te ',~{l!', . 

· .,c"tll!.1kén en Q.lzoo zijn'. rff.1ib ~ede1••• 
,:.m de leiding te. geven~.· 2"1 •.. 

· Riern.-i. eol ijk upuc.nnd .;fiel 
totdt1t da ru~t inti:-ad. · · . 
· · tn het•vuttlng Ja Q.st. on,te•• 

· -;,~ot• con kil1rt.;te:x, in èie m<::c1•dex•
h,~iü en de LEUS-eü'hterh<.1ód,;· JrlOC.~ r 
hti.rtl warµ:en on cle leiding t0 '.'.lehbu, .. -
den. Do rw.1r-11nte wè,:,kte vi:rdl:n.,. 
3te.!.ijk .en h1.erl;'al.'i l:; 4et te dt'.t~;,;;c'' 
(4\t. de voo1•sprm1g gehandhe.11fd 'blue;t., 
Voc,;,_l de link;, ... en r.:;:'-lli:S••half . 
apeelrlen (lól.t 7.eèl' go"dan ·wedst1•lJd 

lH!. t spel .ging 'Verder vecn dü.?l 
tet. do~l" Jan beidç ziJ<Ien wet>dNl 
pra.1hl;-Jr,an;-;~11 gemi;,t :1n al~ de · 
:..•1h9id.:.:.r;,,,hte:r, hat "'inde. nOJik,,nä.!e; 
juf.?-hta LENS m'.lt h!;.a:rt ove:rwinninc;;. . 

!Iat de~d') elftnl °Qlj C:l:', 'l".11:lJ ... V 
.. ,-r, bozw,.:.k ti•.,ptr. at' r:'.et .l.O · !l:;.9U -.,n, 
r;s::: i0 J;~ .1r. dè Jr.ée:rtl~r-ha:f.d" Jn.-. 
d.in;u dit klein voortdu:xiènd ove:r~• 
>;<;.1.;;ht e;e-lukti> het hun tegenstand,.:..:;. 
t;o~h liet eo;t>st tè. doo1punt~11~ J. ,.,o 
l,!,;t d3zen ste.rtd t1•ucl de r1.1-st J.i:r,. · 
· Nu her.·,d; t;i~g een r:el,ijk 0.pM 

g,1and r!p.:il tte.t nu en dim ür "Wi~.1 ~ · 
'in de. rnee:rdc,:rheid" Kort}( ni l'4llt 

· ·w;J.at Juffe:r-,r.an::: gelijk te ir..!ikcnel~ ;. 
. :o:U:: noc~t echtet' .11iet be.tel\~ wout 

. · . Gl' .,Will •. v;ist- hiornu t.,1E1,t)ll'.ààl l?:rn ' 
teut in .de ~-0;1.tè:-hcod.e-1n een doel·· 

• pl.Ult. om. te. zetten_, zooiu\t. net èinic · 
ki'f!1.l.il net een 3 ... 1 nede:rlf.1.ag~ 

.. ·.' Volgen"' den a1.mvo1n•der wa" ~cx1 
gel.ijk fJPtil vèrdiend geweost~ . 

Het h-c-. elftal.. !1.et\Veik Rond:; ;~-1 
uit. F!leld:l.jk op bèZOek kreeg lcori 
het. niet Vt>rdcr/ b:reng~r. dns e .,,, 

. . . . . 



8r{Dz! 5o

VoortÍa-ar wqs doze Zonde! voon
ons esrr, peohcLag.

Het eengte elftal. bÍ.ï EDöE I
op het Hoorru)ark (of Llevàn rturcldter-poel) op bezoek zag, zLcí Eenood.: .

EàËkt oF de puntJes aohtet' te lÉted.
. _QrFe, 3.eldtng van sohetdgrech-tsr Rlrlte t[an stol.Ien d,e ploesen
zloh op; beÍ,tle met hval1àrg.-ueÈ
begln was voo:r EÈohid.oeh weÍdrd
as.men. Ce oilzen den aanvql over on ' j
b1ÍJven iot rust'Bterk II1 de ntor-
derhold behoudens enkele uLtsELlen
tlàr . Edoh-voorhoedai ilooL,puntoÏt
p9ve4 eohten ult.e:r dle rust krbn
niet bl.anken stanat.

- Nq rust sas LENS öveI1eegond
stotokor., dooh ztret geen kaï_re-haar
uee:rd.orheló tn doeiliunten uLt.,!e
clflrkl<o!. tlank ztJ hat schtÈterdfldt.ulet onfo)rtuÍn1Ljk, venttodÍgo.n ràn
den Edoh-doe1tran.' BtJ een <1in-Sdbh-a&rtyalLen
1lag!-t6 d,e-ltnksbtrulen op zuer.ge-
luldrtge rtJze oen d,ooIfuntr. ;- ';

HsaI het ËEfi§-e].f,tal korÈ uu ;

Ee$JE spel. Ook zíJ taoosten zÍohnet L0 nan tevfeden- stc1l€n,
Voon nrst rryas Rohda leÈs tn

dc ueerdenhel.d on al spoodÍÈ rrÍs"
terr zlj ons nct te. v$adon..Íiolra
I§,remerr do onzorr er beterr Ía cn ver.
.BshÍL}onde goede aatrvetLèn ïrè:pëIen
ond6bnotron, echten zonder 6uéCes.
Bust kwelr laet I;O aotitenetand., '-

Kort ne, hetgattins @,elcLs J.
y?4lGof llBr eeil preoutïsr'JàÍÍót É;-
-lÍJk. 1-1. 8Íer.na rÍas eE b1e6f -
ï,ENS steed,s- La tte nesrtterheídl herd
nerd, ar voob het wfnnenaà 

-iGËfo-- -
gererl*; d,och het ryroolrt.detr onÈenntet gelul(ten to goorenr Zoo lrnamhet elnds uet gelÍJuen srtahd4

. aàa"ff;f d,e meelt(t'eree f,eÈ uo(-,ht
ttrrr geluEÍron z{ch eeÉ 2+O voor.gptong to yerzekenen, alvorens

.. ko3t roor rust dt€ pLoeg tqt, elf,Eat geco!Ípleteend werör
$e öe ruqt lmralnèn de onzsrt

elr beËen i4. !Íeerruoalen caat oaze
voorhoède op het VIOS-dóeL ef (.{}
en al epoedlg word een tesenpuÀt-1 :gesooor d. 2-1r (daden: tr"i.a.golÏ.

ffor"t daerop venhoogd,o 1IÍOS
haaz' VooÍsprQng op olrreóhtvaarrlÍ.ns
§tJae3 d,e bal rag n.Lo r'eed,s orrgà-. veor een Eetoi. ovor d.en aoht,e:rlÍtnggweest. De Éohiltdsr.eohte'rr hail ---
nlets g€zÍ€n ón VIOS ecoordlé"-ï-1.

Eler,nna lfi|,aE LENS ryeen in -d.eu

a?*yè11 -oohtolr zcind.or suooet, ter-
IEIJL: btJ. een ÉohenrrtseLln* ioor
het- !EIíS-d,oeI, UtJ ven uJtlloopàn
vaa dlgn koepo]e dó bal.katu tn-het verLaten d,oel roLt, Ir-1.: KotÍt-dÀarop floot da sohdtainechte:,. elndlgou.

Eet derde e:IftRI^ btJ Ary,t.fop bozoek speoLd.e Se1il.Jkl. Ií do eerbto helf,È was hót .

een ge1ÍJk opgaandl spël, u,et À.Volf,rots in rlo xreorderheldr ondanlrs ó-.,.do onzsn h6t vöordoot ían aer.* ivl.iia
}^ta'èdeg en eL spoedlg woet À,V.t.--2 uaal te sconen. 2Ig" . --- '- :
_ 1 Ne r:lrst llet rtnd tegeu koEèndo onaen Lets ln de aee:rde:rhà1d- 

-

Na'ongeveen een lrwar"ÈÍ.en sp;r"ró
w€e$ Ve3meuLen utt een vooizet V,an- IÍnkÉ ëeí togenpuÍrt te nakenn

0ngeveer vöJf Elnuten veor.hot e{nëte raalrt t.Rossrua celtík
ne mool opbr.engen 

-van 
a-en-uaf " aoo:rP.ilrff€r"luaru. 2-2. '"- .E-e! vÍ.erclo 61tal lud e.l; e$ent,rmtll geltkr Eet wer([ door. S.L,;6.!-

pp-É1dén tonneln uaar UefÀt-rnei
- ö-O Íngenaalrt.' Voortaàn beterl hoor I I l l

zoNoAo 28 JÀr[uÀnI.

". EDOE r ;
"vros fI i
l.llrvr r -
LENS IY

r,E$s x
I,EtrIS II ,

T,EN§ IIT
S.È.C. Í

2-o
4-r
2-Z
È8

,lr BOO§Er
SéofeterÍs,

f.n. tlon asnuèli hot Edob-rloel Worrdt
be$ogaJ.è €]1rero,r de verraohtb ao8l
kent Jutsè aan clen arèoren kant*-ala blJ een Ed,oh-ultval onze .lrivaf-
Ler-ctoeluaÉ, atíé gvertgens verd,fen-etcllJk ïrerkter te ver-ult doeL / -loopt en de ba1 ln het vorlateq,
dre]. Éolt. 2-0i- Hot àezan gtaxd
ir*atr het otnde. . ..:.r.

Een goltJk spol had,deà rle on-
aen ftrbbel Bn dvrafs verdle.rrf,.
,. ., Eot tweed,e 'elftalrsveneens op't lloornperlr bÍJ VIOS fÍ rp bozoek,
boèïcté-een ltr-X. noÈer1aeg" Do oor-
aaak hÍorvEn lÍles hoofdzàkeu..lk"
<ls.t èlt ëlf,ta} oeníge Ínvaltèr"i
flceírt È.f,staqn egn h€t gelste eLf,tat.

-fr '.xeo \+'J, wOÍè BfEet:.'eptust ,5 r*n cn VIOS tosnils-z1oilel

- - In tlen ]aatsteu ttJÍI troaf, hether}ealdrllJ§_voorr, dat,-de u-$.* -
BollLloattc oLf,tallèn pnvoJ,Ied,ig
uÍtkofion+ _q

Do reaon hlervan Ís, dÉt elr- ';kele leden nlot opkomoni'verzui- ;
1919. oagwen vocrE-f, Ïcnnls te'ge-
Veno

- Dlenaarrgaanflo Àcht het Bostuur
-z1ch. verplàoht uet lngang 'van I
Èlaart 1925 boete te neffén volnefls

Eot'hedelt Èoe heof,t het Bo-strrun tioete-hefflne over-bodtc Ee .

vond6jr, zoorit*t +"ot-op, heAen ioS
Eëen boots ldl gehevla,

ÏCTEET,E }TEDEDE IIÍGHI



BLADZ'" J.1, .. 

. Bij dezeb verzoekt het.Bestuur 
den loden dan oo~ beleefd.doch· 
dr1.n~end ook in het ve.rvolg te too
nen, dat boete heffeb overbodig id* 
door bijtijds bericht vrui verhin~ 
fün•ing te zenden. 

. Ve1•de1• volgt hier een uittrek
o~l va.n het Huishoudelijk R;eglement: 

HOOFDSfflIK IX, Art.55. 
n-;ïanneer werken(le leden een Al• 
11gem.verg9 niet bijwonen ?.onder 
11lfenriisgevi!:ng, betalen zij f.25 
11oents boete. · 

- .. Art. 56. 
11 Indien sp_elera opgeroepen voor 
.11,-,edstrijden verhinderd zij~p 
11moellen zij ·aen seoretarj_s 2/~ 
11u~•,·• van' tevoren däarmede in 
11k'°·~r.is 11tellen; doen zij dit 
11niet" dan beta.lein zij 50 oents 
11boete; gebeurt dit. meerroaJ.e~, 
11dan kan sohorsi'lig v9lgen. Zijn 
"zij later dan den aangegeven 
11tijd op het· terrein aanwezig, 
11dan worden zi4 beboet met 25 · 
11 oents. 

.· WOENSDAGMIDDAG DEM(lliSTRATIES JAfu. 

Woensdngin1.ddag 211, Janu.Éi.ri_, 
speelde· h13t• Woehsdngi:ûdd!l.gelf'tal 
tegen H.B.s. op Houtrust •. 
· Oi'fioiëel het 5e elftal M.n• 
gevraag~, ki-e&en we eeri oombina.tie. 
·,tan. het 2e, ;e~ 4e, en 5e elftal. _ 

· Een kort. verslag van dezen pittig · · 
eµ fair gespeelden wedstrijdo H.B.s. 
~1.e.s van' het begin af overwegend ;Ij( 
sterker. Aanval 9:1; aa.nv!l.l werd on- . 
del"n,omen en uit een dezer doel- . 
truntte de midvoor met een on.ver- · 

· waohtsche -schuiver, weldra gevolgt!· 
door No.2~ Voortdurend werd het. 
LENS-ê.oèl bestookt, zood.at onze 
aohte1.•hoede de r.anden vpl werk had 
om zich de vlugge voorhoede va.n de . 
:t;egenpartij van het lijf te houden. 

Intussohe11 braèht onze ·,roor
·noede er n.1:et veel van terecht. · 
Het was jl!lllllllerlijk, te·zien., .hoe 
er geprutst.werd. ~at brak aan 
met 2-0 in· het voordeel van de 
gastheeren. . 

Na rust met den wind meespe• 
lend, was het een·vm.re bekogeling 
van de LEUS•ve:ste. Sporadisc}i lc\Vrun 
onze voorhoede over de helft. In-. 
dien Rendrilrn i11 deze periode niet 
zoo sch1ttel"end gekeept had, was . · 
het een ,mre 1n:naa.k-pà.rtij• gev,orden. 

Oolt onze m.tdhalf, c. v • Wee is s' 
speelde een goede. partij voetbal. 

· Tot ongeveer 20 minuten voor 
tijd bleef de stand ongewijzigd •. 
Reeds hooptPn w:l,jt dat het slechts 
2-0 zou blijven • .Het mocht echter 
niet zoo z~jn" Kort na. ellmndoI' 
doelpuntten ·de linksbu.itP.n en reohtir 

binnen. Even voor tijd 'brl'\oht do 
voorhoede hool e,nrdig op en n:a.ak" 
te het wel verdiende· tegenpunt. 
Met dezen· stand ( 4..,1 ) kWm" Iiel. 
einde~ Uitblinkers waren-: :J ,E"en ... 
d:i.•ik3, c. ,,. Weei en J.v.d.!O,eY" __ .. __ __ 

Woensdag~1ddag, 31 Janurtri; 
speelde het bovengenoemde elfts.l 
tegen Q'lli.ck ,·op Ho.nenburg •. Het was 
evennls tegen H.n.s. een prettige· 
wedstrijd, Het elftal van Quiok 
was niot zoo sterk en er werd 
door de onzen' met een gewijzig<le 
opstelling gespeeld., welke goed 
voldeed •. Het elftal ·was als volg·:., 

J.Hendriks. 

c.v.wees 

J.v.Wees P.Ju.ffe~ns J.v.R1eef 

FoVe:rhoei' · R.Peters · P.Ruyters 
J •. v~d.Klej: B • .v.YeUlen 

Gedurende den geheelen wed!" · 
atrijd gingen de partije.n te~ert 
elkander op. Deeld door te veel 
doordrijven van de voorhoede,deels 
door sleóht schieten, gelukte het. 
ons niet~ vóór rust te doelpunten. 

Intusschen zat de Quiok~voo~~ 
hàede ook niet stil en moest Hen-

-ar-Ure nog al eens ingrijpel}, vm.t · 
hem evenwel goed àfging •. Voor r1.1.st 
werd niet gedoe):punt. , 
· ongeveer 7 minuten na rust 
maakte R.PeteI's, na. een mooien 

·solo-ren-het eerste doelpq.nt. Geen 
2 minuten dallX'na doelpuntte de 
midvoor ven Quiok, aldus, den 11tand 
gelijkmakende. Deze bal 'liaç. ge
houden kunnen worden, om reden" 
die ik hier echter liever ve~-

. zWlijg. 
· ' Prachtig werd er in deze 
periode samengespeeld door onze 
voorhoede" Een goal zou niet uit

. blijven; ma.n:il het kVrrun juist aan 
den anderen kant. Door een fout · 
der àohteI'hoede, Maakte Guiok 2•1 

• Dit kon Koo11 IUey niet verkrcppon 
:.- en hij· maakte met· een11 kp.oert-'1 ge-

11Jko 
Even voor tijd mnalrj;e Quiok 

het winnende goa1tje. Hiermede 
( :;-2 ) kwe.m het einde. · 

Geen uitblinkere~ · 
• 

S" v. NIEL;,, 

8.RUV ~ \'loensda.gmidçlflg--.elftal,,. 

%%%%%%%%%%%%%%%'fi%%'t%%%%%%%%%%%%'it'J:% 
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BLADZ:. 5" 

SPELPEIL :C:·LHET .Ie ELFTALo• - . ' . 

'wanneer men de laatste 'l'ied- · 
strijden van het eerste elftal 
heeft b1jge,'l'öond3 dan vraagt men 
zioh onwilleke'UX',1.g af: h.'îlnnen 
de jo~9ns niet winnen ? . . 

waar is het enthous1as·te, 
overrompelemd vl'U{';ge spel van 
vroeger, een VQlhouden van. het 
begin '!ö9t het eind? . . 

· waar het produptieve s~en
spe1, niet uitslu.itend tu.s!!oheb 
enkele spelers~ maar over de ge~ 
heele voorhoede verdeeld.(Open 

' spel"Heeren) ? · · 
Wanneer lllen het stukje·van. 

'Koos over het eerste elftal verm 
gelijkt met de resultaten en . 
vooral met het spel van de laat

' ste wedstrijden, clan zou men tot 
de conclusie komen, dat Koos 

· te-ver opdringen.;·- dattr --je . zoodoen.-- ·· 
à.ede tegenpartij dwingt,; zieh op 

•,rerde.digen toe te leggen, .ter .. 
. w,ijl het spel ven de eigen voo~

hoede moeilijlrer wordt en de uit
ve.J.leh van cl.e ·l;.egènpartij juist 
veel gevaarlijker zijn. 

· Dus 3·ongenf'I•, in den volgen• 
den wedstrijd een voorhoede vol 

<oombinatie en kanjers van sehoten; 
·belust, niet om de latten en oor .. 
nervlaggen kapot te eohieten,·DJt:.ar 
de ne~ten, die moet je hebben. 
· . Er sta.en nog 2 wedstrijden 
voor den boeg; toont, de.t je de 
wil hebt om te winnen, door ent~ 
houl'liast spel, mnar blijft altyd 
FA IR. . 

- - - - ~ - - - -
ER WORDT BEWEERD• overdreven hnd. . .. 

. Niets is minder waar, indi
vidueel zijn ze allen goed; ten• 
minste: ze bèzitten vold.e:ende 
bal-techniek; m&LW · een geheel 
vo:t'lllen, speciaal de aanval-l:lm~e? 

1 
1 dat bij de ingang van eon zeker -

park te Rijswijk, d:!.t opso~if"t 
prijkt: 11W1e staat, zie toe, dat 

· Zeker, ze lnië.eem cle laatste 
wedstrijden de niet geringe steun 
van Koos, :imar·dat is geen vol 0 

~oende,verontsehuld1ging; ook 
• niet vianneer de bal ettelijke· 
malen over doellijn of·lat rolt; 
je zal er eon beetje nerveus van 
wor.den, :naar da'b zijn tol:lh alle
maa1 geen redenen om je te laten 
ontmoedigen, of minder farutt:te~ 
te spelen •. , · · 

-l 
i 
1 
1 

Het .spel verdeelen, speoiaäl 
van. Dolf, is sl.èeht; het is mie- ! 
sehien een beetje kras gezegd# , 
ir~ar het is waar. Dolf }l,t;ij( kan 
het wel, dat heeft hij tegen . · · 
ï/ilhelmus bewezen. Hij moet e~h• 
ter nooit uit het~oog ver~iezen, . 
dat er nog 4-voorspelers zijn~ . 
e:ri dit vooral ook voor de· anderen, 
ds.t alleen èuèoes is te bereiken 
met srunenapel, niet tusaohen 2 
spelers, maar over. de gel1eele 
'linie; dus niet den bal bijna ge 
d~ende den hegeelen wedstrijd 
op dezelfde wing spelen,. · 

op het juiste moment sobie
te:u.1111 niet van te·grooten af-
stand.. ,· 

· Wanneer bij een aamral bijna 
•alles g_epassèerd waa en bij .een 
. sohot suooes niet kon uitblijven, 
werd de bal nog naar buiten ge• 

' speeld on zoodoende de vijando• 
lijke ver.deijiging gelegenheid · . 
gegeven, z:toh.geheel te herstel• 

:. len. vàn de. half"linie. zal :tk 
niet ve.el zeggen. Ze is momen" 
teol'het beste gedeelte van het 

' elftal, maar al leen dit: 11 éLAATSE]i11 

ook voor de sohterhoedo en niet 

hij niet valle. · 
Dat vo1.gens de laa .. tete stati. stie• · 
ken ib/16 van actief LENS. invalide 
is, 
dat de gemiddelde opkoll!8t der . 
spelers vàn de verschillende elf" 
tallenv~ieert tussohen 11 en 
7 17/52' speler, . . . 
dat er beklaagd wordt over kleine 
oompeti ties, . . · .. 
dat n•ou;ve· 11Fortuna11 met de Noor- · 
de:rzon vertrokken is met nedenem:l.ng · 
van eenige zeer kostbare puntjes 
vnp. LENS, - . 
dat het ~erete elftal aan het de• 
gradatie•spook ontsnapt is, · · · 
dat net versohijben en bellorgen 

\ ven de LENS-REVUE beter 1:s dan die 
'\ van de Sport-llltistra~ie. 

'· 
OPMERKER. 

~·-·-·-·-·-·-·-·~·-:-:-:-:-:~:~:-:-. . . . . . ~ . . ' . 

TRA INI:-IG .,_ 

Bij afloop van.het voetbal-.· 
seizoen gaan we vTWer denken aan 
andere ~ingen, middelen om in 
plaàte van het voetbal o~ze spie
ren lenig, onze lioh,amen gezond 
· en krachtig te houden-. Wij bergen 
de herinnering aan wedstrijden; . 

. gespeeld op modderige velden met 
eoheidsreehters, die·gewool'll.ijk 
niet voldeden; aan kampioens-aspi
ràties, aan vel'lflogen. illusies 
op zolder op. En we berusten•••• 

Van 1:1.everleede komt. er wee:t> 
leven in de brouweryf, pas heeft 
voet~al tijdelijk afgedaan, of het 
seizoen voor zomersporten: tennis 

·zwemmen, roeien, athletielt enz. 
is er. Toeh i."l. eén sportvereenig:tng 



'· --

:.i.l& de onze zullen dergelijke takken van sport weinig belnng~. stelling ondervinden. Daarvoor zijn wij te veel voetballer& . · Maar al hebben de andere tak .. l=en. van sport ·\yein:!.g met voetbal · uit te staan" de e.thletiek :!.s er zeer nauw mede verbonden, zood.at het onmogelijk is een-goed voetballel' te zijn, wanneer men geen goed athleet is. En hebben wij · in het a:f'geloopen voet.balseizoen over gebrek aan resultaat te klagen gehll.d~ dà.n is di:b allereent toe te schrijven aan het gemis · van werklust (zonder moeite heest men nu eerunB.!ll niets) on vorvol• . gens ann het feit, dat wij niets doen om ons te vormen tot goede e.thleten. Willen we wat prestee• ren, dan is•train1ng een gebiedende eiaoh,. · 
Onze training moet niet uitsluitend bestaan uit pa?'tijtjes spelen en goaltje kicken; hoe heilzaam dit overigens ook z1j 1 · ontwikkelt zoo ièts te eenzijdig. Beginnen wij met hardloopen. Afgezie.n dnarvan, dat .wij als menschen van Lenig en Snel onzen naam hebben hoog te houden (we moeten . lenig zijn, nietwaar, en vooral · · snel?) geeft snelheid al tijd voordeel en dikwfjls den doorslag •. Hebben wij b.v. niet meer aan een voorhoedespeler,', die snel ia, · , 

dan- aroi een, die in techniek en . · taktièk zijn meerdere is, !!laar steeds een halve sec.onde te laat bij den bal komt? Snelheid. heeft dé speler noodig op iedere plaate in het elftal. ila hebben gedurende het voorjaar en den zomer gelegen.lteid genoeg om te. oefenen; Woensd.a:gs, Zaterdags en Zondags; welnu, laten wij ona de:r.en. zomer, speciaal toeleggen op de training op den korten afstand, 100 M. of · 50 M. h!lrdloopen. ook ter ver•· krijging van een goeden start. · Als wij dit met vol.hll.rding · san pakken en volhouden zullen 
.rre eens zien of we in het volgend seizoen geen beter figuur slaan. 

' 
WORDT VE.J:?V0LGD. . ,_ . . . 

jac.J.P.Hageraats. 

%%%%%%%%%%%%%%%%'/Jf,%%%%%%%%%%%%%%% .. 
JE ELF·rAI,1 !iET VIJFDE! 1111 

~ 
; 

Een-heele toer om over eenf 5e elftal te schrijven, '.7at maar . gedeeltelijk bestaat. !l!aar .~1 bestaat net ook ma.ar gedeeltelijk, er hoel!'scht steeds een vriend-". schappelijke geest onder àe ,1'1:i" ·.,. en dat 1s iete onmisbaars, en-, 4- :; . .. 

' voo:r- goed a8lllenspel, en voor c ... ·· a:.:nvoerdere. Want. als onder isin •·• ,i: strijd een speler, dr;,or te lang pingelen, een prao).'l.t-:lm..11a onbenut-. lAAt, en de ae.nvoerder geeft een wenk of schreeuw, denkt dan niet: Heeren van·ons beruchte vijfde, dat-dit iw.ar aardigheid ia of bluf, maar in het belang van elft~l en vereeniging, Laten wij;apelèrs v~.n het vijfde,·a1 zijn wij, zoonls in mns vorig blad stond1 de restjes of overschotjes, steeds toone_11, · dat oo~ uitziftsel nog iets weet te presteeren en i!c mag gerust zeggen: tot op hedim hebben wij onzen naam"LENS" steeds ~oog ge-. · houden. 

• 

Ons bestuur Zullen wi.j :boonen, d&.t het vijfd~ vooruit wil~ 
Onze achterhoede geèft al eon goede dunk; laten onze voorhoede" spelers ook eens door se.tnenspel traohten te overwinnen en geen ge• pingel aan de reohter11ing. 111/ool'Uit Niek", 11Hu.P Gooff1e11 ~ dan zullen we nog dikwijls ple-zierige wedstrijden s.pelèn en ...... . missohien niet onder op het oom

petitie-lijatje komen. 
Denkt aan de kampi_oens:fuif'J ! 1 

aanvoerder 5e elftal. 
~&bl,&&M.d,M,~&M,&xt-& 

ONZE FUIF. 

Het is een gelukkig verschijnsel, dat een jaarfeest jaar• lijks terugkeert. Het is nu eenIm!,al noodzakelijk van tiJd tot tijd de leden van een·vereeniging bi~ elke.ar te t~omrn.elen en zoo iets bereikt-men gewoonllfljk niet nnders dan we.nneer de bijeenkomst er eene ia van gezelligen aard. 
· - vandaar onze jaarlijksehe :fui-ven. ·· 

Dit motief.leidde de feest• commissie ertoe alle zeilen bij te zetten om den feeatavo:nd'zoo goed mogelijk te doen $lagen. En ik geloog, dat zij in haar streven op de meest volkomene wijze gesJ.aagd is, 
Natuurlijk gewerd haar de steun en ~edewP.rking van de leden, zonder welke aiets grootaoh moge-, lijk zou zijn geweest. · 
Fouten die er een vorige waal in de organisatie mi.ren, konden nu vermeden worden. 1 t 11Al doende -leert mè'n11go.at ook hier op. Als we zoo doorga•n, zieJ!i ik den tijd k0·· men, dat Lenig en Snel .. z:teh n.'l.e..'ll, zal maken op het gebied ~na feesten o:t-gantaeereh en ,;;i: ""'l"- ledon 
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en genoodigden tn be1•gen in <~e 
"i.ûekomat Minstens de zm1l VR!'l. 
citen Di<.:re:ntuin nood.ir, hel,t:.en" 

Int"1.tssohen., we Jru.n;1en met 
. voldoen:l.'.:'lg op onzen re·estn-itè>nd · 
· tei•u.gzien eµ de oude:,:>s en t1.nde .. · 
l'e · genoodmgden, dié !'1J.n 011ze,1 
oproep gehoor gaven~ hebl)en vol• 
op ·~elegen..lteid p,ehticl. om syir..pnt
hie voor ons Lellig en ):lnel dip . 
te vatten. 

De lïee1• v"a .• to.ei opende te 
8 ittU' niet een ltort speechje. Toen·. 
kl·:o.m er een get1eluir,e t00.rsch vo,n · 
den F.eeil·A. Visser, die.geheel 
belrmglooa clèn uvond ll!ITTlika.aJ. op
luistercle e11 setlept dien ook in 
onze P,elecleren ·opgenor:en is. 

Vervolgéns vrerd met· het pro
gt'llllllta (helt\ns . nie'.; in druk ver-
schenen) een l'.1;1.11vc.ng ~çr.1,-ir,J.ct;, . 
m:l'rtusschen door het (gegm.•nn .... 
deerd gei•uisohloos loopende) Lens" 
strijkje eenige l'lUl"è cl.'s .ten ge- , 
hoore · brE>.cht. · . \ 
· Qo het tooneel ve:r•leenden ee- \ 
n1ge zêer goede kracht en van LElîS .. 
hunne medewerking on apeciafll den , 
neer •Hoogeveen in zijn kol:".isch 1•e ... 
portoire oogstte veel succe:1, 
· . Ret publiek wist blijkbe.r:.r . 
hi,t goede te apprecieeren •. 

nruT de 1«la m:. werd er be1•0,:rd 
van en hij hieer beroerd tot na 
dé èolleete, die bij11a gegeol 
den strop ophief. Zelfs het bit ... 
terstelletje vermocht niet in_ 
zijn toestand oenige ~ijziging te 
br_ensen. · 

Het gezellig aame11zijn, dat 
incl.erdaad ,een J;B:XRtt uiterl!'.'nte ge
zelliG sv..r:1enzijn was, hield tot 

·~ngeveor drie uur het geselschnp· 
. bijeen# · . 

onze dank ann allen.gie hun 
reeà.ewerking verleenclen~ . 

Koos.· 

$$$$$$$$$$$$$$$$~$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

WAft.RDE CLUBVRIEliDEN •. 

Uns t-.ller vriend, Rudolf' Pe .. , 
tera~ zoekt voor de tdddngUren 
werkzarunhedeng onverschillig van 
welken ::u.1rd.Wie iets voor hem weet 
gelieve hie1--van perioht te zenden 
:nan het sec"'ete.ria(!,t& 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$. 
SPELERS VAN LENS,. 

die zioh'besehikbaar willen 
stellen om des V/Óensdags-:nidd:l.gs 
vriendschappelijke wedstrijden te 
~pelén; wo~den verzocht zich enger 
opgave van naQJ!l en e.àX'es te I'ich
ten tot den seoreto.rid der elftnl
commias1e. E.-îlBZENBERG" 

-Newtonple;tn.53. 

_ .. ,,._. ----,-.. ---·-··---·•~...ii("------._,.~ 

. Te i>..al:t· elf l,,,am het glll.ns"' 
punt vnn den nvond ,11de tombola". 
Door leden en donn.teu.rs ,w.ren ar
tikelen p;l'atis ter beschi~1dng 
.gesteld tot een totaal vnn 207 
p:r>ijzen. Er waren !'lesschen wijn 
om vroolijk·te wora,en en potten 
met har1rig en piccnd1lly om. later 
van.de vroolijkheid weer op te 
km.,_ppen; bovendien \nrn er nog ge~ 
no·eg eetm:u:-.:r om een he.1\i'e •sectie 
soldatén e1,,n î'file_n:a.ltg te bozor-

1 , gen. Kortom, t wus dik in orde. 
en de 'lootjes gingen grif weg; 
zelfs ;;aron er nog te vreinig. ·, 
Enfin, dan de volgende n;anl op 
meer uitgebreide schnnl. . . 

Om twap.lf uur \"?as dit e;edeel
te Vl'.n den· avond voorbij en, de · 
vice-voorzitter zijn stem kwijt. 
(Deze hnd ne.melijk, tijdenàhet 
houden van de tombola de feest.- , 
co!lllllissie zijn stem geleend. } e • 

. · De stemming in de zanl liet, 
even.al alles, niets te weJJ.schen 
mrel'o , 

Gedurende een oogenblik dreig- •· 
de de feestvreugde verstoord t.e 
worden door 1:)en !'ir.e.ncieelen strop . · 
in de yo~ van èen boete,ol1s- door 
den bal&.sting-runbtenttàr,opgelegd; · 
dit tengevolge van een verkeerde 
opvatt:L"lg van een .onzer bezoeke:i:•s, 
die op verzoek de zaak in een ver~ 
1:eerd daglicht stelde. 

De voo;I'zitter, die 11:et een 
wanr begrafenisgezicht hiervan het :,;t: 

· ,:mbliàk in kennis brt>.cht, dacht ., 

... -,._,-, . --•- ~-~'r.>;. 
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OFFlèlËEL.ORGAAN. VAN DE>'R. K .. s·PORT\fEREENIGING 

. - LENIG EN, .· SNEL" TE "s~G~ÄViE.NPIAGE. ". . .. • .. 

Opgericht 18 December 19:2.0 BissêhoppeliJk Góedgek. ·25 Nov. 1921 

R~dactï.e: BOYLESTRAAT 25, 'se GRÄVENi:ÎÀ~.E: 
~ - : .· .· 

•• ~ \ • • o ••••• - •• • C - • '•• • • • 

$ècretänaat: 'OOSTSJRAAT 85, SCHEVENINGEN 

le Jäarzang No 5. Verschijnt maanielijks, Aflevering ~aart 1923. 

Den 15en Februari herdacht onze 
Geest~J..:ljk-Adviseu:t> den dag, rmnrop 
hij voor 12{- jaar de -H.Priestel'"Nij-

. ding ontving. . - . -
. Kapelaan v.d.Bergh werd in 1886 

te Leiden geboren. na de v_oltooiing 
zijner studien werd hij 15 Augustus 
1910 priester gewijd en vervolgens -
aanaesteld tot kapelaan te Castricum, 

In 1915 v1erd Z1jnEer-.v .overge
pl.ao.tst ,naar Aostèrdam (Wate1•graa:f'á
mee!'},. we.ar hij bleef tot aun z;ijne ' 
benoeming tot kapelonn te Schevenàn~ 
gen bij dEa Paro.c1l1e van den R,Antoniu 3 
AiJè., (Decembe!' 19:J,6}. · -

· S.edert d:l,en tijd .is ZijnEerw. 
inh~t katholieke ·vereenigingsleven 
van · s-Grayanhage en Scheveningen • . 
e:an beJ,e:nde en geziene figuur, en 
wa!'e het niet, dat op zijn eigen 
uitd:rukkelijk bevel ons de gelegen
heid dnartoe ontnomen wa~, veel zpu

. den wij kunnen verhalen o.ve!' zijn ' 
werkze.am en vruchtbaar prl:esterleven, 

Eerwaarde, wetend, ·dat lof en 
ee1• hier op .aarde U1Ye verdiensten· 
voo!' den Hemel slechts verlüeinen 
zouden en gehoo!'zamend aan Uw :ver- · 
langen vol-ataa.n wij met deze weinige 
bijzqnde:rheden. . · ·. · .· 
· Nochtans aanvo.ard onzen de.nl, 

voor alles wat Gij voor onze verèo
n:tging gedas.n hebt en "lij wenschen 

· U ve.n harte toe, dat God zijn rijk
sten zegen over Uwen ve!'deten pries
t;:1rlijltën arbeid zal uitstorten en 
Gij :ria een-'-1.ang en werlczarun leven · 
de kroon df;lr gelukzaligen ontvangen . 
!:!Oogt uit .de handen van Hem, die ge
leefd en gewerkt hebbende hié!' op 
~arde zooals do minste onder ons, 
de. verdiensten van ieder onz.dr naar 
,·wnrde zal weten ,te schatten. 

,, 
-. 

WAi IN F!EBRUA:RI GFlSPEELD Y,'EFm. 

zonil.!l.e; lj.: Februnrl. 

LT~NS . III - VIOS , III 
. DHL VI • LENS V 

3 " 0 ' 
4-- 0 

• 

Ue.t -derde slaagde er al zoo· in 
he.ar el'den wedstrijd te winneno 
Het begin is voor vros, de.t met zon 
en wind 1nee eftra.rit •. LENS-neemt e.ch• 
te!' den· aanval over en brenet de 
vros-vea·l;e telkens ln gevaa:r,>~ 

Eindelijk hebben onze jongens 
èl.an 000k succes. De b!>.l belandt nur:e
lijk bij Louis, die een paar spelei•s 
passecr't en met een gbed ge:r-icht 
sepot LENS de leiding bezorgt. l;.. o. 
~n wol•dt gedroa:td. Na de rust ste
vent LEUS direct op het vros"äoel 
~f, u~ar de verdediging geeft niet 
thuis. Het duurt evenwel niet lang 
of Lou:l.s weet de score te verhoogen 
door een goed áane;egeveri bal in het 
doel te jagen.-

VIOS geeft evenwel den r-oed · , 
· niet op en weet geruimon tijd het 
spel in handen te houden. Langze.me1•
hand werkeu·de on!?.en zich los en 
weten er door, Eeld,ers 3-C, Vll!J. te 
w.tken, waarna het eintle kot.;-1;. 

' Het vijfde, 011 bezc-èk b:tj DHL 
heeft· de_ punt~n mo,eten nchter1aten. 
Als om half. een is ni'ee'crapt. Vl)lgen 
spoed:tg r".öoie e111wallen OP het 
DEL-dmel, \;elke evem?,31 niets ople
vex•en~Een ;rtooi ::iohot vnn onzen ae11-,, 
voerder Je.n. v. Wees,. ml.J.ime·t;ert de 
lat. Rust gaat·in met o"o, 

Na ds thee onde.::-neeiirt; mu, di 4 
. 

1•eet mooie m1nita.ll.<:"n op ons <loel, . 
rl1e evÇJ-n mooi cloor ornm verdedig5,!1G 
wor.den efgesle.gen. 0117.e voorhoede 
knoeit hopélloos. De.n neer;,-~ JJllL het 

' i 



BLADZ" 2. 

spe1 f,ehe,iJ · 1n handen en 'wee'b 
den stand op te voeren tot ·4-o, 
waa.rntele h~t ehid;} komt. · 

ZONDAG 11 .F'EBHUARI. 

LENS I - VIOS I 2 - 2. . 
A+s LENS on: 2,15 uur a.i'trapt 

stevent zij direoll op· het Vicrs- · 
'doel af 1 !!'$.ar de baoks geven nie'.; 
thhis. Tieldra volgen écnige 
fraaie Vies-doorbraken en krygt 
onze doelv:aohter eenip;e 11knoer• 
ten11 tê verwerken, wat hem nogal 
goed af'gáat. Da.il geef'-t G. Visser 
den bal fraai door naar onzen 
verliefden, blonden rechtsbuiten> 
die een !'linken ren· neemt en · 
.daarna mooi voor doel geeft. on:~e 
voorhoede wensoht dezen kans 
schijnbaar niet te benutten~want 
we zien ze bij~..a allen er over 
heen ma.e.ieh. De.neen fout in onze 
verdediging; Pellekoorn loopt 
uit, schopt den bal ,veg, ma.ar· . 
juist tegen ee;n ae.nstoi"I!lenfü,n 
Vios-speler ae.n, waardoor de bal 

·in doel belandt. 0-1. Kort na 
de rust krijgt Nijp den bal.goed·. 
aangegeven en weet met een goed . 
gericht sohot gelijk te ma.ken. 

. Vios spant nu alle ldlachten 
in om de leiding te he:lmemen, 
hetgeen hsar spoedig gelukt e.ls 
zij een penalty krijgt te nemen.-

Onze keeper, die schijn• 
baar e:chter de doellijn stond, 
weet nog ueg te stompen, maar 

. , tegen de -bovenlat ae.n·, zoodat 
de be.l iln doel sprong. 1-2. De 
onzen pnklcen nu, onder luide, é.e.n, . 
moedigingskreten der supperters : 
beter aan en nenen het spel ge
heel in handen. Kort voor het , 
einde gelukt het Nijland, nadat : 
hij den bal mooi vr~jge:maakt had ' 
ten 2e male den bal l~gs den 
Vios•keeper te jagen. 2-2. ·uog 
ee;nige aanvallen en dan wordt 
het· einde aangelco:ndigd. De sdBids'
reohter vol~eed sléchts matiga 

ZONDAG 18 FEBRfilARI, werd wegens 
-den sneeuwval geen enkele wed
strijd gespeeld. 

ZONDAG 25 FEERUARI., 

VIOS I - LENS I 2 - 2 
EDOH III - LENS III 1-l 
LENS V - VAÇ II l - 2 

' 
. Het geluk schijnt bij ons · : 

eerste niet meer Weder te keeren,: 
Alweer een 2~2 tegen de ver.moe• ' 
delijke kampioenen. Een ·r.ene
ovel'Winning was eohter .ten volle . 
verdiendji!' geweeait, want alleen : 
.door de traditioneele Vios-pennl-

:ty golukte het Vies het ee:r,sf,t; l.~ ·· 
gcnntmt te"lAfl.ken, nade.t ~e een 2-0 
v.oorsp~óng l'..adden om l",VA1'; dan_rnr, .. 
don ge:1.ij-Jnualter .Y~'l. ~ef' cadeau t1; 
krijgen. (st.1rioolr>i1.s is. allang 
voorbij, Bef' ) • . · -

· · Ortze doel:punten 'kna!lien resp. 
van Nijländ en ü.H~kët •. 

De. verhouding in het veld 11e;t 
niets te wensohen over, terwijl d-.; 
leiding in goede handen was.· Alleen · 
de penalty was een te zware stref~ 

. \'l'e.nt door de ·g1'!1.dh1:1id duikelden 

~

. eenige spelers o~er elkaar. s,a.arb-3 
kwam een Vios-.apeler · in den lmel~ 
wat voor den scheidsrechter -aan-. 

i leiding scheen te zijn om ruw spel 
, te veron~erstellen. Enfin, de moed 
\ er in gehouden en den laatsten ·:red-

stri jd van VVN winnen, dab bestaat· 
er nog kans voor de tweede plaats. 

, onze aanvoerder, die voor het 
eerst weer meespeelde na zijn ziek•· 
te, liep op het eind ve.n den we_d-

. strijd met den Vios•half' op de hie
len naar den bal# die juist óp de 
1:1.jn terechtkwam •. Door de gladheid 
konden ze hun vaart evenwel niet 
inhouden met het gevolg dat beiden 
tegen elkaar çotsten en Koos teg~~ 
de afrastering (die veel te·dicht 
langs de lijn sta.at) aangesma.kt 
werd. Het liep evenwel nogal goed 
a.1', want we dachten minstens, CÜ\t 

. hij verkrèuke-ld zou zijn •. 
· ons derde (tegen .Edoh III) wint 

den toss en wensoht tegen wind in 
te spelen. In beide verdedigingen 
wor4t hopeloos gelmoeid, waardoor 
angstige momenten voor beide-doelen 
dan ook niet uitblijven. De o~zen 
hebben 11wa.t je noemt pech" als 
Beckers en Juffermans tegen den lat 
schieten" Roderijs weet even later 
voor open doel nog naast te schie
ten. De Edoh0 vocrhoede zit evenwel· 
ook niet st!l en geeft onze·ver
dediging de handen vol werk. Dan 
zien we een fraaie soloren van een 
der Edoh-spelere, die met een flink 
schot aan :Edoh de leiding bezorgt. 
1-0. Even voor rust krijgt Lens een 
penalty te nemen, die ddor· J'Ui'fer• 
mans wordt naast geschoten. (Het 

·scneeläe manr een halve kinderwagen, 
ongeveer 4 Meter). Rust 1-0. 

Na rust Komy Behr het elftal 
voltallig mà:ken en krijgt spoedig 
een penalty·tè nemen, die hij weet 
te benutten. De onzen ondernemen 
herhaaldelijk goed opgezette nan• 
vallen, innar geen van beide pm,.. 
tijen weet· verandering in den stanr, 
te brengen. Vermelding verdienen 
eenige~~_c:1ede scho:ben van Roderijs 
en Beckers. D~ scheidsrechter \78.B 
goed. . 

B:tj -0ns vijfde wint Vac den 
toss en verkies·t met zon en.wind 
mede te spelen. Lens ltomt spoedir, 

' 



flink opzetten, ?nBar weet.niet 
te doelpunten, want vac, dat met 
8 man speelt, staat metroon en 
macht te verdedigen.-Plotseling 
eeri snelle doorbraak van Vae en 
!Tiet oen 11 schuiver ondèr de lat11 

11.eemt- Vac de leiding 0-1. ve:i:,woed 
vallen de onqen nu aan; aanval 
op aanval volgt,- uit .een waar- · 
van G.v.Kleef den achterstand 
weet op te heffen, 1-l, in wel
leen .stan voor de rust geen ver
andering meer lromt. _ 

· Na r-~st verschijnt Vac vol
ledig met eenige spelers uit het 
eerste elftal. vac weet al spoe
dig te doelpunten. 1•2• Dan wordt . 
·er even gestopt, om eeriige spe
lers van het·veld te ve1,wijderen 
n.l. een van Vac en v.Niel.. (Laat 
dit teveniJ den laatsten keer zjn) 
Lens komt nu vervroed opzetten, 
!Jlil.ar weet het doel niet meer te 

· vinden, zoodat het einde ko1nt . 
n:.et 1/.r 2•1 in ons nadeel, hoewel 
een gelijk spel de verhouding 
beter-had weergegeven. 

J.u.v.a. GOORBERG. 

· 2e. sec .. 

OFFICIEELE MEDEDEEL.1.,l'GEN. ==-===='--'-'==~-c===-
Ret Bestuur verzoekt dele

den bij dezen goede nota te nemen . 
.van de hierna volgende artikelen 
van het Huishoudelijk Reglement. 

Hoofdstuk II, Art. 5• . 
Gewone of werkende leden zyn 

zij, die door het Bestuur als 
zoodahig worden aangenomen. 

Ieder die_werkend~ lid der 
vereenie;ing wil worden, moet R.K-. 
zijn en va.n onbesproken gedrag 
en door 2 wel"lcende leden zijn 
voorgesteld. 

Verder moet aan den secreta
ris sobl'iftelijk.opgave worden 

·gedaan van naam; vool'n~.men, ge
boortedatum en een volledig adres. 
Zij. werken mede in een der a.fdee" 
lingen van·de vereeniging. 
_ Aspirantleden zijn zij, die 
den leeftijd.van 17 jaar nog niet 
bereikt hebben-.· Zij )iebbe11 geen 
stemrecht. 

Att. 6. ' -
De opr,ave, bedoe.Id in Art.5 

wordt gedurende 14 dagen aan de 
ballotage der leden ó~à~lt~orpen. 
De ' '~én hebben gedlJ.ié'ende dezen 
tel'tlllv ·gelegenheidbezwaren by 
den secretaris der ballotage-c<:n11~ 
r..t"ssie .in te breng-en. · 

In verbl.'.dd hierttede "kEln, na 
v·erl::oop van deze ll+ dagen, door het 
Bestuur, zonder opgave van :i:•edenen 
toetreding geweigerd worden. . · 

· 'Een lijst,bevattende_ de' namen 
van de voorgedragenen, zal ged>..irende 
deze 14 dagen i~ de ldeedlokalen 
zijn opgehangen. 

HOOFDSTUK VIII. 
Wedstrijden en oefeningen. 
Art. 520 . 

· Alleen èl.e secretaris dei• ver
eeniging sohl,ijft wedstrijden uit. 

Art. 53. . 
Elk elftal heeft. een aanv~ex-

der en een plaatsvervangènd aan~ 
voerder; jaarli.jks te ldez.en doeî' 
de elf spelers op voordracht van 
het· Bestuur. De spelers zijn ver
plicht de wenken en raadgevingen 
yan mln aanvoerder op . te volgen. 

. Tijdenscfu wedstrijden knr. de 
nanvoender alle maatregelen treffen, 
die hi-J in het bals.hg van zijn olf'
ta.J. noodig acht. · 

0~1derllng van plaats verwiase"'.' 
1e11 c1er spelers, zonder hierover 
met hun ti.anvoerder in ove!'leg te _ · · 
trederi1 ltar1 met verwijdering van , 
het veld gestre.ft -worden, zoo ook 
on;>ehoortijk optreden tEle;en den 
a{lllvoerè'er. · · 

· Do aanvoerders kunnen hun 
f'u.~ctie_ slechts verliezen op voor-. 
stel van minstens 2/5 dor leden 
V!l.n hun elftalo 

1 . 
Art. 51-1-. 

Tijdens oefenihgen en -wedstry
den is het den spelers verboden te 
~ooken, anders kan verder·medespe~ 
lèn door den aanvoerder of aanv1e• 
zig-bestuurslid ~erboden worden. 

HOOFDSTUK X, Art. 57• 
Slotbepalingen. 

no Jclel)I'en der ve1"eeniging zyn 
BI.,AUVl - WIT" Korte,wltte pa,ntalon, 
licht•blauw tricot met platten 
Itrang en zwarte. kouàen merh · blauw
wit horizontaal géstreepte boordeno 

Art. 58. 
, Alle spelers zijn verplic~t, 

.zood.ra zij in wedstrijden uitkomen., 
in boven-olilBchreven kleeding te 
verschijnen. · 

Art •. 59. · , , 
Niet gespeeld mag worden voor 

12 uur op Zon- en Feestdagen, ver-. , 
volgens op len Kerstdag, len Paasch
dag" len Pinksterdag en Goeden Vrij· 
dag •. 

Arto 60. 

, 

In alles, waarin hèt reglem·-r:, .. : 



I}LADZ. 4. 
niet voorziet, beslist het Be~ 
stuur. 

JOH. BOONE, 
J"Kl.ey: 

· J .Hendriks• , . · 
' 

'· s.v.Uif:)1. 

Seoreto.rAs. 

%%%%%%%%%%%%%%~%%%%~%%%%%%%%1%%% 
WOEUSD.AGMIDDAG-DEI:.ONSTRATIES. 

:{oenedn._g, 7 Febr. 

_J"v.Vlees. P.1!iddendorp. P.Ruyters. 

c.v.Geinert f;!.,,.uft'flrmans. Fr.Ve1•hv" 

.. Op dien mj,ddag speelden '.7ij 
".""U.€,1 H.v.v. op het. terrein aan 
;,.;. il ,lnssen:;a.1•sche\1eg. Wegena het 
.,,1 ,.;;. opkomen van eenige heeren 
:erd er met 9 mllil gespeel1• 

Direoh na het begin n mooiè 
:.i.nvnl van R.v.v •• die.echter 

door onzuiver schieten niets op
levert. Aanval op aanval werd 
ondernorr.en en. dae.r de aohterho_e
de op het gladde en nogal modde
X'ip;e terrein· er niet zoo · gau\V 
in kon komen was het geen wonder, 
de. t 't reeds r.11. een lcwartier 2-0 · 
voor de thuisclub stond. :Öe beide · 
ballen hadden door Hendriks wel 
gel1ouden kunnen worden, r11D.ar aan
ge~ien deze persoon niet onder· 
dA lcit stond, ma.ar een ander (P. 
• ,.ddendorp) · was er ·totanl ·niets 
~an te doen. 

Toen de achterhoede een 
beetje ingespeeld raakte, ging 
het geliJk op. Eenige aanvallen 
werden ondernomen en uit een de
zer scoorde Hendriks. ~et dezen 
stand werd gedraaid •. 

06genblikkelijk na de at• 
trap bemaohtigde de rechtsbuiten 
den bal en na een mooi solo-ren- " 
netje, zette hij voor, wáardoor 
J .Hendriks in staat gestel~ we1'<l 
den bal onberispelijk in dè tou
wen· te jagen. (2--2). Dit vm:f te 
veel voor den 111'/assenanrschen 
Leeuvr11 en zij veroverden dan 
ook heel verdiend de leiding (~•2) 

., Hard werd er door onze voor
hoede gezwoegd om den gelijkmaker, 
die.ook eenige minuteb voor het 

·einde van den voet van Koos Kl.ey 
kwrun~ Jrun,raer dat het in deze pe-. 
riode zoo regende, waardoor veel 
.van den prettip,en wedstrijd ver
loren ging. ?.!et dezen stand <:,-3) 
kvaru het einde. 

W9ensdn.g, 14 Febr~ 
woensdagmiddag van bovenge

noemden datum speelden wij tegen 
B.?ll.Të op 11Duinzioht 11 "Daar wy 
met 10 man stonden,·. speelde e.v. 
Gemert uit. B.M.T" III met ons 
mee. 

~et de volgende opstelling 
-:vel'i.l gespeeld : 

L.Etmnr..s D.Peters 

Een tijd lnng t het geli;ll;: 
op, hoewel B.M.T.- ec, ,,;;;, zèer ge
,raarlijke spelers in hae.1• geledel'.'en 
had. Den geheelen wedstrijd was het 
vool' de achterhoede een (l.a:neenschn~ 
~eling van bewaken, van den midden
voor (K.I,!iog). Eenige koeren had 
deze speler getraoht·den bal eens 
op z'n rechter been te krijgen,we.t 
hei.n ongeveer na een halt uur geJ,U}:
t~. Met een keiharde 11 Poe1er11 gaf 
hij Hendriks geen schijn. ,ven ko.ns. 

Intus3chen zat de voorhoede 
ook niet stil. Geleid door den e• 
minenten rechtsbuiten, werd ae.nvat 
op aanval ondernomen. Veel kanäen 
werden echter dooD te lang-pinge
len van. Dolf Peters verprutst. 

-uet de:aen stand (J,-0) br-ak 
de rust·ann. 

Direch'na rust een govaarlyk 
tpdringen van de B.M.T.-vcorhoede. 
J.v.wees redde in deze periode 
nog een zelcer doelpunt. Een goal 
~on echter niet..-,~:lrbJ:JJven. Nog
Jnl}als _loi'§eg Koos Uiog ël.en. t>al-;r9f 
,;,,n, been en nogmaals had. HendrL.ii 
geen'sohijn van kans. (2Mo). 

Aan der;. anderen kant wisten 
even. dn.al'na x.Kley en 1";.Suff'e:rman-:3 
niet, wie van hun tweeën den bnl . 
in het verlaten doel zou schieten, 
met het:gevolg, è!At de rechts-bnck 
van Bo?l.!l'. er. zich mee bemoeide, 
en den bal hot veld injoeg" nog 
sleohts oenige mita.uten zijn te spa:; , 
len. c.v.Gemert:. zet v.oor aan Do Pe
ters. Dezet vl;tegens-..rlug (dnt w11· 
wät zeggen) rui.n K.Faey en deze de
poneerde d.en bal 11 zaohtjes 11 in der, 
rechterbovenhoek. {2i!il) •. E<•en dnr. .. ~• 
na kwam het einde vsn dezen pratt:l.r; 
gespeelden wedstrijd. 

Woensda8t 28 Febr. 
Dezen .keel' zouden '/lij de re• , 

turn-match thuis spelen. Da&r.er 
eohter bij B.M.T. ingebroken ·.;ni;,' 
werd ons verzocht nogm:,,.als op hun 
terrein te spelen. Dit wel'd door 
ons gretig aangenomen, <laar· er no?, 
e.l wat wind etond op ons VElld. -

'l;e kl'lnrt over drie wci•d bofo::,,c 
nen. 

::oe;.1','.' ~ werden wij genood~:, ~.lt 
aan B.r.!.'J!., i' spelet>s \d !7l'!l.gen l':i 
ons elfi;a.:i. ,._11.n te vull,.n. Als 1.Jt1i".
voor f:.;..,_~Jai•de J.Blom, d.è tc'.:01vl:1 
gonle;ettel' uit het eer31,Je :-:i.::~T• 

vc.el znJ. ik over ë,;:zE''" ···:.:tl:;;;)':-



- BLADZ. 

~o~ zeggen;· allèert dit: 

· ,,:.a · oat Jun V'e.n ·.1ees zoo goed was 
C'-ln doE}lputtt-bij z'n eigen te l!".ttken, 

• _1ïoc· :el hij er niets aan doen kon, 
2e dat c1e voohoede van LENS niet 

1.n :,t,,r.t ~ms een goal -te makEl).1,maat' : 
~t p;~dt.Rn moest \'lorde~ door BM'r~ 
J. i3~,orn 6. J: Bent l!. · ·•. . . 

· 3c dat ~oos l!iochnot net niet heeft 
1."ttnnen vinden, hoewel er .3 goals 
gem'.'O:kt \verden. 

4.e dnt onze supporter T. Veeter, in 
z11n ijver om een bal uit de·gloot 

. tc,/lw.len, e·r zrilf in terecht klva!n, 
:;ie 'dat de uitslag aldus 8-4voor ons 
1118.S. , . , 

. , 

5 
. , , .... 

· ai': carl'i~re geooakt; ilc eahte:i:> D,.. 
·voel in been o.t' ook (;emaki; tD.aar 

· gek;raltkt. Te·gen donkerte wiJ !:tin• _: 
nentroden het 0koningagraf nu . 
gewikkeld Egyptish <'lu.iste1•, en doen.:. 

. dë zoo,· ik grijp praalgra;f' 1nstedo 
slobkous. . · · · · 

· Voorgeno;nen. herhaling ~ik be• 
zoek, emporteere zoeklicgt. - - .. _ 

2e week; 

s.v.NIEL, . 

Voöl.'eèrst gèzien' J .Haket, wérd 
gesteld van· voren. Ik· ze:t, •.;es Z;;!!)l" . 
genoogèn kennis te· mnken~ voorvre.nr 
een gi'oot mnn, .· of grà.ag gezegd · 
klein van. postkU.ür, doch in .&.der; 
groot.. Ik heririnex,. een geschl'even · 
boek direct l!l1j: 11Dé maµ met geel 

· .. gelaat!'. Ik zei dat zeer ht;ri'feliJlt · 
.hem: Ook het licht gezien in . •· 

Uaarn.aanvoerder. Bnndoeng?; ret;!.:beerde. eohtel'. een 
en ander_ oorsprong van d.l";!.nkE\n ··theê 

$$$~;?!$~$$$~$$$$$$$$$$$$~$$$$$$$$$$$:i ~ veel; ik dat geloof direct. · · 

rmu:1m-co?ITRIBUTIE. -.----,-
Den leden wordt hierdoor tel' 

kcnni;s gebracht, dat in de week ve.n 
2 - 7 April de contributie ten hui~e 
zal worden afeehe.nld en· worden zij 
beleefd vel;'Z.-Ocht het geld klaar.te 
leggen, tene:Lnde een v~rgee:f';rnhe 
reis te v~orkomen. 

·· · Mocht el' niet ,·rorden betaè.ld, · 
d!in moet dit binnen lh dagen ten hüi-. 
ze van den Penningmeester, waartoe 
iecj.eren nV'ond·gelegenheid bestaat. 

'dol'dt hieraan geen gevolg gage., · 
ven, dan zal het-bestunr zie~ genood
znal:t zien tot krachtige maatregelen 
over· te gaan. (Vlaarsohijnlijlr zullen 
de vorderingen dan irt hana.en-gesteld 
worden van onzen advoóa9.t ?) {Red). 

Voortwedl'lns b.elti:lkon Mr Boheemen 
en eega. Ik dacht eei-st hij gett'ouwd 
en was met dochter, doch mij àtten-

. d.eer ik schror,1olijk vergis: · Zij' m;!.j 
onmerkze.e.n1 I!'.llak,. ik spreek spe.a,,;.;eh. 
à.ocent, ik h9.ar direct i1iter1'Uillp 
met peer: ik zijnde bang voel' be- . 
lasting, ik invQerrechten bete.al<'l, ·. 
wij ten'Cslotte zeerften harte e.f'-
s.cheidden. · . . . . 

- -- --
;,e weèk. . ' . . . . . 

_Bijgewoond ë)ezell:ige_ bijltoUtst , 
van BestuUJ:> en Goll!lllissies. }Ir !IB,kot . · 
opende vergadering,. bel.'l.l'lnlt resp. 

d,e penningn1eeatar 

.. \7,v.Boheemen, 
Kepplerst~aat ;22. 

·perscmen voor trouwen dienst. Hij 
had ook over f'lauwen g_ee:;st, ik zei 
geeste~ vond ze~l' luguber; geen 
:f'lesch Wijn in huis. v,egens taste
lijkheden vorig lllttè.l met Juind,. WlUl.'.r'~ 
bij bu.fi'etjuf~ouw zvmar gewori.d f'n _· 

..- J.Enij:t'f tenUis gesleep'!;. Uitsl~g· · 
dJ:,6ggleggfng; tlle11 ook pooi•t, dr .)ge 
boel, · ga.uw gepi~Pt • • . • 

M.:!~'~-c.Mo&&:&&&&M&&&&ê~!.,&;.!b!cx!~ 
. . ~ , . 

Ui.t het dagboek van lord Surhuister-
ltep,:>el · t9t _Zïtingelspaan. · · · · 

lG week. 
". · Heden zi'l}n lid van I•ENS, een 
vereenif,ing van V'oetballers, heb be~. 
zózht de.tent van derzelver instituut, 
kan malfen_mij een voorstelling hoe 
z!enu:tt·het ll:oningsgrai' van Tutank.,. 
l!tlmen" z:tjri-d-i in deze. zan:l; groot aän
t!' l oudheden, als zijn daar .oude . . 
'bottines; sjanlsr oude hemden,· Mli' 
v,jrgan~ :koffers/ voed:$el verr'è staat · 
vttn verbinding;. -tote.a1. geschenlren 

· _cud-spelers. · · · · .'. · · . · · . . 
. neb genomen de- vrijheid arena 

te betreden, ','.'ell!er ·gi•ond beslei;:ht 
ieven v!i.n meervoudige inst1 tuten, · , 
tev.:ms.-den · bl11 oen i'.ö,•mió.abel we.tja-

. lfou r,even_ en uiti!oep. hoorde, le.id.t1e . 

• A 

. . . · 50 Elftal ga.desl(l.an, ik vind· 
autèurs goed, werken fortissilllo~ · 
afwerking- o.an tong lll(l.nkement, Et::n 
Illij vraagt. ik denk; • ik zeg v&nd .. 
fameus, niet alleen schoenen 1nc·· 
ren~ ook.uitwrijvera.tU.J tttaquet•;:; 
beste &tu'.1,U'lui aan vml. Dé'. c feit, . 
hoop zandaohepenkapite1ns zonder 
we:rk, fameus• · · 

... ... ,.,_.' . 

4e weèk •. · , .. .. . • . 
. · Gehoo:r:-d stichting weten.sohaJ;>PEI'" 
lijk voe:t?bal. Barbie:r> staat. soeptisob. 
tegen, zijnde soh.$d'elijk voor ont~ 
wikkeling pae.rd. !k omtrent ontbreek 
opiniEl,!llL\ar dl\cht dat zijn muis 
met. sifaa.rt. Opbrengst gelezen deze 
week; drun.•'il'001.'. nog lllee:r- ieniánd:'3 · . 

· · animo bes:l;art:t.J"H.borueht 1.2,3 
klaveraitsiniti&.tie:f', neell:it ook. 
J;lc hçiop men mtûs stuk spek met nr
se • ; -. ceet't, ~ders niet v~ngén. 
Ook geweest ledenversàari:rig, · Mr • 
l!nkttt jolig Ill!tri, OM hartelijk 



-. 

' 

• 

B.Lt.i,.... ó • 

v-'inl"?t"l namens zv,eeds.chen Konine; 
·. Hij zegt wij zeel' goed staan; 

liquide middelen f. 1500.--. 
Rollenil lnaterio.nl (J .Enijff . en 
s.v.liiel) r.50.-. ongebru.ikté 
reserves: Nihil. . 

· Zielental iaden groot niet. 
allemaal coulant in geven geld. 
Zeer·becb.•even in uitvoeringen 
en belastingen. Voorstel tri• 

· óesterlijke bijeenkomst. zoo _ 
- noodig een- or twee-mester-lijk• 
al naar gelang ópbr~ngst brasse
tlj~. - - - -

Voorstel . (achterstel) : 
~oensdagmiddag~elftal Zaterdag~ 
middag te laten spelen tegen 
zondagheoledag•elftal; .We:t'd. zeer 
precair ontvangen. neer Ha.ket 
echter bèweèrt: bastaart alleen_ 
i;naa:r èijferelftallen-an van heele · 
santepatiekraani larie begrijpt; 
net koffiedik. · 

Ol?llERKER. 

EEU CLUBLIED. 

· Reeds geruimen tijd overwe
~èn r.1j de wensohet1Jkh.eid van 
het bez1 t van. een clublied. B1d 
na iedere vereeniging v~n eeni
gen omvang heeft er een; .tlij n1èt. 

Dat gaat·nntuurlijk niet op; 
LENS moet ,zich die -weelde ook_ -
kunnen veroorloven. _ ' _ _ 

Hoort nu het l'Wllineuse idee 
van den voorzitter: Heel-LENS 
wordt aan het werk'gezet; ieder 
probèert naar beste yermogen 
een lied in elkaar te schroeven 
van 2 of 3 coupletten, liefst·~ 
op oorspronkelijke muziek; als 
_da~ niet gaat op oen ·bestaande 
melodie, :maar het moet op;vekken
de 1!11.!.rsch-màziek zijn. 

llen stuurt Zijn kunstpro
duct in bij deRedact:te; het Be
stuur keurt de verschillende i'a-
brilmten; de Vijf beate zullen 
worden. afgedrukt in de L~a-Re-

- vue, terwijl het beste van dEl _ 
beste als clu'6ITed aangenomen 
wordt en bekroond wordt met de 
fraaie medailie, door deri Voor- _ 
zitter uitgeloofd. _ . . , 

Eent~rmij?),iS nog niet vast
gesteld, manr_voor de volgende 
competitie moet het zaa,kje na
tuurlijk in orde zijn •. 

Aan den ~l~g dus 111 _ 

· J .J.P.· RAG:ERMTS. 

LEDEN \'IEfilt'T LEDEN!! -

i~et den c.tloop vto.n het V(:11:'
eenigingsjaar gnan eonige sr,çlc~3 

- ,-

onze ve:t'eenigir..g ve:t>l,\f:kn. zorg1 
er voor dat hunne plnatsen 1u ác 
elft:tllen door nieu1·1e ineenonf,l:• 

·worden" t!et het oog op 'het ins.P~•-
-len is. het van beteeken1à> è!,at d:i~· 
zoo spoedig·mogelijk plaats heoft. 

==:;_--:::;:_::;::==-==================:·: .. :~:::::-
AAN ALLE LEIEN 1 1 1 .! t 

Onze olubvriend" 1,.!,~iddendo1•1,. 
van beroep :meubelmaker, is sed'3r-t '· 
eenigen tijd zonél,er werk. i'lie ec:: 
bet~è~ldng voor hem weet; ohver• 
schillig welke wej?kzaamheden, ge, 
lieve dit op te geven eán den se
cretaris J.Boone; Ooststraat 85, 

· Soheven:tngèn. 

J.~. 
\, 
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No. 6. · .Versoh:ijnt r; '\sndelijks. 
. .-·.-.-; 

At'lewing April 192,. 

i{AT ER IN MAART GESPEELD WERD. D.anval., !:ll!l.er ze.gen geen ks.n4 4en 
- · .. :TIK-keeper te verschä.llran. ttl'I. een 
.;.~~DAG !(~art. IJ.alf.. ulll" spelen hebb.in zij eind.elyk 

· • .'"f' 3UOCes als de. linkábirmen den bal 

'.f. v .1l•· r· , .. ; LENS I l - 7 · goed toegespileld krijet van de reoh~ 

- · ·,Lrn: . IW ' - .u:NS V l " 2 teX'\7ingt en den ba1 :ln a.o toutten · 

~1rs-comb.• EDOH-comb. o - 1 j1;1.agt. 1-0. Spoedig fü,tir.na tr'eedt de · 
. • , I'U,<\t in. ua de rust ga:nn de pi:wtyen 

. l)e laatste oompetitie-wedstryd meer gelijk op en vex•lteeren beide. 

•Vfrt ons óorste .is in een 7-1 over- doeleb>telkens in gevaar •. onze kJ.e1 .. 
'.ff!nning geeindigd. Welis\7a8.l' speel- ne ntl.èl,v_oor Jwesting) 'l'teet- de, soo:r;>e . 

. _q.-, ,tT.rl met een vijftal. invallers., .. ,_. ttit, een .d1el' a.anvoJ.len te ver~oogen,. . 
• tk;~ over pech hadden zij niet te ·,: 2..;o. ,Kórt voor .tijd krijgt ';lIK nog 

~;lncon. Le.t an palen...li:wamen hun nog eet). Penè.':Lty. të nêr.ien, wel]!:e onhoti!i"' 
. aJ eens te· hu.lp. Zoo werd eens· eeJ;'st ooar"·wordt. ingezet,. . 

tèr;en -e.en· pP.al en toèn tegen ·de ' ... ,. ·,.. . :Dé scheidsrechter leidde, over 

. dckl.$1t aangésoho:t;en, ~ai-na de"•'oo.,1, het atzeeeen geno:nen, goed.,. . , 
•;,t,1,'~E! · recht o:nhoog .. ging, juist op. conb. ~ Al.a de . acheidsrec1\ter . 

de bove:n;i.at neerkarun en toen uut • · beginnE)n blaast, stelle~ wij ons dóór 

sprong. , , · . . · de slechte opkomst; op met slechts 9 · 
. OVe:if het algemeen werd er ~ret- man, waartegeno:',1'er, EDOH er ook sle~ht.~ 

'.:.ig gesp~eld; l'UW spel was een ui·!;• 9·.1,...,. het veld, kan 'brengen" Direo}it 

zonqering. voor de rust werden er, na den toss, welkè aan EDOH de keus 

bob.à';!,ve ~ o'\Üte:napel-goalr., 2 eob,te g~, word er aEin· beide zijdeî~ ,flink 

iloGlpurtten gemaakt" waarteäenover aangepäkt en heftige aanvallen onder"' 

vvn el" een stelde" Na rust nsten nomen, welke evenwel niets opleverdcr: .• 
:"C- met ·den kracb,tigen wind inden Rust treedt dan ook in met o-o. 

l"\l6~gvijf doelpunten te màken. . Na rust gaat net spel .wederom· 
· · . Hieronder was. oo~ een penalty:, gel:tjk op" EVen voor hèt einde krye;t 

..... elke döor onzen r1ohts•aenterspe... EDOR vlak voor doel een vl'ye schop · 

:.e!' {E.wezenl:ierg) ( t Lenskarion) on- te nemen, welke door hen wordt benut. 

, . hottdbafir· \1erd ingezet. Dit .• zijn Vil'!:\· Het einde komt. dan .met een ge-. 
:He tove:1191',~ àie'Jt:lij Z.00 gé:l\l'l'l.(W' ,~ flti.tteerde ·E00H'"'.OV:O;ri'fi1j!;l,..it\g, dru1r'-eeno 

voor zijn rekening neemt: even lcy'ke:n gelijk ~:11el de verhouáing beter !-iêu:r

: c,;,n sehot:t nou"ieen i'eme kex>el, die 'gegcv;en z.ou hebben. De w,edstrijd.. '.'lerd 

1len .l;lnl. uit net doel houdt. . . zeer prettig gespeeld. . ·• . 
· .A~te.ohten is nu de boodsohä.p; ,. · 

" ;11.1 zijn uitgespeeld en.moetén dus. ZONDAÇi 11 MAJiRT. 
::-i.u :mn~:t, toe~:l,en, wat de anè.ere elf.- . 
tnllen. iri onze af'deeiirig.zullen . CELF,R 1· - LENS I 6 - 4 

:5 ... 0 ö.oen.; LEll'S V - ·A~ V "V.. !I 
. . . 'B:f.J ons vijfd.e · wint WIK den ·· . 

•tefss an kie$'1:· zon en \'i'irtd mede. Er 
·.:r~..,_,a: een n:teuwe àpstellinf, gèpri• . 
'bo.;t-d; welke ~eór so~d voldeed •. 
y'.l:rhti.e.ldelijlt vrnren d~ onzen i~ 0 d.ert 

·, 

,. 
,. 
' 

.... ~ .. --~ 

•ons eerste is vast niet bang of' , 
huiire1•igl Zondag :p.u gingen ze M"' 
mel:1-tJ.k op.èozoek bij·CELER :t te Rot
te:t!d.':'i.m, ;;, 1.3 t:o"2 staan mn de :fe lun,,'.; 

... 
, 

...... - ~.x·,.~. 
,. 't ·''"--~· ,,• .A.. •• ~>LL.-··-.L..:~ ·' 
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Ofncr.oon we !:~-t 2 1nval~.el's ci1cel- _ 
,Áen (F.endriks en Jo..'1senl lrunnen,,18> 
hoewel we geslagen werden, toch 
~ot voldoening op dezen ~edstrijd 
terugzien. DEtdelijk dj,ent toegego-: 
ven. te r.or.den, dat. Geler verdièn- : 
de te wiibnen; · lJ.aar voorhoedespel. 
,ms stukken beter dan het onze · (+ae -
waren gehàndicapt door. het niet _ 
medespclen ven onzen t:lidvoor G.V~s-

- ze-r) en oo}: ooer xnidde11-linie 
steunde veel beter~ vooal viel op 
1,et uitstekende kopwerk van de 
Geler-mensohen. Wehebben er veel · 
uit jj:unnen leereni vooal dat we 
nog veel moe.ten oefenen om uit-· 
houdingsvermogen te krijgen, want 
een heel eind na ruat was

1
de stand 

nog 4-2 in ons voordeel ( t is 
toch niet kinderachtig). Toen kwam 
de teru~slag. Een bal ward in bui
tenspel-positie geschoten en onze 
Piet, meenende, dat er gefloten 
zou worden, deed geen mosite het 
wel te houden schot te stoppeno 

· Een oogenblik,late1 veran- _ 
derde'de bal via.tt Kley s rug van 
riohting en ltvrem in doel terecht. 
Toen was J:1et gedaan met ons; ons 
spel verslapte gèweldi~; de moed 
wns wV~ de doelpunten namen Ny-
land · en Hendriks er ieder 2 voor -
hun rekening. Voo2e.l de vierde . 
goal wo.s praahtig ·( om te zoen.en). · 
Een praohtige boog~voorzet van t 
links over backs on keeper heen, 
werd door Kijland langs den keepe~; 
gekopt. _ t 

In ieder geval hebben ~e pDet
tig gespeeld en getoond in dele 
klas beat oen dre.g~lijk figuur te 
kun.'len sl'è:an. 

OruJ vijfde trapt af' met zon 
en wind in den rug. Reeds na 3 
minuten weet de rechtsbinnen 
. (v.Kleef) met een flink schot de 
score te openen. A.v.v ko~ nu 
geducht}'!opzetten en doet onzen 
doelwachter benauwde oogcnblik
ken beleven, doch deze weet alle_ 
gevea» te bezweren.Na een.alge
meen opbrengen van onze voorhoedo, 
weet de midvoor (Westing) den 
voorsprong te verhoogen, 2-o, 
uaarmede de rust intreedt. 

1Ie. :rust gaat het aanvankelijk 
gelijk op. Langzamerhand kamt - -
Lens dan in de meerderheid, doo}J 

.. 
LEI;S I -· v.D"s.r{i •. :vL'f. ·:'t 
v-c:l.endeJ.ijk !:ijland in de g;l ': _.; 
î:',"id- te. stellen den wedstrijd -'.;•1 R"o.:rr. bi~ te wonen.i _- · · 

Gl'_.WitLEM GOmb. - LEUS II 5 .. ~ :,, 
VAG II " LENS V _ ; " 2 

Ol:l_ 12~30 .uur . .fluit .ss;h-aid:-·• 
rechter X (jongen va.n 10 n ll" J<'!.& .. • 
.de _beidè cl$tallen in het V!l!ld, . 
:MuntstUk was niét vóorlie:ndën, zee)= 
dat de aanvoerder van.de Wille~ tlc 
Graai'-com'b. de keue àan Guus Bol 
overliet. Hij koos de wind mee~ 
van welk voordeel gebruik we1•d. gc
maekt door voor de rust 2:k te doel~ 
punten (beide door Th.Bocker;.~. 
waartegenover Gr.Willem 1 maal het 
doel lcon vind.en. 

Na rust was de vriendllch!l.p
pelijke ge _e at ver te zc'ek;en. 
Peters moest reeds spoedig het 
veld verlaten, omdat zijn schoen 
middendoor was gebroken. · 

Theo Beckers wist nog eemr.sal 
te ecoren, terwijl Gr.W1lle1n ook 
nog 2 goals :maakte, zzodat de uit
slag 3~3 werd. voor de rust werd -3/4 uur, na de rust evenwel 1 ·w,u, 
gesp$eld omdat 11!1:ijnheer ·ae sche!:d:· 
rechter11 geen horloge ood~ 

Bog~rs en Bontje sahittsr.di:n 
gelijk ste_,:rren op een zwaarbewolkt-~, .. 
zomerdag. ' 

ons vijfde wist _ slechts ·9 11::.'..\~· 
tegenover een volledig vno•elftal 
j;e plaatsen. Lens trapt nt rnst den 
sterken wind tegen. Spoed~g weet 
vac dah ook te doel:punteni Met , 
man in de voorhoede, wisten de on 
zen tooh nog eenige mooie door
braken te forceeren, die evenwel . 
tot geen resultaat leidden. 
_ Eindelijk moet onze keeper 

dàn :i:wiohten voor een hard ~ollot. 
Kort daarop brengt Vae den stand 
zelfs op 3-0, door een penalty 
keihard langs XUipers te jagen. 

Na rust zetten de onzen er 
alles· op om den achterstand :11".• t,. 
halem. Speedig weet de rechtsbui
ten den keeper te passeeren met 
een zeer goed gericht s~hot. 

steeds komen de onzen v:eer 
terug. De rechtsbinnen lost een 
keihard schot op-doel~ de keeper 
valt u'it, slflat weg en de toeloo• 

de A.V. V .-keeper geeft voorloopig ' 
niet thuis. Eindelijk moet hij 
evenwel zwichten voor een ver f pende rechtsbuiten heeft geen moeit:: 

) • den bal in doel te plaatsen. 3-2é sch6t van onzen ~idhnlf. Even 
voor het einde krijgt Lens nog 
een penalty te nem~n, \'lelke op-
zctteiijk wordt naastgeschoten. 

na rust ,verd slechts met 9 
11·s.n .~espcsld~ da.ar Runderkamp 
:;:ieenblcssuur) f.,n v.':";iJk (brui
.,.·.'_,,,,~ '1'P.lè verlieten. 

·Kort daaz>op volgt het. e:l?lie 
·veJl dezen zeer forsch gespeelden 
,vedst:r-ijd. 

ZOUDAG 25 l~nart• 
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"-.tccit- Je ~à ;:!.';. ... r,:\ s.p~:,lc..t€ _::,:ae 
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-- i .:: t.-~:t:ert --~.;n lc irl:~:: '4/f:l"o~·,:r11g1ng 
~:r, --:it-dC:i.-•c::- -~:~o::::~ts:n ;·tij ·h&Jt. onder ... 
sp.tt tlalven. ï'·:ize L,.,.2 nsdcrlnr;z 
; .ebi)::;J:l. I:ij 1.."1 hooi'dfarJç a1J.n 01m • 
,1eli' t{: d~nken. Er. ï.'erd o•:cr hot·· 
:i.lge1,con veel zieohter gespeeld · 

-dt..n · teg<m. Cele:r I• . vocml dé link.;:• 
bo.'cton t7~:; n!l de l'Uat bijzon1el' 
·nle.oh·l;_. niet Yla.t .z1jr. .~1erktl'I- bC• 
trei't, r:W.1:' zijn a@.ieten :in 
voovzotten was onbenu111g.,(Dat 
>:me knuddelen) . · 

1 :ra den wedstrijd ::es zijn plan 
dan ook nooit meo:r links tti spe" 
lcn, ~~nr toen ~c bui overgcdre• 
van '.'ias. n&m. l'J.j toch Ir.a.n:r weel.' · 
het.besluit zijn plaats to behou• 
dob tot el' ecna een- echte linksohe 

pele:t' komt opdagen. · . _ . · 
-. Do :i:-eohta"half' wns voor :ru.st 
l'-..op'3loos sleoh't, maar na do rust 

..,._ uit.itelrend. J.ls hij het nou nl .. 
tiJd zoo lapte als na de ruat, 
d.!l.n zou hij veui ergernis besparèt\ .. 
(iiie hee.f't ook wat Op ,z In ge·.ve~en: 

. 
' 

1".C•.!I ! j • . . . 
. '- Hendriks bleek, een _r,anrdig 

" ~1lnatsvel,'Ve.nger ven. Piet Pi>ll.e ... 
1..çox-n• . . . · ~ : . 
· De r.oilterspelers·s1s altijd 

L~::led. 
. !n de VOOi'hoede. ken-,~ 1-Tijp 

r;;:>c_., en ?I:oe:r- nnnr voren.. . 
Guits Vissêr kreeg kort na het 

b1)gin een trap tegen het dikst.e 
2;1u1:9l te vnn zijri :r-ug (iinks) ~ 
••Mrrdoc,:r hij niet op volle lcraoht 

• )~on s}clen. 
Alles bij . elkfltor genomen was 

tet voor ons oen goede oef,n1ns 
en er· VEllt ook 11el wnt vooru:tt
P:O:t!!; te· besPelll:'en • .tal ällen hun 
vcr:,.7.del getrouw. b11Jven en we ko" 
:;,•c;n steeds met d.azelfde ?loeg uitï 
,k.n valt er· zeel" .zeke:t' nçg •;;el ·.int 
té- hor"il:{en. Doelpunten" zoO!\ls 

· ri<io:t• w.ooi !!!in:enspel tu1n•ehen • !ty• 
'.', .. ! en B.TJ.ij!'f, door l11nts.tgenoee•. 

· · ·6_;, ga;m".l'kt ~e1•dent 4nen z:ten ,,àt 
· c:,, : ':-t s:ei;:en~pel 13 te bereiken. 

· · ;:;ua jji'tl!lNtspcJ en: dàt, is de 
h;,;.;J;'d~~ak. {Dit is ool.t 'bdJocld 
vee~ l~gere elftall0n). T.om. lui# 
niet v'oo:b ieda:::- li;f'l,,f'j~ ni'gt·
:::c:1.1:'$Vc.nl • .eentuu::r on elttr.lcom-
. ,issie doen· hun best alles voor 

... ,1c ls:t:i.cn te rege;i.er.- en zoo prettig 
t1l'lr,elijk te r::;,):cn, r.mnr dim hopon 
:'.tl col.:.,· ds.t de led.en vnn hun km,t 
··· ::,il: .., ,,,:c zullen ,,erken. 

- (h,s <:l<>l'li~ el.f't-r.l ,.,m. voor .de 
t•-..t~t· .:.tt•l•l~ 1rt de' ~':CP.!--(le1•!'1..td._d, !!1!1D.1'1 
: ·•·.; .,1,.,., to:il1 niftr ::.s::cl-pruittm, dd!3lS 

- ,\...,. ni,-~Ar "·1·1--......... ,t•., 'il--~, .. ,,.,,r,r•, :-'.'· ~-- ,,,'" ._ ;.,\,, "~ - '~ v~• - •1<.t ;.:.,·"' .""'-' 
J. i ,~~ ,_, ~;-- ~ ~-r,_,., :,,,'.f'\t\.f -.,.i. 
...... ., ...... "f.~~ ..... -". ~~ .. ..-1 - ..... , ...... , • -,. 

· ·'"':""·• ,·· t _!.-~?L •r·"~-. .'..''1-~ .. :.; .•. _ 

VOE':i:BAL-CAUSER!Ë?i. 

Deze \Vèek gi.nS op h0:t hurr;-:-.i• 
VPn Mijn b<J.Rs de. tel ophoon•"::che'I.. 
R;,eds dool' het hel kl1nlte:'1. clai• h~J 
t:roeg 1k den indl'uk~ det da,:ir :te~ 
ïüand opbelde, die niet beppnJ.d 1r, 
prettige atel:!1llÛng ve1•kee1'd.t" 

1 _ Je begrijpt hoe gr-0ot 't-~ n 
soht':1.k wa.a 3 töen he-\; bleelc, tl~t :lF 
perso9n, die daar telephone8!><;."ir,t 
mij moest hel.f)ent . - · · . 

· En jiw:e;l. 1 ui n e;evoelens h,d~ 
den r:-:e n1et bcdre>gen; de ;;mn <U.e 
l'!tn het andf're eir.d der èb;•1v1~ ptonrl · 
weii .110:r'8nd anders dun ·in1jn tt:1vi::,. 
verbolgen hoofdt-ede.otaar bnn dt 
i:.m:s-ro:vuE. 

Teen ;U,; mot anr;st in 1'\ 'n ::te· 
{ik daoht': misschien kr:1jgt l-ü; 
hierdool' een1gs.zina medclijd<'fi/ 
hem gevr!l.ngd had wa.t 11.1' ·.1a.s:, kt'ecg 
ik de w1rid vlak van voren. 
U ~• - •· - -" '18"" nog . ;-·· "~. n1" ne·, ,.. · ·.•,," ., """,.. •.r.o.~ ,1. .1,,.u t,-wv.u. vv:t"' ~ Cl ...... v ~ _ .....,_ 

• 11Rl,s jy.nou de,'\kt, dat js 

\ 

' 

l 
J. 
r 

. tr..nandelijks. je salaris voo:t' n1fft: 
kr1jfft, heb je het glnd :,,Js., ~,·.,nr " 
tje, zoo brUlde hij rr,c toe. . . 

\ 
11Worlten Z!'l je voor j,"l geld• :;:n1.L •.; ' 
hoopel 'je mao.r op'1 enz. en;~. 

Teon begon ook r.:ijn z~~ht rc:c" 
IllQed in oe-roering · te komen door- .. 
zooveel o:nrechtvnardir,heid. 

Is!Jk eens nnn; reeds 2. :::::,.,:J. 
had ik oopie geleverd; eel'f.ltf.J:J?" 
inleiding en toen een heele v·,.;•" 
hc,ndel1tl~ ovex- de buitens1>el-reac'.L- ., 

· en d<\n !".03 es'1 t:ern,"\n,i~,J ing, _dJc e~· 
zijn. NOcht• 2o wa;e :-.oo dU:.::kl:I.J!ë, 
zoo af, e;t>.t Aiei:.ànd cm ~adqre 11·· ·. · • 
lfch.t:l.neon r,e,n,àagd !-1-?e:J:t" Int 1,, ;, 
:11c hE-m toeh ooJr gczee;tt, ~1•<i_.,. : ·,.j 
i::,.:;,.,.eei•de, dat ! et, oo:, l.le:;t- mot,ell'·; · 
···"o dElt n;t E.''•"1""' "•r •R -1. f'IU"rs ·1"b ""'" : • - <·-···-· ~ ,... ,_ .. ~ <, ___ , __ _ 

h,-,{' .. r.-:-1 ."~l"V"! '!--~r r.-f1' ,~ n .A~,,. r,·,,., , ~~ ,a:i . .,,,..,_h ~ ..,_. ;, ~~--..._~l. ·...-,!';"·, * ., .. .,_, ...- :.,· J.- A •• ~- ·..-4 ;,,..,., . .-,~.-.. - •.,,.. 
;-o~a~:-~~ ... t(._ v·r~:->·.•-·· .',*•·::;·; jo::,' --~ :-:. 
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·:list aan ï1elke vraag te begtr.nen. doelli.jn gegaan is, -na hot laatst 

door een speler van de pärtij, ~ie~ Ja, tc>en stond ilc natuUl'lyk 
~et mijn lip o]) ll11n onderste 
1:rtoopsgt>.t; stel je zoo :l.ets eens 
voor: .Zou ik die verh~ndeling 
dP11,. gehee1 en al voor niets ge
schreven hebben. Ilc geloot het 
niet. Ik hoop_ toch ,:,rel, dat de 
Lensrr~nnen e~ i~to uit meegeno~ 
men-_hebben(anders v,:,agen aan de 
Redactie). -- -- · - · 

doel het niet is, te zijn l.'.angot'!l.f.1 t. 
Een d.er o.chterspolers der verdedigen~ __ 
de partij sehopt den bal -drol ,;eer in• ~ 

··- héi; spel. 

1.:0.ar, or,..fi:n, de l'edtlctuw.• 
J'loest en zou ondanks sllea copie 
~nik ben toen :;,s~r ~eP.r an het 
p0rinen gegaan •. Ik meende nog w~l 
een vru.ehtbaer terrein voor be
~prek!ngen gevonden te hebben· 

· en wel een kleine uiteenzetting 
over : 

DE VRIJE SCHOP• -

, WORDT VERVOLGD. .. 

CLUBVRIEUDEN. -
( 

1 
Reeda een tijdje zooht ik na.ar 

. een goede gelegenheid, om eens een 
1 hartig woordje met U te boomen. 
i · lfc,p een Alg. Vergadering11 zul 
\ je zeg~n, maar je vreet ook wel, 
' · dat :tn den regel daar maar de hell't 

van het aantal leden present is. 
1 

I 
Ik zocht, en dae:r bracht ien:ru:1d 

me op het juiste idee: 11de Lensrevue 11 • 

Dat ik daar niet aan_gedaáht heb. 
Ons clubbladl Het bilid,wao.rin juist 
de clubbelangen besproken .moeten 

Zooals iedere voetballer 
weet kan men de vrije schop op _ 
2 manieren bekijkerrn.1.: de 
vnije schop, die als straf' voor 
een of. sndere overtreding gege-, 
ven wordt en de gewone vrije 
schop. Onder deze l~atste wordi:> 
verstero1: Beginschop, hoekschop 
en doelschop. 

Lnten we eerst de ge\Vone 
Vl'ije schop eens ni;tde1• beirohou
·.1en; V:nt de begin-schop betreft, 
mij lijkt de nae.'t. reàös een vol
doende verldArir.g. Bij het begin . 
v~n het spel; al$ er een doel• 

: - worden" Jà, Raeren. dent daar eens 
o.an, o.ls je eens iets hebt~ wat je 
meent, dat in de belangen der ver
eeniging is, bedekt dan je licht 
niet, 'ir.aar laat·het openlijk sehij•• 
nen, dan zal je zien, dat het be-

;,unt gemé.nkt is en na de rust 
•,1ordt een begin-:ichop ·genomen. 
D~nkt er echter àan dat deze eer
ste schop steeds naar,vonen moet 
zijn gericht. . 

Wie de eerste begin-schop 
:.Pg nemen, wordt dooi• het lot -aan
r;c·.vezen, want, nietwaar, wie de 
~.g. toss wlnt, riag Jiezen, uelk 
'.'loel hij het eerst wil verdedigen, 
of hij D;lllg de beginschop doen. 
Y}.~st hij ~et doel dan mag _de 
tPgenpartij- de beginschop doen. 

De offioiéela spelregels 
z~g~en over de begin-cchop het 
1olf,t,ende : _ · 

stu..ur naar je toe komjf gefladderd 
, _ gelijk de mug rtP.ar .de knars om z:l.ch 

te verlustigen in de heerlijke sch:.t
tering der uitstralende verbeterin,;en 
en n:l.eu\1e ideeën., uelke zij c;lan, nn 
hier vol van te zijn, in hun verga•lo• 
ringe:'1 gaan uitwerken om ze de voe•;-

- balgemeente voor te leggen. · 
t!aar, clnbgenooten, .dis- is he'; 

n:l.et wat ik wilde zeggen •. Ik kCll!l 
vrat vragen. En wat ik vre.ae; is iet 1, 
dat feitelijlc niet behoefde gevraa1d 
te worden. En dit is medewerking. 

Solll!!lige leden zullen ne.tuUl'li.lk 
·zeggen: "maar dat spreel~t toch van- -
zelf', dat ,ve meewerlcen. 11 Als je je• 
zelf als lid eener vereenigir,,g op.; 

, geefl.t, doe je zulks tooh ·ottdat je 
symphatie voor die-vereeniging ge~ 
voelt, en neelll je, als vanzelf spr~
kend, niet alleen;de rechten, :tnä11r 

11}!et -spel begint met een schop 
''ysn het middelpunt van het· speel-
'1 tor1•t:1i11 in de rlchting VP.n de 
'1doell;l.jn d~r tegenpartij" Voor.
''tl!tt de begi_n-schop is genOt'.en, · 
··,:,ng geen speler- der tegenportij 
!!dichter dan 9 l-!. bij den vo.l lco- • 
'1r•cn en geen speler, t:an welke 
'
1pru.•tij ook" het midden vn.n het · 

' 1<ipeelterrein oversoln•ijcl:-m. in de 
>_richt:l.ng vnn het_ doel de;• tegen-

ook-de !lichten.op je. _ 
-. Ki l!: eens, Heeren, dit laatl!te ·. 

'! pa:..~tij • • 
Vervolze-,s de hoel:schop, de -

z.g. corne1•. Deze schop behoeft 
:1ekel' geen nadere_ bes~reking. 

- ~.rr•de doolz<!ho~,. Daze schop 
)·--,t~t~~-- ••nvn~· · ,'e ,..,l "•~- de ~ ... ,;:. C'.\.~- 'I .,._ tl'-' - J. .. -- .. ~ U'IJVJ.-. 

laat bij sonm>J.ge leden heel wat te 
wensohen over. Rechten en ingebeelde 
rechten, daar hebben ze het \Vel pvor, 
maar plichten, ho maar, daar ll.ebben 
ze niet vnn terug. 

En daaron ooar d.Eldelijk de koe 
bij de horens gevat en een plicht 
besp1•olcen, waartegen nog al ecnl'I ·gek 
zondigd wordt, n.l. de ~-reinige medo
\'tarlcing met onzen penningmeester. 

Jongena, dat ponnin(;"moester~ 
schap ie een ondankbaar èo.antjo en 
als je ove:r eo.n poosje onzen pennin:::, 
meestE:'r n;et grijze }w.ren ziP.t r0~d., · 
motoren, kun j_e er· vel'zokèrc". V~?:.. •;,:.;. 

--
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dat ld.i dezo zekregen. te,.,,;·~ ,1,,:::,;, · · 
de ·1~,,,,.,..,,,e "''"'e•_,,,-1,:1,n"',. ('i'l,- i,,.;.; .......... ,ll·'i-.è - _,t.olo ' ........ - .... Çt ......... ··- ··~· 

ontmoet bij c,nze led"n. niet. :::1" 
- -leen c·m zij "1 pl:tcJ,t te ve1•1:t,cntf;P, 

1naa1• zel;t'n o.,u élie plicht oe:h·oorlyk 
· te volb'rengen. . .. 

::!lar r.lle gekheid or: zlj ~<.~• 
zet. \'lerl,;el-tjk, D'Jlnnen, v:e reo$eU. , 
op de,t · punt- heel wilt _l!l0e:r r.,e(!ei/ie:v• 
kih1!; Vfli'':,achten, Op c}(> lrPt-ste ~ .. 
~tuu:i•sverg!ldering klaagde do. 'ff:i{l1' 
v.Bohae::nen er over, ®t, nu we ;. 
toch 1'.l les. gediu1n he\?hen om -hat· ' 
der. heerè!l zoo Mkkelijk l''ogel,ijk 
te maken; er VP.n hun ltl\nt nog zoo 

•· weinig ,..,ordt gedaan om een gere
. r.;eld ger.eel te 'll'el'krijgen. 
. Dl'tt moet .~.nde:t>:i W01'4en; het 
gaf\t toch niet op,,.nu we beslo•, 
ten hebben de contt'ibut:le ,•i,;n huis 
t~ äàten afh/'l.le~; om dP.n penning
meester ;, of h 1:;älen voor niet:.i 
te. tl laten l,ot"en. In de Len3"re
vi1ç1 at&at vel"ll!eld, '.1annear het. 
i:;eld gehai:tld ·110,:,dt. 

..:.,.·-------- Een ander bet~~lde hiet,·on
'.!at hij den pen.'l1,ni:ç:iaestet' niet 
oympathiek vond. Ik V'.t'aagU :_ I::i 
.:llt een !'eden om je plicht tegen" 
ov;:;:!' je ver-~enig1ng · te v('rz~k.i!l ? 
. Wêe:t• oen ander b~weert te .. 
zenovër den_po~.ningll'.ceste~# v.'.\f:!t 
h:\j werkcloon. is~ -tcr-,,lj:t ik 0,b
.\JOluut \'leet; &!t !lij wel •;:erlroe 

Ià dit ·een ltd,. dat ·mee v:il 
. halp;m onze ver,:,ert:! ging· tA doen 

· groeien en bloeien ? . 
- Toen èenige ,vekcn geladen 

de neer f~'1.ijff. (2e r,onn.ing~;.) 2 
leden ,mar:öChuwllc, dttj:; hij :tn den 
loop der wc"•;: ~ont:ribu.tleg en nog 
wel aohterstrc.lligo contributie, 
:,;ou komen il'.l';\111~ . kreeg hfj iets 
tot nnt\'s'QOl'd; dat i!: hier n:sar / 
niet vermsJ:den ze.1. · 

r.;, 
,.. --. 

~-.J. 
JTc• .. ,11;1,, ·1,,· r-,, "P .• ,; j ·."·" ,.· ,_.,_ .,. . 1,.... ,t-1- \.~...- '"'! 1,! ,k~ ·''--- \_.. 

d".t \''.:!t üct 1'.l'.ngnr.t, :;.l., , ~:n · 
~a""...l!P1.,_ ·· 1 ,_""'L t'!'I~ J·nde -00··1· -i- "ll ,·,-·" . ~ J,:.l_;._.,. -~.,_.,,", .,_,J. # p J.~ ~,._.J__. ,..•.\.,· . 

... br't:'1::>:n h,,s/i't, vol3tr.~t met t"g"r:. 
. · den pon.'11.ngi:100::ite:r> i;.~ zeg,i:;en ; · 

: •11 Il,: ban zonder ,,7erk1 dus beti-.nl 
11geen eont;:,ibut11511 

p · · 

:'1een, in dit gev!'l is incn , 
/ . vcrpl.i~h't 'dit !>ij }l"lt b.:,stuur rt''<l' - . 

tn Vl'c'.f':~"1, di:t '!an 1·:::,slio:rnn zttl,· · of• •• ~j_Jst•,:l'1ng vs,1, c.ont1•ibu.tie 
· .:.1oodi10.!;;cltJk is. ·ant het is roed .. 
-:r.eer;··_,len gcblekrn, d~t ·crerkeloo~:: 
leden t;Qch 11un cN.trlbutin oeti:1e.t 
den, en rtat deden z1;l dou~. ?.ich~ 
iets te ontzegi:;c!I. Kijk, dt>.t .::l,.111 
j" led"r.; dat zljn lui, ch5 voo, LEirs voel.en; iets r)P0:f'.f'el:'cn vcoi• 
hun .ve:i:•«enlgi~~. Do.t zijn Jt: 11a1•c 

· Ler1~1-.i'ttuincn 1 · 
I,Gden, la ten ,1·e allna:;cç,,., .-~oo 

~,orden .• ·,te,:,kelijk,- gij ktmi- h.1.e;--, 
· door de: h-3US0h 'Plet lichte t:,·i\k 
<'i.ie het. bestuur opcelegd .i.~ 11:00., 
veel r:13.ltltelJ j;rar c..-ikén ;.r.ct he+ c;o"' 
volg. da;; zij rRt vef!l mLer Pl-ê. -. 
ZJ..er hun werk t,,h!nctigen; 1,z't r..;.r'r oot +;p1 doel heeî't• niet e.lle.en da 
ye,~r,11:at~i::ig :,l"co·~ -~11 ·ster-lr ta -r·i.:.k::r" 
i,1''1!1X' voornl de }.eden doei• c'1;ct:r1 .1., -:.:_. 
i,;r,i,-tid;:;ehup hi;J t.llai..tl.' te hoad• n -'---·' 

. \- · · !lu"l 1 n:ttruren, e.!s je ,;~c1•t.'!'.an ::-.n~r even '.hf'lt t:l.pje var. de gui'lehl:~ · · 
· neus vnn le of 2e pen.ningmeeete:r .. 
ztet* ra-abbol nl je oeutèn d!i.n t,,y 
eon, ci.esnoods :tl j c $l).ldens. en 

( ondq!' dttnk voor de moeit;;, dii;-. hl,J 
l zi0î1 geef;;,. ol!i het· geld b:tj j. ·. <!-
1 h.'llcn, stop je hem niet -e.lleen 

j"' spl!l arpot in z I n h.a11d, 17.1u1l· t.,., 
v-endfen nog mm aif.!'-!'1'!.' of' slt;JJret 
in .z ~ n mond. ,.· 

J AO • F..AKET. , 

Voorzitter. 

· P,$_ 1,u i!!: eemracl den weg gevon .. 
den hob om jullie "Nat onder oogen 
t:e b1•one;en$ i::uu je er .verZ<-¼kcrd 

· · Gluhgenootcn, d.'1.t ge.!'tt zoo 
niet! Il~ weet. r:el~ cmt dooi;, ons 
bealuit omde àe.bvoerdei-a con
tributie te laten innen, de zar.k 
wat vex-1•-open :::s, r.,i:uii" dat · konden .,,15 n,i;et voorzien en toen het ons 
oleolc,. dat hJt op die nmnier .niet 

• · 't~i.13" hebbe~1 wij .:Ureot fn,3ègrepon .. 
en besloten oi;; nu op de zekcl'ste 
-en voor de leden gëmàkk.::l.ljkstà 
ll)D.nie;r te zoi•gen, de.t het r;eld · 

·,fin zijn" d&t ilt nog .,vel een:, een 
boom ovef- e~n · of ar.der,. z~l opzett,,n~ . . . . . . 

$$$$$$f$$$$i$$$$$$$$$$$;$$$$$$it~$i!1
: 

hinnenkwam. . . 
Gl\!.bV!'ienden, gij hebt ons· 

gekozen ~ls bestuur en hebt. ons 
<le plioht opgelegd voor de belan-_ 
gen der vel'e.enle;ing or, te komen. 
?lu dan; hier eeldt h<it "en dei;, -
1100:t"ti.o.mnste ~elnngen en we zullen 
1,1'":r· oo;c voot- opkoi::cn. :•aj ve1•zo~ 
:••;:;n d~n ook den leden te zorz;en Y 
't:. t. <l'.;)'el;,el<l bot~len de:r . V'6X'SChUl"' · · ' "' • • h -1 c q:;,~•1 contr1 but1'" ~n .cex-im.~ -et. e 
P. 11.;;ci' zt,Jn, te ,~ortçr_1: 4t\t _vvav 
· .:;t. ';;~.1-1., .. .-. ·-..,r.:" r>i- ;: -v-tr.; . .::i.:rt1tgingsJru1r 
,,,-:f; i ;; :-,.:4 s~~ _.;_tl t\~!""-.1-bilt:.ld. 

- ' -

OF.ii'ICIEELE MEDEDEEL:t:WF.11. - -
Kort ver:ûag dA::- 1eden-vargf>'de:r1.n,r, 
gel"\oudcn op Znterdag, 3 ?''.te.rt 1923 · . 
1n de bovenZ'.l.äl Vlll1 d_., z,1c:;11nr5.cb 0

• • 

tin~11de Regcnt.es 11
1 '\Jeir:rcrstrs~t. 

~ 35 leden r.:,~•en a"h\-:ezig). 
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Î 

:Cs'lze nctn;'lcn r,erden zonder 
c}1• er _f'!rttt,"!';orl1ngcn &Oedgakeu:rd -. 
"·.·J.7. c,nü·:;:Pteekend.. · 

Hierna: werd door den 
-VOCl'Zittel' de mededeeling ged9,IU). 
.cb.t de heer L, v .stnrrénbul•g be .. 
,bnkt. h:-.:1 als bestuurslid; voo1°ts 
'".t ,,,o ~ bctt'l'Ul' nls voc1•loop;!,g 
:•l; ~ tCVCl'Vttngcir hrid t>-nnge~ocht 
-1,.. •. 1r,,""" '!' t:nif1~" -~-10·e zi""' ,._.._,., ... ~ .. ~...,., t,,9J.:,. -.;· .L.f ,,\or_.. .. .., VÄ.t 

,1c:r-c::!.d };.,,cl vc f'kl., :,ru, de functie 
".:~_ :,_, ,-,~k" ,,.. .• ~.,.-,,..,t,.,,, ,..,. zi·c· h 
•-.4.f. •--..• C r.:.i1,.;_.,,,._,.,J~~~v..., .... ~ ~-J;" .... . 

'G ner:en~ V.''1:•1·Xl!'- d.e Heer .r"r.nyft 
,:,;er d.; leden' r.:et nlgeir.eene stem-· 

. ,----• r~~ t-"atu-.-,,,;,,_.-1 •-re..,d g·-eko"'en 
<-- ',,., ~..t.,o;) V\,, ,~,.. t.i J..""-.. •• - "'4 • 

Ve1'Volgen_'J _ tcdrouct:e de 
, . •/;;~t1:.;lt.·te1~ d..en ne~~ L.v"sto.r:t5en• 

ê•''." voo,• tie ·,:~rkz!t!'.rrlieden (? ~ 
i•:. l,<"t T;cl::nc <iï?fl' vereenig:!::ng 
"ëo!. ,'~.aht f';od\U•en•ie den tijd, de.t 
:l't., .:.e~1 uit!'."tt'.' kto van het Bet1 

. Sier _,,et volgende punt vnn 
:,e:i1-·ndeJ.inzJ h,,:t :':.r.nen der con
trt 1::utlc, gat:- de J;l:,:ier ;i.v.Bohee
z:·1: (:J.e pcnninm::eeste:r) t\e vol-

-f.,;_-,:: o u5. t,,e;1zètting.: · 
1\t,t.i,;rnzi011. het innen der 

"ce::i-,~:;ri':>t:.t! e doèr bemiddeling 
,1-~'.J• :·t.r'."\1',x;:r>ders niet geschiedde, 
~:;:i,:r: l!'.\ .l~ t balloorde te ge.un~ -
.ll.,,.,:+, 'hzt bestuur bealqten hie1•-
-,,:;1.t, t.-nt de irOlgend,:i nw,e.ti,egel 
'..e t,:;. ,,.ffc,i: 11Vnn n•J. af zal door 
m .. t; iü ,.:c eex-at,:) woelt van de 
r.::".11.ad /.'il') ccntrib·..itie ~nn hu~.~ 
Ymt'tl.,:1 Pfgcll.!1.ald. De led,:in worden 

j, d,rn•cm vc· .... ~ooht h~t Vérschul-
,.l 

1 :11::,k ,-,.eld. bij E-.fm,zig11e:!.,d kl~ät' 
. i;e ,,,,.,1;,;;,}:1 tt.ir,e:l.nd.e een veri;sei'-
\.1:3h::: r-c !..~ t,û voorltOmen., ,, · · · 

· -r:,:nht è1• biet worden bete.àlèL 
"1: :~o ,: t dit_ bi~en li1- cl">gen 
.;_,-,,,1;•.5.rxln'lt bij mij thu.5.s, Kepp .. 

, ,_,,., ~---,{• Z2'"' U ,_,_ . .,,,_,\,! r\.'-'"-" .J:..G.• 

:1:,,,rns vèrzooht de voorz.1t
te:;,• r,,, l.titlc:n nogmaals dr1ngend4 
/>,r;' :•:,:tk i;e 1~aken van het oeten
'te1'x•,,:tn1 e.~ngezien het wedstryd
to1ry_,,dn d0'.:1' het oefenen zeer· 
veel te 7ijien heeft, 

V=!rto-lgenè. deed l'J.j tie nede
d~.:llng, d•~t het bestmtr inznlte 
h~t ;;~-,·1J..6ux:: Van den Gees.telijk
Ad•1i::lt'ü.'Y.'· 'be11lötén had- dezen een 
'-·1,,i.,._...,~ ·l ~,,. u{ t ,,..;~- de" -v· e"e""'i-:.:.v .... ,._._,.,..:...,..,_, ,.,.. ... -~ç..i.;1 .... • v,i;. 
i,;l~.r:; te o·rerhann1gen en da_t hlltj 
to,; tï:!-:: doel een studeerle.mp 
ge?,~t~,,.-,1:! l:r.d.,_ '.'lr,llre hem dan ook 
ir ,:"l':11~~-cbcden(t · 

fft;::,rop volgde oen be~preld'ng 
c;;<2c;- het ,:;lec'llt opko:nen ven vç1'-
~~1--·,' ·,,,,, - ·, "'d~» ..,iJ' -~ede+ .. • •r1°n ~ . .,,,. .!.J. •'.,,;.,,':.,_,..:..ti;; ,_ \,< ,_ ·-· '..,I "fi ' .... "~ , J. :•,;"= 
,mrd.cr ó.!'"',-::·,rnn vool'af k-,nn.'ia ·te -
;,n :,1. De v,:,,crzitte:t> !:P:t'Ck d.:>.n 

.,_·~, :·• 1 !'3?>11 ~"'-: ~- ~,:-< 1• r't•ft '-en ""'ne• ~~-'•"'••~\.. , ;..f, ... LI ~ u.,. .• ~ _...,.1.. t.. ....,,_.-.,.., 

rl! ::.,"t: ,s ·::: f-u .. (, --: ~:'". ~f~ ·:n.-»'jn · f!.n · de 1.odc.;--\ 

\

-\· .. -.- ."-".; • .('>~"'- ·.t. ~; n·~!.rl-or.. ;;J.a~n- op ~.i: 

\ 

-.. ~-- ,, ., :: • _.,,-,'. ,,..1~ • ?"l:!".' .. , -~ ,.,,~.,_ \""':r!i & -il p l""~"7t 
• ·•· -~ , - • .. ;b;:.v.:, -·-'-~ .-._.,,_ ,..,.,.. 

, .. ··• .-:- __ .. -1;·{' .;-...... -"11'1err ..,,. ..... ~. -~ ,. 
-~ \,·.'· .. ..:.~ .... ~ ,1. , ..... ,., ... 

\ 
_J -

Het volgende punt _V'1.n beh$nck;l.L1g 
was :het voet.ballen op ïtoenli'lz.g• 
~iddag. - ,_ . 

noot- i:ltm vool'Zi tter werd. ttan ~•-~' 
-kleine uiteen~cttip.g gegevçn; h(?e 
dit eeorganiseerd WRs gewo:rden; 
zender dat het bestuui• hiervan ken• 
n1s droeg, in welke uiteentétttng 
d:c hoer S • v .?riel versoheidene- b, t,, 
tel"e pillen -1;~ slikken kreeg ov:)r 
zijn verkèerde werkffijze .en onheb• 
p~ljk gedra.g jeganis bestuUl' en le-
den'; -

Na enkele besprekingen werd 
besloten dan nee:b J.v.Meea te bo~ 
noeme~ e.ls loider der 1,7oensdag
mit:l.do g--;·ed,; tl'i j den. 

_ Hierna wàrd nR bespreking 
het. besluit genomer4, ~at e:r~in" 
dien-ll10gelijk, club-aonden zulle.~ 
worden geovganiaeerd en wel: eer1a 
per i::w.nnd cp een nog nadel': va.st 
te stellen~ élo.g. Nä ,stemnd,ng bleek, 
dat de meeste l_eden er voer t-:aren 
dezen a·-tond te houden op· Dlnsdag• 
of zaterdagavond. . _ -- · _,·~--.,___ 

Vervolgens werd door den · 
voorzitter _de r.iededeeling gedáe.n~ 
dat het best,tur maatregelen zou 
treffen om.- d.e beoefening del' nth1e, 
t1ok gedU1•ende de zouel:'Ir~'1.arnien 
voor de lèden Mogel:t,jk te tnál:en,. -
,·,t,er--.6or, hij_ obk teven:::· de ncod:lge 
medewerking der leden vorzovht. 

Nn nog een:tge bestn•eldugen 
vtu1 öI.ctcr.-gcschlilct; belang._ !!loot 
d•Zl voorzitter, na de leden' bed.linkt 
te heb'be11~ voor de gett)ond.e atten~ 
ti~, cle gezellige ve:i:'gader:lng op 
da g"i.;ru11rel:tr:e W'ijze,. · 

Seereta!.';J.s. -. 
U·&,~lwl::-~•c,trtrl,1,;~"&M,,J;~,~1<l.,M#.t:l.rM,~.J.:!,,;_,, 

DE I-!EEPJ<:m ?,r,'lDEïfüRr.Efl.S VAN, DE LEllS..: 
Rl!.'V"IIB worden be'.!,çefu ;•erzccht, hu..'l . · 
copie tel:icena voor de 15e der r:llländ., 
war.1•in het ble.d zal -verscr.ijnen, · 
bij d.e redactie_ in te leveren. ~l:' 
zij ,arid.e!'a- pas in de de.aropvolgéllde· 
!li'levering geplants kan wot'den. 

DE REDAC~IE. 

----~-----'------....... ------... 

t)p nllc regels zijn ui 1;:;ondel':lng<!:1. 
Zoo Y En de :t•egel do.n, dat,:.\1e t1llron 
$te~vtn ~o~ton? · 
ïlel 9 •bt · 1;;: d~ ·u1tzc'ë ·hn·inp; ;:,p <:J.. n 
!"~:{•jl,, ... ,_~ .... t op o.llt:1 · "'s 1ri'.•.7cn-:1~ ... .,... 
- ' 'i-\l• .,.~Jn ·,t,f , ... • ... --...i"'":' .. 

,--................... ,.. ____ .... _..._. ....... ~'"",-

' -
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eelii w t}. 1i~ ! ::1:::-~ar wa ':. z.-~~ Jfi ~ p: .ii--:!' ... ! 

·-·~fu~,dilt) bt~t;J 11\_.,bi~ llf.::i1:--:!.LC~~·r~i·-c" i1.: 

-. J'·~.:'.r-e Vf,H 1.ii .... V()~~:::.Bi<.~!:e.t1i °i,$, .. ;:,-, 
;,..,.,.·-1•·"'·y_ .. -M_-,~, ... ,.::., -~ ·1•-~i---"·--(" "l•·~· .... -~ ..,,....., 7,:-,~,,=. ~~- .,,:- .;,Ç, f,;.tat.· '-. ··.i, • ~:s:s· .. n1~-:~~ ~i;_;~~-::1-;.;:.~-~ _}1c\·; ~;_:, '. :-~_,,_ ~,{ ... ,..._-., 

..... 1 •. J \1-•,:.;> :.,~ __ -j, Jl.., :.:i..U, _._~ ... •:_l .... • ... ., 

J.è~1"2in :e.1~ U011r-~~.-= .. -~r~~-'~ t ., 
·.,, .. :,,. ,,·,.. --~ '. •. ·•· ~ -• - '• -~-~ '..--~-:1._;1 

te- ü f\./1f_ R.:- ... ;.Jd v,th .r_;1-, :c;l,.;"· :. ·'r'"': 
~,,,~-'!~d t;~_;;'I!·} .. ,J'· :-;:);,;.; b; 1 _; ;1·~ ... ;,-1. <;!,~o--'; ~-~ 
·-~)-~.·""tt.~t. ,r~~~ ~.~::),\~.~: .:~~ · '71'.!.,i:::--_·.·:: ; 

(i\}i~~~';_..:;r_~,-~)..i..'~ l !}_}·,;e:_(· ~~-~,i;,_:,r•.t \ 

·;,-~j.l ~;-~::-·_:J,:::.
1

te,·,-~ -~ •,'l ;,_, >..t,,~ .:_,•~- ! 
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::•.: ·:,,.,';:"u?. tr;ang 1u .. ~ :..;w·e · ';•e·,~,3éni!$ihB, 
:,~,1~~·-r11!'l l:t !)ûk o, d.ien e~dehkwna.r
·-~-- · ~~:?.r.\~·r-.ro·!Hi_ 5et~i,?;-~ ,nr,s en ~ed.enk i; 

J .. ?- :.:et U d~.en ztil:'\icn bIOei I~óo!)·# 

GT~S:ST "ADV l;:/~Uh 
lr. ·1. ,; .. :,er-5h 

• 

... .z.. 

•·"'·~·-r..-,. I" .... i--T"'T-1---,.. .... t••r-.-r--1.·;,,+:, +'"1-.,. .... !"-,:...,--;-+~1- -,.+.,..-+ 

• --·· · " If· .. ,, ~. :':!: :; .. ='~-~!,!:_ 
,:tt. is -reéd.s dl·it!o ,ir.:ren 

~-~ _~--c.:~n,; ,1é.•. -ee-niee k .l:leke rilerta~h8.n 
:J'• l.1.r.1.7!:lén J.:i ~li..tlaT •$'.'!.~t:(;sn_ o::a ee.n 
~6rk tDt stand 1e brengen.dat ieder~ 
i;.,.,·::;~1:.~:~-ring ver'.iientc~et i-1{::ts ~n rle:, 
.•.. J "'" '; . de Nederlami.sche Ges s t~ l.: jk., 

àe::1 ;>!e-:. î>•,i)'.'6131 ':!'acht. er- (!' 'l"l.n•• 
· d.~t1~c ' :-~h ·10,n'n1 , ' ... ;_ de· 11eut:ra;.e 

... ·· • :-.,-11,; -;-~ no-en 'i" st .. -n~ n ·o•' e"" · •7 e"! :• •·' ..,.;;, ... ;.,"'"''o - -t~~,::;;.1. .. .i. ,. ... ....__._ 

i '.:,_{: rt;1,:i te ,v.oraen~·. ' 
Oc.k t:it. de ,;oetb,;îlers 

-Ai1"!,;· da~ ,,;uor;l ee~~~:rr-oken.En 7..lj,·ne 
.. ;[}ri~r~te"s"!lo~ben het ·ze&r g;:H::':1 _.fl(.> .. 
s~e~~~ ~~ &tichtt3u aene vereaó1• 
~..,;~ni::.(~.!~r I.:cnis- ~i Gnel c1.:f!1oopt werü•. 

· .in d!(" :1:rie jara·n v1~1 i,c-utaau ilseft 
;:...;, ~ iH~~r 11:.:uim eer· a<tn ged.a:.<n1. Sn~l, 
•; . .,..::, · .. ·-·-::_ ,, ~,~r- , ...... o·, "oleei,. " - t . . _._..,,,.,.,.. • .., ,,,.._., ~ ~ ... ,~ ...... , _,,J,. ~.1.J e ·:~1Jn; 
J.u:"s,..;.nû. zij ,;i.erst \.tit z.ss· lene:1"tlm.ns 
kt:A?~ 2.1 j te.sen op _:Vier 'fors.che el.ft~1.l -
'ten.·,;_.,..; t"c:h;..:.:i-n ~eli't:, eón tijd &~kero.

1
, 

~t.ct -;;ok et>;:i. viji'de elft~l in he;· t:ryt 
!~-:;n _:.tebla::-;en ;•1orJèn"· · 

. - . . -_ Dat blée!{ h;;.ar tO!;h .te 
:r.,.--:-~lt"tj:.~ •t_e 7ijn c..,;ew~e3t,\vant.,_ Hls re .... · 

- &~:l~ op rtten gewelctigen-sro~!,blA6~ 
:I,' op i10t.ein:i v11n hst- vor.Lg :;ai;;oon 
~an bloedarmoede te 15.jde;1. i:! vrij 

•h1
~ 'J-? :1k-e"1 ·1 jken .a-ra.ad .zr w~r·û ,.""1e-t:.1,:,-r .. :!o:r·i . u . . ~ ~-~ ~, 

,:: il{er:--n gck'.:~..ta.Gl1~~aät' ·-ae!'1~-.ft -ver·et-Jr:i-
<<<:.~$ van ~enschsn"<l:\,e i\~a_t ~llJ{.ü• ulkaai• 

~ ·--:• r1 '"l"'J-;:r d~ i;tlt:ieen~cha::; C'",:-er he boen~ 
. ~~1-_:i.t niet -ZO(},_ ö<HnPlkkeLijk ten ifC(.fr!dQj 
. _;:'1_~;1;.; _ s~;.:.i t t.e:r··t, :-? :.. j ·.,,,.eer bt·rvt-\n vele . 

ter«ijl er neg drie in•~~ ~Pl·J4 
- 0 n°' ~ 1 -d•--cte·n·· na·•~r v·o j'" -L- v·0 """"'•· -~ .t"""'.... r.;:~....... "'û • , ...... t .. ~ ~ .•. a ,,. .. ~ k- • • 

Kert ciat (,ns rle u~. t.sf,F>kende:·ve 
.;tRrn'lhöudin_r,,.va~::-.:.n naeenoe1s :11,,,· 
«adstrijden·ziJn ~cs~oeld~ 

Dat :,.al Lens··àcen. 
'!'ijzen ln ·de ·acn.~!.~& harer· r:flàP'""' 
"-tt:iters.I,ens b:!edt haa-r led.en nu 
dit jubili,u.'11~,rnrm;er a!'ln me• ,;s. 
hûop in hO t ha~t- ~ d.a ~ de led-en he~
·niet bij feestv!e~en zullen laten, 
maar f!ltiJd P.ieer üe taak van het. 
be·stuur !'die waa:·li Jk Geen 0emakke " 

. lijl<e 11,.zooveel iuoaeltjk ?.allen~ 
yer lizhten. 
•. Lensim1.:,.:e, vaar rm:.•-
t.L& voor,t .. :de ·zr::·e j.s vl-~k~de· iv1nd 
i's_ ,;1n1s.t.t3 an de siuu'!"':r:u,n be!1oed.~ 
U ,,e1 te;:;en de_ (;eva,,-:-~ i Jke. kltppRti 

p3 j. 
Op ö Ju.nunt'i a .. s.3eeft,-nêt 2.·9S":. .. flµ .. .., 
·,,euerom een fee.st~vcnd te:r öe1 et;en.., 
.heiti. van On~ d'.rieja!'i3• · t)ecltt1.an i~ 
de t.;rocte ?.aal van "VEiU'(A!:i" •. 

Laten "ij allen Z,00" 
veal r:10f,çelijk msneNerkelL-öci •O.e:zen 

, avi,nà.· schi. t t,~r~nU ~ta doen· slagen!" 
do-0r allen ·zonàer ui t?.-orn:'lf<::'.'ing een 
fli:-ik aantal kaarten te ve,..kocpen, 
De prijs. is,n:et i:ibegrip v,,n !)te-• 
-:lelijke · ~elasti-~g 1 -_Fl; 0 .• OC.Aan• 
-vragt;n ·•,oor kaart.en te richt.en tot· 
het .Bestuur. 
. . 

' -- ,;..._ •. _ ·• -- .· ·-;:.-----·---- :----,__~:;; ··-~.- :..• ·;.. 

:t...OU iiBT "J?.,/.J;. Z!Jl'i'! 
OiÏÏanus· k,vaim !nênmi:j verzoeken, 
-'t Is noc niet ,100 l'.:ing eeJeên-,. 
Om 1!:6 in te laten schrij,zen 
In de. voetbal.club ttE:B! HCI.:'!.?EN 31.{;;~;;·•. 

---------=-... --
Ik heb me toen laten v~rleirl1:;n, 
Zet t,e mijn naa:~ O-i~ .het Jlh!iièr: 
','.'eigeren. vond. ik on!Ja ;;che icter., 
En,dan vond nien·mij een :i<lie:r.-

., .. ,,_ .., ...... ,, ... •---~ ........ 
ar1:::~;.;:tt,:: . vsree·ni[;lnoen ~uit ;:·on v!\e i. iVJst 
;t'.'' r~p,r.:.o.t z.tj met.r,er::;1.~d aan den. spits 
;;::\ l g-áan .va1:.:. CS!l ta.'1:r:tjke ~ena:re ·Boort"" I.k ben mez-=lven t.oen i;aan traJ"on 

1 t sCh:1,..e+;e·n Vér. 11 l1,;c,g"l&1,.tg" · 
kee~er liet 'kil •i~udt~iJk· 

s;eno<,,:.en, I11 
___ . l_(l:!tl b1Qé;!k ook Leni11 te 

Z.o.Jn.,.#1::'!..t_ ~HJ,ast he·t. V'J5tbalsne-l Vror ... 
rJr,;;ln. eek de 1~:hoane }c-u:1-?t5n cêoefand;. 
ear!gs,tc~Jneel fJn MU!~iek"Ocl èe at"h).e
;,_i.ekveiden was Lens ver~eisenwoo1;d:!.c;d, 
zij het _dan· ook door ,vei.nit1 afgevaa:r
disc~~n • .!!.n dat hier succes geooe;st werd 
bel'l'lJst cm; ue lamver·ènkast d.ie reeds 
ta .ve.t.::1:!.::; rui~te biadt,oeim n;ast 110. 

voetb,1ltropseen die ûor athletieli t.e, 
-J?laatsen.Len:l;.:r, S, f;ne.l ::Jflg ,lus. ,1él 
JUic~1en • .;ri_ het. 3estuur juicht !'1ee,or1,; 

. aat net ~'e!tenen ·kan op zijn leden en · 
O!ndat het, de goede gee:c;t kent,diEl •in• 

· -Ons_ kamp hElP.rscht.Dat get,ti.Gt de goe~ 
-de opko:nst van de le<lein lllj wodst.rvcteri· 
~at bewijzen oo~ de resultaten in 11t • 
S€;iZO(;l!1 rtieds lï"}'kregen:.~an de JO èè
spee~cl.!: Cc>:>rpet.1 ,ie-weli1?trijden werdën 
er n:i.at m:l.n,1er dan 14 ""ewonn"'n 1/!aa"'-

. t,) ...... ,i: ' .. ~ 

_·:va ·rnrsc;l.iLlen!le ç,et. Eroote ..-:iJfers, 

. \ 

ne 
•.1iss .. :!Ï~')n 

~vre~cie maal schcoi !.k J.r.. z • n illt:ö.Jl) 
...:-,,,.,,._.., .- ,,, .......... ., . ..: ,,_ . 

De h.Hele boel- liep 'k ,n~n de so1:ken 
î,~e:n sto11d per·i,le.x.t:id., 'k \vas 'u- reu~c 

· . 1:ra,~!1.\ 
T,1ee balien deed • K .ne: een· knal 
. _ ()nttlcfl',.r., 
!ie :.i;:mlleba&s deed klr.:::t.:. op k ti::i:.r·, . 

.. ~ ...... ~-,.,,., ,..v_,f,> ... • ~•"" .. 
Hij .zei: 

. "Aiin jou bele,;en ,~a nik:o dan ::.trop. 

•·~ kan 
. Oei, lle 

proppaP 
En 2.si:"De c1t.:.b c;::.àt r,t,I:',' u;;; 1;;aan" 

llt;tien· .ben '}; €:er-:st .sei·.i.eus b,J.:;cr:1:--r:
En 1t1.i. b~·vefen. ik ·het voettal:::<:~C 1 . 
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\l'<.tn y;a.t "1.;d-?f J;3îs L11.-;;1:Ji~l1.Jks.. een n·;_c:,,,1 llt.1 .(n·e::;i?ntttrf.n_-lJEi.r .. - --::.~; 
.. ::..~✓-te ,10{). u:L-t onze la- . .-1.ij :i~1ö.G1::.-"~ --,1,scr ç:.;.5 ·4 €..,di~Mu·c~t, 
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,::~·__,rr.(.~•:,; ;_:i.: :±1:- h·~:.J -té. v..::ytVtL~t..ttln. 
~~nB~-r ... ~ '.' __ :.H t.e:.:ns ü.'";nk~-r-s dai-_;6n nee 

-~~~._:ü~tsr..,Wf'"•S .iJij ,_;_e ·"!1dn-:dJ.e ae ~n:3on 
d·~:;:',. .. in l,t!.,. ~S •:;rt.e SJ?OO::-" _t;"'!'-.UCl:~t, r-C:~ 
-. ....... i-+: ~ru·c. if,-:f.. l'' ~1u•ö,; cp--; ... -3. 1.~r1 • .A.<Jl-0<_,, -• t.-, __ "'. ,.,.,&,..,. *·'"~..," 

·.:\:innser «e tien~e!". d:. \. . 
. ,; \c1·0nt,"el:·./<t ;:j jn, faat .. hoos _c~t' 

-.. 1 t?t vuurbe~Jct :-·Jn~ion v~ree~ ~ 
- -~~,-Rd:ir,rtls i1]tj·J·1~zoov9el ver-

_,! .__,. . . • 

, '11J llcnd.~ kar,1.k t'=rs varai:;nit;á z.l n, 
·:i" :1ie"., g6~ak;..è.Lljk ts leidtl·n.Lat n 

-,~ -0ns a~arom eens een ~1·fertJe ~ 
. ~.i';OBten Uoti:- een ~edeBlte "/ar1 on. 
.. ·.> .. -,ls~~e !-e .laten v.a:ren; en zood.oen· e 
··.~ te5.üin,J t.F: ,..~el"Gl:3:-"lçtkke:L.1.jk~n. 

· lii~n woGri v;i11 ö.-~nk , is 
-1~i ze&er up ~iJn plaats dan k~os; 
~!-n vrQu·,v~r¼r-1n en vrq1Jn· ~ijn 1\:e1 ó:ln~ 
:.:~i';..!' ,vs.nnt=;er \fA Î\.i"..h>:-; l<n" !oe7.~~:.,.t~:~n~. 
·: .. ,,3~n ,·,e z.: Jn vr•JUit .nj.01;, vet~geten~' · 
~" ... wJe stonó. de IJ.b!.i.Y' :~lt":ljd ijs.:;t~ry 

· ~.p:r: wc;.r•neer ~ve Gn~~e n~oti ,v1.l:te?1 la
.c,-::n t':'< e r:,;,r.J{te óJl rwl'Jntien •rnn ~,e-j 

.,,_,.,.,_ :_a,.r- -of' d 1 een of' tinc.ere '::o!nni.'.;>:-;ie-
~- ~~-.;--5ac.e-r· 1.ns ?-oo. sa ze 11 ig ,-dat ,ie 11 (:: ... 

:·en o~r: ""'._.~ um· noD geGn a_r1r·(_ i -,.1 t·el'!. 
~4~kten om.heen tr r~•l~n?~GoeJe ~~ n 
·_·'''lOf>t'' .. ,.,,.. kr·_,,..,_~" "~ F.~•1rl,op·,, i"J. ,,_,.,,.. .., , ~ .. •4 .... t.l ., ,;,_,, ...... 1;1 ~__,.._ .~n 

i.n ~taechJen vttn dezen stelreçel · 
~-. ···;1 :-1f",l_;t1.1et:.en,dan :w.:1 dit·~ alleen _v~ :Jr · 
.:.:.·-! Lf-1:.te·n.gel-!Jhk1g eri~ui.en.die zie:h. 
dJ".<,-.iJ1:; zo1J 2.w::1k .t.oonèn i;1 1lU11ne 1 

·; J i.î á,j_j ~f::ie !lr1 ûl,h)f f e.~ :iJlf~S;~et~,l.;lÛi~é 1f . 
.. · . . .·.r1.1 ~;~n nee. een vor;-ro!-. 
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. · ' Lu;i,, ·11::mnecr ,1 ,i. j or.s 

.
· .. e r~an zulle11. i~ou-:te~ • dan w~ e ~ i:{, _ 
~!'it oe G~ .. ~ndveGt,:nt .Wfi.aror, Len.ic ."'.G 

~n~!. is ciebouHd,noa stevi5er zulle . 
.. ornen. ,r.mt )'..}~NS een_ van tit;j kra-;111,it•· 
~t9 ~n erotJt:,t~ n" I--., 7e1~eenigi:1~-en n 
'.ien :1aag zo..l ;,orden. Ik 11eh re:ze,-.-_d. • .... ~) ...,. 
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'.~(a·nt ik k.lk · je nt~t J"':~ .. t:r ..:..i::~r.!. 

Jf j~ lacht 01· Lrinst,ik tI':~r Je 
Altijd ~.;E:r bij' 1:1~ ' ,;a!'"ld~~; !: . , 

:,e goeu itunnt1ndP.Zaim 
vis.1ci:v2:"nO.A V'isr;er"1:!.et ~t:.ln"i::.e 
ook if~.>en Lalm k,1n · v1ss~!}enrvt.ssca1:;~, 

l;e ~-:;i,,Lm \tlB~\!·}1•':1n:i':' ï"; ... Jn: 
'=lchr.H.n -OiJ Q1--~ vis·sci1~no.9 'Vl~f--H~r a.:.-:.&~ 

. hl:! hêrl'l zou fi:U(1·1ij.~s :iL.;ïll.t:.:- !-1.f':.- n~5 •• 

L tè 1: -7 -~ :-L3Cn.€1.tL. 

-~;--; ... ; .... : .... ; 
• ;ea.eaee_l ~n.11 

. l.têgenari "?ij'_é È);r' J_g \ S ~-fJl" • 

•,roe .len, om s t alqss in ons c tubb L::.ri 
1..e _i:;la~t.sen,geLieven deze( 1.;~r f:..f.'~ 

v~}~)~na n~imnerJ téfit.fJmaj ~oo '"i,J•)~.,. 

u:i.F, ::'lo.:;elijk ,,ij ,ei.en reu..,<.tet,·· tµ 
bozorgen. 
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de vóöTUi tr:;anfr v~n 1J,;e vere enie;i ne, 
wain:-van :Ct <Jok op dien i:;edenkwaar
digen~avond gètui._:r, was •en bedenk, 

, ..• • ,da. t niet U dien zt:tl:'den bloei. hoo,pt. 
,.,, ~h wenscht · 

·.,.,,,,, r~""i:-c:T· A"'"I"'''''"'· L.,:J,:i' ................ ~ u-v -.. ..... v~1, 

J.v"d .. :,e~reh 

LENS. JU ICifJ? 
·--- _..,. ___ :Jet is reedà d1~ie jr-iren 
ge'Leden, dat eim:tee klc)eke menschen · 

,,..4_ 

. ai, han:ten L'l e.l.kt\ar sl·J!Jgen om een , 
,;erk tót 1:nand. te br~ngen,dat iP.lder:;; 
h.:>il.;acht in5 ·verdier,t, Het was ;in der. 
tijd,dat, de llederlandsche Geestelijk" 
heid met·zQoveel 'eracht er {P·n~n~. 
drong,ti:.:h vooral L_- ,'; de neutrale 
¾~-~•eGilitsingén te st.5unen Or er ze1i· 
lid van te worden. 

•;,t,,' Ook t:.:t. dG .voet,ballers 
.\'U.S ~t,,·1voord. É;es;)!'Ok\'Jn~En zij,de. · 
.~,pricht.ërs,ilabben• het· .ze1;r goe!i. ho ... 

· g:rep,an em stichtt•Jn eenti vereeni
tinz,die Lenig èè _Snel ge,1nopt werd. 
in di<> :n·ie Jaren v:1:1 hc:;taan heeft 
_zij haa:,; .. naam eeJ· altn tsaci2A.n .. ~nel, 
zeL:'s ;;o,n· .snei.,b1e6k zij te zijn: 
best,,,iû zij eerst ,iit zes leden, thans 
kan .zij bogen 6p Vier i'orsche elft,:,.1-
len •. ,'<:: hebben ½elf;;· eon tijd 5ek0nd, 
,.~t -01o ,..;~ ·v• J.t.'de ~1 •'•·<>l i h • ;; · t ',At;\. . ..,t f_,.-.., ... ~ ..:.. ~ ~ V:_4. .,n "0•J, fol"Y 
k?n geii:taien i'ic1•di;n: 

~ , Dat bles!{ haar toc.~h te 
·;,;'":;;1t:té t~. z'ïjn f;';'.;l'll'Jest,want ,üs re-•· 
act.Le op dien geweldft;en groe~,ble6k. 
zij .op het ein:l van llet vo1•ig seiv,oen 
aar: bl.oedar-:ncode t~ lijden l::i •;rij 
b~de:_1ke:lijken ,~ràad.Er- \f-9:,,d sem,:,:;ptJrd, 

ter:1ijl er noG drl,e' :l,n ee:, gl'! 1 t,ik 
spel et::idigdeï:i;maar ·voó::-,ü .. v'e;t>ze~ 

J,:ert dat ons de u~tstekendè ve,· • 
standhoudine,waarin nagenoe5 a11,; 
,vso.strijden 1c:Jjn gespeeld. · 

Dat zal Lens doen 
rijzen tn.de achtin& harermède" 
~usters.L~ns biedt haar leden nu: 
dit jub:!.l.eum••nummer aa.n met de 
hoop in het hart, dat, de leden het. 
niet bij :f'eesivioren zullen·laten, 
maar altijd meer cle taak van het. 
bestuur,die waa:'lijk geen e;emakke,
lijke is,sooveel mosel1lk zullen · 
verli .. ~hten. 

Lenshul~:e,vaa:i- rus" 
t.L3 .voort·: de zi':e is vlak• de wi:-id 
is e1mstJ.;:; en dé ·stuurman behoedt, 
U wel tee;en de Beva,,rJ,ijke kli:pl)'('!n. 

p J. .·-~--Op r3 Janua.-i a.a,e;ee:t't het Eestum-
·,1eo.l)r.o;:; een feesta•Jömf ter 1;1elet:;en"" 
heicl. van ons àriejnris bestaan in 

,. d.e t;ruote urnl van •ivERl'fAS". 
' , Laten Wij allen ZOO••. 

veel moe;elijk mede.ver.ken,öI:J dezen 
a"ond schitterend te doen sla13en, 

. doo:. allen ·zonder uitzonde:,:-ing een 
flink E,antal kaarten te verkocpen. 
De prijs is,met i::i.begr1p van 8te
deliJke Belasting, Pl. o.ao.Aan
vragen vóor .kaarten te richt.en. tot 
·11et: Bestuur. 
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Z'OU HB't ":lAJ.:f~ zr ... n-:~? 
OniF..nBà ~ mênmij verzoeken, 
~•t Is noa niet zoo lans 'e;;;leên-
Orn m!äl in te la ten schri jve:n , 
In de voetbal·club ~HET HOUïEN 'BEEii" 

Ik heb· me· toen la ten Vt:::·îeidert, 
•Zette nijn naal'.l ori het pi),iJier: 
Weigeren ·voml i){ on))o;;c.jleiden, 
En,dan vond men mij een klier.· 

,· ., 
,, er werd eekla~gdtmao.r ilen~11 vereeni: 

t,itie ,an menschen,rfie wat ve::ir 8lkaar 
On ·,oor de -t;er.ieenscha::.:, over hebben, 
gaat , niet zoo . E,emakke 1 ijlt ten [;ronde ; 
t~a1n;_i schi t t.ert 2 :!. j ,weer- bove~. v.e·le ' -
·e.nJ.erc· v_ereeni.;inl)en uit;en veel wyst 
9~ ep,c.at .zij metterïtjd aan deri spit,s 
zal gaan ·,a11 een tc:-lrij.k& ,;chare soort.: Ik 
eenooten, · I1Î 

uen mezelven t.cen eaan tr·ainon · 
't schieten V.et·,hoog, luae •. , 

. , . Iens b:i..Ot:>k ook Léni6 to De 
ZlJn.•~nt naast het voetbalsne1 wor
üen: ock d~ sJhoone kunstsn- b;:iefenû; 

•Zang,töoneel .en r:nrniek,Ook è.e athle

keeper J1e.t ':k al, daad'lijk ."'°i 

' 

. tf~kyilden was L~ns v,erteBenwoordi13d, 
Z~J net dan ook aoor weini~ afgevaar
digd~h.Sn dat hier succes geoo5st werd 
bewiJst ons.de lauwerenkast die reeds 
te wei:_1ig rui!~te biedt, om n;as t ,Je 
voetbaitropeeen die der.o.thletiek te 

· plaatsen.Lenig & Snel·~ag dus wel 
juic~1en,en het Bestuur juièht rnèe,o:ij- · 
dat net rekenen kan op zijn leden en ' 
omdat het de goede geest kent,die in 
ons kamp heerscht.Dat eetiliBt de eoer 

-e;isschO:?"' ·· 
De ~~'ead:0 . .rna~l schoot ik in z • n nli.i$g" 

• ., . ! ...,, __ .., __ ,._.., __ -- .......... 
De heele boel liep 'k van de sol.ken.~~; 

. o-M:r~n s t.or1d · per·v1e·xed; "k ~as -• n _ reuze: ' 
· · · kracht, 

Twee talièn üeed 'k met een kr:r:.1 ' 
. . . cmtr,loffi;m,: 

De spi.illebaus deed klacht .,,p klacht ' 
.. ~- - ,.. - • C °'' - _, - - - ........ 

Ri~ zei: 
"A~n jeu beleven wa niks dan strcP 

pen, 
•:f kan zÓÓ. ryt,rr:cog'l:f ~k langer gaat,n 

.Ook tle elftalconn~ssie lornm op ,l.e 

; 

.. , de opkomst van de leden bij wodntrvden • 
aat bewijzen ook üe-res11lt11ten in dit • 
seizoen reeds V"J'k:regen:vl',n de 40 ge- En z\'li:'"l'le 
speelde compet.i,tie-17edstrijden wer<J.ën ° 

pro1;p011 
clu.b· se.at ·caa.~ d:.l 1r,o.ii.n", 

'i,. er niet miwter dan 14 gewom1e·n,waar
i~ · va:i -.rersclüllende r..et e;róate" cijfers, 

• 

•' .. t .. . .. 
,,- ..... ... .,.-_._ .. :~-· .--::,.- ----· ·, .. ,.,._ 

-----~------~--~ 
Naè.ien ben· 'k .eerst serie:::s b•.;;:;cr.i:,,n
En nu' beoefen ik het vo.atbalspel 

'~- ·.. . .... -'" . ' . . 
__ , .. .........c ..... ~-~-· ..,,,., •• _;_,_.•· 
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'P nAT~P :ijzc:hIF-t. onne½o:1n~:r:i. 
.-.iJn 11~~>~,is Leni~ en ook ~ne}. 

18 ;;e~erJJC:' ._1 • .loJi.~t-tS_ H~~ 
IJ~ :E .~~é!-r·· 0e"~eaen,u;;.t.~ e:~· ten G.u1.2c 
~1~n or..üt':I·,Getoek,s-r.lie E:en:,se heer.en~ 
c·· Jt:en 6.tt;.l<:utan ",aren,c•.t:' t.c~ O!).r·r . .;;h•· 
, • r .. r v:.n een voet b<>l ven,e1n:;;1nG tt: 

~ . 
i;0l":..XP.n.si'.,Il .j:· .. r;ei;hct ~blt~k;..en, .. en i)t.;••·. 

·~.:.1.C,{;~ :·-.-.,.:.~.tc....,nlen Le tre,f'1"'jen-,cn uat 
u0ei te verBezeiiJken.~e ~oe~e uil 

• 

vo?•fn:, ri ~ .' ... r.:c:?1 ~ .. tt~ .ir r,;;rc.e.·r ..; r_ tl'? ~ 

1iot~~.-~1.:.:,2:,.~.1.L~n-•vt..ri::1:-7fl.,._,.1:~1~; .,,~ !:.ict:~ 
vt-:.n~n~r.n/.~.-: ~ li.cCiJt:.n tnor:. .;.:.eed~,.:.·,".'_· 
teJ.e-n~· . .Jr_.,.. :. -C en vi:.: 1 ·i.\.2. .. h"'.:'•::,k. j T& ";_.-. 
i ... CBi. 1".!._~:üsr:. j.,a:i~~-:d, ·;:.·!~-- c.n~= vu..:..k:or:~~r; ... 
'--~e_1 ~.k .. ( ··;:;_t'~ .s • .10éL..;J .-.~r·U a_oor ()n:; 
'-\fil.t·s-J..Bn :J.~t;, ·v~:. nf.-~ ;lt !u;·;.•t··,t:K .,t ~~:li 

·11·:.~i.-:·e:~ü eü r--·c..- .. _l"'"tEn ,t:. ~J-ns ;.n ae- ~lr!l .. 

r,:~ ~ n.;.~· \•·t--;!'11.eut;~n "'t: .. :, Ge:1 ~~ l.C ~11~:- •,;.L·t ~"7 • 

:~.-.1_;.,. ... cn t,·/u€.-Hüe·,vei·.t'.t ~ 
f .. ~,.1 vur.. nnzitt t t.:r-s tç .:. .. 1 

uo~~-<iie vt:e t ~ot (181: r"J_n(ri •:-..tr; t:nz7' 
vt,1·i:.en!.c1r:.ü i1Htlf ... uiJ.i;tU.1\,-• .;~ri ,\tt.. :~- c,n.., 
t'·A n.:..et. te "\_~.Jr-~.:~; ~ -c:!1 r ~V€:1" j_~ llE; g Vi" J~(,I,:;. 

- ... -f~..,;. G·.:.·A:.:·.;~;,..;L:!i.J.ri.~" ;.~ üB'.t 0e1·J·ess1,) 
:.i.i.1;; ·v:~•-:.,r.:; . .1 i:: i:..::·_ i.it:Glr~ V~f:J. 100.en 

-1\ .-,~ er,t;n rl"f.t li:..t ~:euuen ,--;1:..kf1 ... ~r.1 · 
,~~?a~l lut&r ~an het lich~Atoen we 
v~.·>."'. ,.;ro::,te; t1.Ct:-i~1.~;.Ji.ned.É.n k•ti:-.:•:en te 
~'.GtlD-Allereeret ae ieoen,2e ,ffit 
!e~re~~~~e kie~osele~enheid.~oe. h~&
j,.~r.. .-1•,ij l1!'P'•~.1;1:?L~:,e 1-.. ~1.t;.;te· t.,ree .r10B-·,: ... 
; l Jl~nou,;:n ;: .. ~r-er.. O:.:!Î:t.er ~:.: :,~n -C.e'.. · Zè:82' 

~.:..'t.-.-0 .. ~·e- -:r.t!:'-. 1lt.-r, VhtJ. on:•.'.e!'.' .:,f:'~t"-

..:·~n·.-:. .:.r:.gm. L • ... :. r;,r.n1p .s ç,oe cti[; over---.1. cnr"en. 
~~1; !~:~a ov~~"·~ .1. ~~<=.nr:;e-1-.J. ont

--~·;,.,,n_,.r ~6:,:2·t::,, .. r.:.,\at :-:. ·;- •-~• t.,;t .::ei:,;'. 
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.€,tl t t:'...j.G ·1::.ULJ.Eren F)I'E.~llv a: .. J ..ie :1i..e~.·~· 

.. 09 .t.S;:tt:'!!· ~~.1 bPOCi.1.if 01) hun ce-i-.~-;/,. ·~•-
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·. i r- ~ toe ,er~ toen -.·;c kcrt ü-9-;-1rr)p :;f;er 
~r: Vi:.:r ,_;aüe.r.~nJ ciJL:hJn ,~r-er.,Jv~c. n·;,j 

i,poect.1 J t;Y1 t~,t1,'.u1c on'.: 
,:iGnt-.l, ;dJodan.c \;-:;;.rf.~aat üC funct1 
v&.n ;,~2,i;r- .. -5 .. enn"'.Lb,ti.·,t'}t' n;:i to.:: ;J~;
uo0r· J•>o~e ~ek:$tiU~faspJ~_ts• ~~~tt 
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BIJBLAD .van 

·,,st .. Willibrord": 
A;f.nwezig~ waren 37 r;e·d~h. ' · ges!~~. werZn deze'beèr:n mei algemeene 
De Geestelijk Adviseur . öpe_nde de ver- stemmen gekozen. · ; .. 

gadering met den Chr.· groet. { · Punt 8 der agenda was verkiezing 
'De voorz., de heer Jaê, J. P. jialre, ballotage-commissie. Al.tredend ge heeren 

heette alle leden van hart~· welkom en P. Juffermans en Joh. Hamburger, bedankt 
verzocht den setretaris; de_ii_heer J. Boone, de h·eer A. v. d. Bol. 

. " 29 Juni 1923 

.SPORT-
de notulen der vorigé· vergadering voor Candidaat werden gesteld de heeren 

•1. te lezen. · Deze notule.il werden zonder Q. C .. Bogers, 0. Visser en J. van Wees . 
op- of aanmerkingen goedgekeurd en Van de 35 · uitgebrachte stemmen be-
onderteekend. ••. i . haalde Joh. Hamburger 24, Q, C. Bogers 

, Hierna verzocht hij den.,ilecretaris zijn. 23, J. J. van Wees, 18, ·o. Visser, 16, 
,. Uit het Lenskatiip. · jaarverslag voor te lezen. Ná hieraa,n vol- P. Juffermans 15. Alzoo ·werden als lid 

' ·. Het· zal voor" abonné's van ons officieel daan te hebben, danktè _de Vll!J.rzitt~r uit der ballotage-commissie gekozen de heeren 
órgaan de "Lensrevue" geen geheim zijn, nàall) van bestuur .. en, Jei:le~ genoemd én )óh. Hamburger, Q. C. Bo gers, J. J. v._~ ees. 
dat het uitgeven van i:lit tiji:lschrift zoo- functionaris voor,· de ,_wetkzaamheder1, Ov.er punt 2 der agenda, vereemgmgs
als het tot nu toe gebeurde, vele"bezwaren welke hij ,gedurende Jet Vètloopen· ver.: belangen, sprak de voorzitter'het volgende. 
en moeilijkheden' met zich bracht. . eenfgingsjaar, ,in ·het b.~laiH!_ der ve!een. Ten.' eérste dat . wegens herstellingen 
·. Wel hebben de drukkers met name de met ijver had verricht ei;i sjJriµèden wensch aan het'' terrein dittxoor wedstrijden en 
Heeren Joh. B. Boonè en L.van Starren burg uit· dat, ingeval __ hij h~rkoz~~- werd, hij oefeningen was stiigélegd, vervolgens dat 
zich heel veel moeite ,gegeven en veel met d.enzellden . IJver "jzo~ •. ~ltJVen voort- de leden · dringend we'rden ".erzocht van 

~il!! nun vrijen tijd opgeofferd om de "Lens- werkep tot .groei en b o~i van . de vereen. nu af dan ook· geen gebruik te ma.ken· 
. revue" te laten verschijnen, Lens waar- . Vervolgens ,teekend7 _h1r,~_~t Jaarverslag van het terrein, doch te gaan ocfe~en op 

dig, maar het resultaàt van hun pogen en verzocht den pennmgmee.ster, de heer het daarvoor afgehuurde stuk gronds. · 

-· . 

was niet altijd even gelukkig en als ge- W. v. B_ohéeri;ien, zijn jaarvërsl_ag ~a~ de Ten tw.eede, · dat voor het Bestuur 
volg' daarvan wás het blad · niet altijd vergadering voor te \e~en,,,U1t dit Jaar- verschilleqde inlichtingen waren ingeë--- .. 
even goed leesbaar. De tot op heden vers[ag bleek, djlt erA!(Jäar een voor- wonnen omtrent het,,organiseeren van een 

• gevolgde methode maakte dan. ook een deehg saldo was van r1,um). 200,-. clubavonden, doch dat tot op heden. 
onberispelijke -aflévering zoo goed als_ . Na een daverend. applá* der leden de onkosten daarvan onm~gelijk door de 
onmo!lelijk. . .- ~ . : bracht de kascommissie, JtJ m_on_de van vereeniging kon gedragen worden. . 
, In ieder . geval was het resultaat met d~n heer Jac. Hag~raats1,vers!ag mt, tp welk Ten dèrde, dat ook de athletiek geen 

~!!venred\g <\an het werk, dat er aan be- htJ verklaarde, dat b_1J, cbH_lroleerm!l' de cfoorgapg heeft kunnen vinden, daar voor , 
steed 'Wer~. . . . . . boe_k_en ".an den penmnglJl~ester tot m ~-e deze sport geen leider te vinden ~as. 

Bovendien gafd_ecomm1~s1evanredache, punties m orde war_el[ bev:ond_en, terw1JI . Vervolgens gaf de heer J. Hager<1,ats 
waarvan geloof 1k, p~ec1es twee-derde levens . het voordeel!~. saldo m de kas over _ het clubblad de .Leilsrevue" de 
voor een exa!llen zat, m de afgeloopen aamyez1g was. · • /.. , ·; · , . volgende uiteenzetting. . 
twee maanden geen . enkel, te.eken van Hierna !Jeda_n~le de t_oorz_1)ter genoem- . Hij zeide o.a.; dat het door de mede-
leven, zo?dat een vang~ maal de "Lenss den functionams, tenvJJI ~IJ . tev~ns d:n werkers onmogelijk bleek het uitgeven _ 
revue" met kon versch11nen, wegens to- wensch_'utt_sprak hem '.-,n_og vele Jaren in van de "Lensrevue" vol te ,houden, zoo
taal gebrek aan copie. · . • . hoedamgh~1?' van !l~~m,11gmeester v_oor c!at het b-estuur inzake het d.u\:>,blad het 

Evénwel als de nood het hoogst 1s ... de vereemgmg werkzaam te mog~n zien. besluit zou - nemen ·m!ts'èITt ui.tvoerbaar ; 
· Kort geJed~...J1ill11rn we ¼e.nnis yiln ~et . ~l_geIJ~. bed~nkteJ.ct~v_oqmtler het bleek,,..dê. ~Lens " " ·., · · ,-:_ · _ •- · '" 
-oprichten v~n ee11 weekblad :7~or Ka~~ohe~ b~stqur_ m z n gelieer:oor de v.;e~kza~m- het. nieu_\l(e weeR .. Willibro · · , 
vereenigings-leven, -,,SI W1lhbrord ., W11 he(l~n m hel afgeloop~!1 vereen,gmgs1aar hetwelk alsdan · cieel Orgaan der 
beraadslaagden met den uitgever en kwa- ve,ncht; even~o~ .de elftal-, kas- en Vereeniging kond. worden. 

1 men tot overeenstemming. Lens zou we-. ballotage-commrns,e. . Tenslotte bedankte de voorzitter de.n 
kelijks de beschikking, krijgen over_ een Hierna kreeg· men punt 5 Qer agenda: heer N. 'v. Le"ersum voor de werkzaani
geheele _pagina van "St. ~illibl"")t:,~"! om ,bestuursv~rkiezjng. Aan de · beurt van bedel] d'oor hem verricht bij het herstel
deze te ·vullen met allerlei vereemgmgs- aftreden waren· de heeren:- Jac. J. P.Hage- Jen van het terrein. 
bijzonderheden, oflicieele mededeelingen raats,· 2e.voorzitter; Joh. B. Boone, secre- Hierna kreeg men de rondvraag. De 
enz. ,. · . . . . . , täris enW. väirBoheemen;.pènningmeester; lieer O. Visser me_rkte op, dat de leden 

Omdat hef blad Vrijdag uitkomt, zullen allen herkiesbaar;· Canä.idaten wàren de in den. laatsten tijd zoo.slecht opkwamen. " 
voortaan. ook de namen van de speleri;, heeren: Joh. Ha·mburge_r en Jac .. v .. d. K_leij, , "f;e,1] t\V~ede,,.dat hij .nog steeds niet in 
die den volgenden Zondag zullen moeten welke _door het bestuur als zoodamg,waren hel bezit was van.een reglement eri vroeg, 

-~-, uitkomen daarin wqrden opgegeven.,. voorgesteld.".• . : · :. . • - ;, ·• wanneer hij dit zou kunnen krijgen. Ten 
. Verder stellen wij ons -'voor, dat de Alvorens tot stemming over te gaan derde vroeg hij,.'of er gêen lidmaatschaps-
rubriek · ,,Uit het Lenskamp" in a\le op-· verzocht de heecJ. J. van ~ees het wo?rd kaa~ten gedrukt konden \Vorden, En. te!1 
zichten zal beantwogrden. aan de e1schen,. en, stelde aan (ie vergadering voor, gezJen vierdé toonde .hij aan, dal het zeernood- . 
di,e men aan een officieel orgaal) stellen de verrichtingen van het bestuur in• .. het zakelijk was/ dat oo\{de secretaris de'r · • 
mag. , , . . ,. ·· · • .:· • · · : algeloopen jaar, de. aftredende b~stuurs- ,'.ereeniging zitting nain in' de elftalcomm: 
· . Daartegenover stelt n~t~urlijk}ens het leden 'bij acclamatie te .herkiez~n. · Dit De ~voorzitter antwoordde hierop het 
;ibonnement van "St, Y.,1U1bro,d v?.or de VO<?rstel werd door de,vergadermg: •I;llel volg~nde: . , • )-,__. 
wérkende leden verpl!chlend, ·Jerw1Jl ,de algemeene stemmen "aangenomen en alzoo ·· Ten lste, dat het bestuur zou trachten . 
• Lensrevue" daarmede heeft opgehou,den werden 0 ,(ie aftr_ede11,den · bij acclamatie door toepassing der reglements-bepalingcn 
te bestaan. . . · . · · · ·. . herkozen, ' , '. • . ·. 'I' · • • , . het. niet opkomen te verminderen. 

We zouden állen, die belang stellen · · Punt 6 d~r-lgên'dawàs elftal-commi~ie '.ei:i: 2de, dát het b.e~tuur juist het be-
irt alles, "[at Lens aangaat kunnen aa~- verkiezing. Aftredend de heeren E. \Ve~en- simt m •,haar vergadermg had genomen 
raden: nee!1't eeri ab?nnement. De pnJ~ ·berg e!! A:: v. d.• B<;>l. ·Beda~kt hap _de nieuwe rl!glementen te. late_~ dru,kken, daar 
kan voor-niemand eemg bezwaar vormen, heer L. van· Starrenburg. Cand1daten door er geen meer voorradig z1Jn. · • 
gij steunt ,daardoor een ,goede -~aa~ en het bestuur·voorgesteJd waren.de heeren · Ten 3de, dat er ook zou w9rden over" 
tegelijkertijd ontvangt men wekehJk:- een w. van _.Btiheemen, ;,_Q, C. Bogers- ert gegaan tot l!et laten drukken van nieuwe,. 
blad,. wat u · naast vereenigin_gs-~1euws o. Visser. ' · · ,f'• · · · ' Hdmaatschaps-kaarten en ten 4de, dat in . · • 

. veel lezenswaardigs schenkt. , , . . , Het resultaat der stemming was · als het geen . hij betoogde. inzake de elftal- . 
Wij wenschen tenslotte •J!.en. ~1tgever volgt' Van de 33 uitgebrachte sJell)men co~mi~sie. a_l "voorz_ien was, daar de ~ecre: 

van harte geluk met het ~~e~~.1q_ee: e11 b~haalde E. '•We~i~nberg 31, 0. Visser 25, tans •r~eds alle elftalco_mm.cyergadenngen 
· wij hopen oprecht, dat z11n pogen met w. v. , Boheemen 19;,Q. _C. Bogers 16, bijwoonde. • · ·• , , 

succes bekroond zal worden. · · , . A. · v. d. Bol, 8. ·. Alzoo, waren de heer.en Na n9g enkele besprekingen van onder
.·. B .'lt · d ···zenders van ierslage~'.· E. Wezênberg, W. v, Boheëmen en 0. Yis~er geschikt belang sloot- de voorzitter de 

, . . - ercc 1 ~an e tn . als lid per elftal-comll]issie ge_k9zen .. • . ron?vra.~g en. gal h~t woord aan den 
"-\ :~ Geachte inzenders ~eheve ons ten goede " Punf 7 der ,agenda was kas-èofnmissie OeestehJk .Adviseur, die een toespraak lot 
· •. ' te houden, dat eerder 1?,gezonden versla~en verkiezing. ,Aftredend de heer J. v .. -~· de Jede_n en het bestuur hield, waarin hij 

voor de .. ,,Lensrevue · bestemd dlerdziJde Ooorbergh,bed;mktdeheeren O. RoodenriJS o.a. na een woord van dank, gelukwensch 
gelegd z11n, met het o~g ?P den ou er om. en P. Pellekoorn.· en aanmoediging sprak, dat het hem zeer 
. VERSLAG ALO.''jAARVEROAOERJNO Als .candidaten werden gesteld de heer.en veel· genoegen deed, een zoo goed be~t~ur 

· -ehouden op Dinsdag 13 Juni 1923, iri Jac, H;igeraats en E. Wez_enberg. Aan- als _thans aan_ hel hoofd der vereemg1~g 
~et gebouw "Veritas", We.steinde. · · gezien .er geen verdere cand1d~ten werden .te zien staan, dat _het hem als OeestehJk · 

. ..· ;:1_ ... :: -~ ~- .,.;, 1 '.>; '" ' - ••. 
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Adviseur zeer gemakkelijk werd gemaakt,· gewonnen geven. De verhouding gal 'het we weer aftrapten was ~et tijd en gingen 
~~arvoor hU dan ook het bestuur in het niet Weer: een gelijk spel iou voor West- we naar huis, mj!( de herinnering aan 
b!lzonder bedankte'.·· Vervolgens ,bedankte landia nog mooi zijn geweest. Onze vóor- ee11 prettig gespeeldeµ wè'dstrijd. · 
h1J het bestuur en leden voor het prach- hoede had steeds pech. Als scheidsrechter :.. ·· · · · • · · · 0 

tige huldeblijk hem · toegedacht bij zijn fungeerde-· de _ Heer Hofstede die den 
!~½-jarig Priesterfeest, l)ij felicitèerde de wedstrijd goed . leidde. • Al direct vielen Het Hanze Cred!et-ontwerp. 
~,verse elftallen met de behaalde prijzen onze mannen dapper aan maar de keeper In de Kamerzitting van 28 Juni werd : 
ID het algeloopen vereenigingsjaar, en stopte alle goed geschóten ballen. Eenmaal' dit wet§ontwerp aangenomen met 74 
sprak nog eens in het bijzonder een woord voor rust moest de keeper visschen daar tegen 3 stemmen. . · · ! 

van hulde, over de schitterende leiding zorgde van de Harst voor. Na rust het , Alzoo ïs de afslachting van velen onzer 
van _den voorzitter_ · ·-.. · · , , zelfde s)1el. Wes.tlandia · wist tweemaal nijvere middenstanders voorkomen. 

H!ernabe_danktedevoorz1tterdenGeest. Ie doelpunten: uit'een hoogen bal waar , · ·' · · ·• ·, ·· · 
Adv1se~_r, mt naa~ van bestuur en leden, Hub. niet bij kon en uit een corner op ·, ' Anti-papisme. 
voor . z!Jne hartehJke woorden van aan- ons doel, '"die hij zelf er in duwde. De he~r. Schaper heeft in het v 0 I k 
moed1gmg en gelukwenschen, en sprak H. Kuipers. S. v. Niel en J. van Kleef h ·k 1 
!lis slot den wensch uit, nog vele_ jaren blonken in de achterhoede uit. In het i:;:nzsib::/e~~ arh e geschreven ove! ~e 
met. Z.Eerw. te mogen sameIJWèrken. algemeen een aardige wedstrijd. Dat is .geen kunst: iedereen kan smalen, 

Hierna werd de vergadering op de ge. 1 k d 
br_ uikeliJ'k_ e wiJ'ze gesloten, · _ DINSDAGAVOND 26 JUNI zooa s 00 e heer Duys gisteren wèer . · in de Kamerzittin·g heelt b·ewezeri. '· 
WAT DEZE WEEK GESPEELD WERD. A.D.O. combinatie..:...Lens 1 2-0. De heer Schaper schijnt intusschen te . 

•· Wij h11dden invallers · voor QuinL. en meenen, d~t het gebeurde met de H~nz~-:..--- .:,,_,,.-
ZONDAG 24 Juni 1923. Nijland, die door v. Boheemen en Jan Boone ~an~en .e~n. v_eroordeeling i~ va~ het par-

Excelcior 11-,-Lensl voor de Hoo;npark werden vervangen. bcuher 1mhabef·en een ple1do01 voor.:: 
serie-wedstrijden 0-3: . 'AD.O. bracht een stevige ·combinatie socialisatie. · · · 

-- Zondag j.l. was ons eerste weer op in het veld, waarin we o.m. opmerkten, . Hij maakt hier wel een heel zorider-
het Hoornpark present. We moesten· uit- de Jong (het vierkantje). Th. v. Es en hogen sprong. · · • 
komen in de verliezersronde, om den 4en Nyhuis. Het is een recht gezellige wed- · Wat heeft de socialisatie met het beleid -
prijs zooals in de Residentie boete stonci. strijd geweest, die door ons met 0-2 en het succes der Hanzebanken te máken? 
Volgens ~et o!ficieele progranîina echter, werd verloren, Jammer, dat het terrein Knap, wie dit verband .kan aanwijzen. 
moet de winnaar dezer verliezersronde niet al te best was, hoog gras in. de · Ook van staatssocialisme heelt de heer 
uitkomen tegen den yerliezer V.1.O.S. J- hoeken, en voor een der doelen een greppel. Schaper een heel eigenaardig begrip, als 
E.M.S. I om den 3en prijs. · Na eenige aanvallen van beide kanten hij meent dit in het Hanzenoodwetje aan-

Wij waren zoo gelukkig de overwinning die van A.D.O.,- w:as er iets gevaarlijker'. wezig te lichten. . . · · ·.. . ·• : 
. te behalen, en hebben· dus nog kans op schoot Haket van-. flinke afstand buiten · Is l)et staatssocialisme, als de hulp der · 

den 3en prijs. · · bereik van den k~eper op den bovenlat overheid worilt ingeroepen, niet om linan- -
· Ons elftal. was eenigszins • gewijzigd, even daarna speelt Jan Kn.ijif ~en oal vrij'. cieele instellingen te. helpen, maar óm het 
Goorberg was· weer in de middenlinie Haket loopt toe, dµike)t over 'den keeper bedrijfswezen te hulp te komen en te 
opgenomen,, Haket speelde rechtsbinnen heen en ziet, terwijl hij met den keeper voorkomen, dat de werkloosheid nog_ 
en Middejidorp lil)ksbuitén. Deze opstel- gezellig in het gri\s Jigt, de l;Jal heel ge- grooter afmetingen aanneemt? ' · · 
ling bleek een• verbetering. Er werd goed noegelijk langs het çloel rollen. . Was het Schoenenwetje ook een vorm 
• · · èrl Haker·nmeteh .Eçhter.aok wii.1.1adden riietcoven,rouwe van st;ii!ti;,socialisme? __ · -~---·-----

ich nog wat . . maar cl.at zal wel Fortuna te k_lag~n, toen . na een keihard Hoe komt het toch-, dat de sociaal- · -'-
lukken. De wedstr r Ouus v. d. Bol schot de bal. tegeefj den paal în he( veid democraten zich uitputten in verwijten ···--

:, geleid, verliep aangènaam; Voqr de fost terug kaatste. In dt:Ze periode vlei vooral aan het Katholieke initiatief, aan het Ka-
. hadden we reeds, dank zij de · steeds. het uitstekende keepen van Hendriks op. tholieke separatisme, en geen oog toonen 

toenemende prnductieviteit van Nijland een Zoo hield hij o.a. een poeier van v. Es, te hebben voor de~ belangen der sterke 
v~orsprong van 2-0. N_a de rust zorgdé vallende op schitterende wij ie uit zijn doel. gróep arbeiders,. wier wel en 'wee mede 
h1J ook nog voor nummer ärie: Met dezen · Ook Eef en Guus hadden heel wat _te op het spel, staat? •. ·. • :· 
stand eindigde de wedstrijd, die vêrder doen, maar kweten. zich dapper bijgestaan En van separatisme gesproken moeten 

, niets bijzonders opleverde. , • door de. halls, öehborlijk van ,huri taak. de sociaal-democraten daar over .zooveel 
Van de spelers wàs Hendriks. in het Af en toe een uitval van onze voorlioede, kabaal maken, die op heel andere wijze 

doel weer goed op dreef. Jan, jê. wordt die meestal_ gevaarlijke -momenten voor een s~(1eidingslijn trekken tuss'chen burgers· .. 
ste~ds beter._ Eef en Guus als altijd; alleen het A.D.O. doel opleverde. Rust o~o. van een-,~~nd? · , . ·· · 
E~fJe, "Ya.s J~. ni~t een pietsje laks? De Na de· rus! kwamen -~e na een klein Wat !JIJ .?eze gelege~he1~ weer ee_ns 
m1dde~lm1e 1s momenteel de beste '.die A_.D.9. oyerw1cht gevaarhJk opzetten, maar :eer dmdehJk aan. het hcht 1s _ gekomen, 
we. 0011 gehad hebbe11_. Jan v. d. Goorbérg, me_1:5 mocht Jukken. Go~de schoten van 1s de afgekeerdhe1d_ .der sociaal-demo
Qumt en _Koos v .. d. Kley, drie' stevige KmJff, Boone en Haket gmgen langs, ov,er craten van d~ kath_oheken. . .. . . 
kn?pen, d_1_e steeds op tijd weten in te of . "Yerden ~oor gen · ke~per gehouden. In hun anll-paprnm_e doen ZIJ voor de 
gnJpen, maar ook hun .voorlioede 'niet Mooie voorzetten. van Piet en Beb, het meest onvervalschte liberalen als een mej .. 
vergeten.· Het kopwerk van Quint vooral gi~g nie_t. Plots maakt A.D.O. hands~ even Van Dorp en een mr.Van'Gijn niet onder. 
viel op. . . b~!teg h~t strafschopgebied. Wil ik pe Volkskrant. : · · 

Rest de voorhoede, Njjland als midden-. vnJe ~.chop nemen? vraagt Boheemen. 
voor, als steeds de harde werker met het ~Neen zegt Haket, .de aanvoerder beslist, 
lachende gezicht. Jonge, Nijp w~t fok je 1k neem h~m zelf'. Hij plaatst met een 

. Onze nieuwe Raadsleden. 
tegenwoordig doelpunten. Haket aan zijn kalm boogje den bal juist onder de lat, :. Onze nieuwe R. K. Raadsleden zifn: 
rechte!kant was gezi~n hêt fèit daf hij op reeds i~ de kieper!' gepasseerd, daar duikt Peters (Scheveningen'), Mooyman, Vulink, · . 
een meuwe plaats speelde voldoende het het gn1zende hOC\)d van Nyhuis achter mr. Hermans en mr. de Jong. · · 
samenspel met Be)?, die vandáag · {veer d~n ·keepèr ·op en Jrnpt nog juist den bal 't Zijn mannen,' bekend in 'onze Kaili. 
eens de oude w~s, ging goed. Jan Knijff mt het_ doel. · , · , . _ .. · öewegirfg, waarvan wij met recht mogen 

,had het niet naar zijn zi_n. Kwam• 'dat · ·' Daarna kwam A.D.O. weer opzetten en verwachten dat zij óók in den Raad de·· 
- omdat je je oude' linksbuiten kwijt wà~ maakte uit een snellen aanval van rechts Kathol\eke begirisélen zullen hooghouden' 

Jan? K_om als je_nog een paar. wedstrijden hun eerste doelpunt., Hendriks. raakte den en verdedigen. · • ' · · 
m~t M1ddendorp samen spe~lt, gaat het b~_I nog wet maar k,on. het harde schot ---•---,------~..c....---
m1Dstens zoo goed als vroeger tûsschen met keeren. '. · ·. . · 
jou eh Koos ging. Want Middendorp v.ol- Hard hebben we: voo_r 'den gelijkmaker . SPROKKELIJ:'l~~N._ . 
~eed be_st · So_ms: echter meende hij, ·nog ge".".'er~t,_ het lukte niet. Eenm~al schóot Menigeen word! op tachhgJar!~en. oudeI-
m d~ m1ddenhriie te spelen, dàn was, hij KmJff Jmst naast, even daarna Juist tegen ~om begraven, die ~e_eds van, z11n '{roegste 
foetsie. Kom mannen, _zoo vço,tga!l,n _dan ·den keeper aan. ; . · Jeugd al dood was. . • , .• 
slaan "Ye hel volgend 1aarvast geen slecht •. Vlak voor ~et ~md we~er e~n.A.D.O. ----------,-...:.. ___ ..:_ ) 
figuur ID de eerste klas.· · Ul!'{al. Eef, die een beetJe m1d1g was C d. t· 

. . . (~1efdoen_Eef, al!ijd gezellig blijven spelen), , orrespon en 1_e. 
Westlandia II-Lens IV 2-1. .het de hnksbmten loopen, die op een Meerdere artikelen, w.o. boekbespreking. 

_ Na eerst twee. Zondagen telkens met voorzet van rechts inliep, met als resultaat, enz., 'moesten blijven liggen. · ~ED • 
. 2;-1 gewonnen te. h_el;Jben- moest Lens dat deze alleen voor' Hendriks komende 

z_1~h tegen WestJ!l,Rgia_ l)Jet de zelfde cijfers derf bal netjes in het doel pla1!,tste. Toe~. 
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BIJBLAD van 

,,St. Willibrord:' 
6 Juli 192~ 

, 

wekelijksche opga\'.e iri .st Willibrord" _ Voor alle vergrijpen van bovenstaand 
zal in het vervolg daarvoor in de plaats Art. wordt een vrije scliop gegeven, 
komen. · H. waaruit ineens gedoelpunt mag worden. 

Voetbaléauserieën. Geschiedt de overtreding binnen liet straf-
. .. • . . schopgebied, dan wordt natuurlijk een 

; Sm~s m1Jn laatste pr~atJe over voetbal,: strafschop' gegeven. 
~port 1s heel wat gebeur,d. De .L~n_s!evw;,. Gaarne wilde ik_ bedoeld Art. 9, nog 

---------------- 1s verdwenen, opgelost m "StW1lh!irord . wat toelichten. Misschien word ik hier~~1- 5PQQ,T I In so~mige opzichte_n jan!mer, in andere door eenigzins taai, maar de ondervinding 
-"~"-·=-o,• ,.a • ., ____________ .,_ weer met. Jammer v1qd . 1k het, omd?t heeft me geleerd en vooral bij het z.g. 

. Uit het Lenskamp. · . 
Wat in deze week gespeeld werd.· 

onze Revue zoo'q blaadJe _was, wat Je partijtje spelen is me dat gebleken, worden 
geheel kon be~chouwei:i al_~ iets van ons door verschillende spelers di~ dit Art. 
zelf, een beetJe ondmdehJk af en toe, kennen de daarin bedoelde vergrijpen 
nou ja, maar er zat eèn echte gezellige geheel 'verkeerd beoordeeld. 

Zondag 1 Juli; serie-wedstrijden Hoorn- toon 1n., . "i . .. Dat het verboden is een speler opzette-
park. En Je kon. er zoo :ml be_gr1Jpen de lijk te doen vallen, te trappen, te slaan 

H.D.S. l~LENS ll. (H.D.S. niet op- groote ~lubl!_efde van , ~omm,gén onzer of op dezen te springen is natuurlijk 
gekomen). . ~. leden, die IIJd en moeite er voor over eenvoudig, maar minder eenvoudig is de 

Doordat H. D. S. weer zoo vriendelijk hadde_~, te zorgen dat o_nze clubbelangen beoordeeling of een dezer overtredingen 
was niet .te verschijnen, waren wij wel en b1Jzonderheden, onzen leden on~er opzettelijk gebeurt. Het . kan bijv. voor
genoodzaakt naar een vriendschappelijken oogen kwamen. · , . komen dat men naast een tegenstander 
wedstrijd uit te kijken. Onze aanvoerder . Ik schrijf daar tijd. ~n ~oeite, en dat loopende, dezen den. bal voor de voeten 
vond. dan ook V. V. W. bereid een wed- 1s no~ maar heel _zwak1es mtgedrukt, want wegschopt. In negen van de tien gevallen 
strijd te spelen. Daar V. V. W. al een ~~t mtgeven vai:i ons c\ubblad kostte veel zal die tegenstander over deze voet, dien 
wedstrijd achter den· rug had was het IIJd en veel moeite. Te v_eel als we d~nken, de ander niet zoo gauw terugtrekken kan, 
spelpeil niet IJepaald schitterend en vooral dat het grootste deel der leden, die a?n struikelen en vallen. Dit is natuurlijk niet 
onze achterhoede nam het nogal kalm op. ons blad medewerkten, studeerende 1s. strafbaar want hier was de bedoeling 
De voorhoede daarentegen werkte aar- Maar de heeren, die het steentje aan den . bat' te spelen. Of men plaatst, als 
dig samen, maar· was niet productief ges 't ~.oll_en gebracht he~qen, kunnen toch een tegenstander met den bal komt op
noeg. Bovendien speelde zij met vier man; alhJd met vreugde hier~?" terugde!1ken. drijven, plots den voet voor den bal. 
Hendriks ontbrak n.l. Guus v. d. Bol Wan.t do?r hun werk ,ziJn we nu m de Meestal. ziet men. dan den tegensfänder 
speelde een heel goeden wedstrijd;vooral gelegenheid den leden een gedrukt . blad na een sierlijk boogje door de lucht be
nu hij : het met één teen minder moest thuis te bezorgen en nog wel een week- schreven te hebben ter aarde dalen. Ook · 
doen._ Ga zoo voort, Guus, het gaat prach- blad. ~n. dit ,\s een der voordeel en van dit feit is om dezelfde reden als het vorige 
tig. Dolf schijnt het met Piet Juffermans .st W1lhbrol'd , ·· , . .. niet strafbaar. 
aardig eens te zijn, tenminste zij gaven Wekelijks_ ~rijgen' we n~ bericht over Wat 0het opzettelijk op een tegenstan- · 
prachtig samenspel te zi_en. Piet scheen onze vereemgmg en wekel!Jks hebben nu der_ springen betrèft, dient men er op te 
er zin ,in te hebben; hij maak\e wee"r ons de medewerkers gelegeqhe1d hun kunsten lettèn, of de bedoeling was den bal te 
eenige ·puntje, wat dan ook tevens het te vertoo_nen. .. _ spelen, bijv. te koppen, waarbij de moge"·. 
winnende.was. Bekkers op de linksbuiten- Ik begm dan ook met m1Jn kunst. lijkheid b_estaat dat men op een speler 

·,, __ plaats:..._~,i!S al§ Jtéecls~actiel ~n van hem }_n_ ~~il!, laatste ca':!.5eJi~-~ad itl].et!!::-er neerl<..Q[llj,_Qf ga.'t het ,doel wf!S.een legen, 
· · ·kwamen dan· ook de meeste voorzetten, den vn1en.. scliop._ '.'- •. · . stander in zijn spel te belemmeren" .Het . 

. die evenwel jammer genoeg niet altijd l)!aluurh1k· kan teder hd zich nog precies eerste is niet het laatste zeer zeker straf!. 
· benut werden. De voorhoede zal beter herinneren wat ik toen geschr_even heb. baar. ' · · · 
. ; Ïnoèfep:-schieten; vooral Dolf Peters moet Nu wilde ik d~n "vrijen schop als straf' Over het van achteren aanvallen· het 
• dat goed' leèren. behandelen. . ~ . . . • ·• volgende: 

. De midcte'nlinie was- wel het beste en [?ezen schop kan men m : twee v~~~ Soms wordt men gedwongen iemand 
Bontje en Rutten maakten het- den Backs schillende so_orten verde~len, n.l. de vnie in den rug aan te vallen, wanneer b.v. 
erg makkelijk. Willem van Melzen hield schoppe~, die :gegeven· wo;den wegens een tegenstander_ilzich met zijn rug naar 
een p~ar prachtschoten uit zijn doel en overtreding van 'de voors~hnften v~n het je toe plaatst met de bedoeling je áf. te 
had voor het overige tamelijk veel geluk. spelreglement, -"'.~t "een ieder _k~n over- houden Dm op een bal in te loopen. Ech- · 

De wedstrijd, die eigenlijk niet '{eel ko"!en, en de Vt!J!! scho_ppen die gegeven ter mag dit aanval_len qiet ontaarden in 
· noemenswäards opleverde eindigde· _met wor.den ~egens opzettehJk overtr~den van gooien en ', smijten. Ook kan het. _bij een 
1-0 in het voordeel van Lens. Scheids- voorschnften, welke ·,hoofdzakehJk geba- doelworstelmg (let maar eens op .na het 
rechter Bos voldeed goed. · · seerd zijn op fair ~n sportief optreden. nemen van e~n hoekschop) voorkomen, 

W d "d ' z d 8 J r In hoofdzaak worden de eerstgenoemde dat men een ,tegenstander in den rug 
e stnJ en vo_or a.s. on ag u 1· onwillekeurige overtredingen gestraft met duwt, geschiedt zulks onwillekeurig,, dan 

, . Zondag 8 Juh speelt het eerste elf!al een ,vrijen schop, waaruit, niet in eens is het feit niet strafbaar. 
· tegen' G.D.A _(vroeger W.l.K.) te half dne: ged,oelpunt mag worde~/ .. . . Vanzelf sprekend is de regel, dat de 

Lens komt mt. met de volgende s~elers • . Deze taaiste overtredmgen ZIJff m Art. 9 bal niet met de hand mag worden aan-
Doel: Hendriks. . van, 1Jet spelreglement opgenomen; . . geraakt. En toch heerscht omtrent deze 
A~hter: _E. Wezenberg en G. Visser.. .. De meeste onzer leden kennen .natuur- regel nog al eens verschil van meening .. 
M1clden. J. v. d. Goorbergh, C. Qumt hJk bedoeld art 9, zooals tro~wens-het Deze handeling moet opzettelijk &e-

en J. v. d. Kley. · geheele spelreglement van bmten, maar schieden. Dit-wordt "maar al te vaak over 
_'!oor: L. ~: Starrenbu~g, J. Haket, A. er ~ijn er ook, die.nooit een spelreglement het hoofcVgezien. ' . 

N11land, J. KmJff en P. M1ddendorp. gezien hebben. Als nien .zich voor een ha,d schot 
1 e _ reserve: R. Peters, 2e reserve: Voor _hen laat ik het hieronder ,volgen, plotseling beschermt is dit niet strafbaar, 

Q. Bogers. .. • · .. . , - de ovengen slaan het maar over. locip b. v. eens in terwiji een achte(speler · 
Punt .van bijeenkomst LIJslerbesplem ~e , Artikel 9. , den · bal juist in·, je gezicht terug trapt. · 

half twee. : , · . ,,Het is verboden een speler opzettelijk Onwillekeurig zal men dan het gezicht 
· Voor de combinatie Lens III en IV welke te doen vallen, te _trappen, te slaan of met de handen beschermen. · 
tegen G.D.A: III ~zie boven) een wedstrijd op dezen te springen. Het zou toch te dwaas zijn. daarvoor 
spelen zal, zullen uitkomen de volgende Geen , speler,., uitgezonderd de doel- iemand te straffen, of de bal komt voor 
spelers: · verdediger binnen zijn strafschopgebied, je op den grond, springt en raakt juist 

Doew B. Middendorp. mag de ba!'opzettelijk met. de hand aan- tegen je. hand, di! kan niet straf~_aar zijn, 
Achter: L. Rutten en B. Jansen. raken. , wa~t dit. gesch1~dt . onop!'ettehJk. Zoo 
Midden: Hydra, v. d. Harst, en P. Rui- Een speler mag zijn handen niet ge- he~!nner 1k me _m_ onzen eer~ten wed-

ters. ,, ,.,.,. : , · ~ . bruiken om een tegenstander vast te stnJd tegen Graaf Willem III, dat v. d. Steen 
Voor: Etmans,J. v. Kleef, P.Juffermans, houden of te duwen. · . op deze wijze den bal aanraakte. Scheids-

C v Wees en F. Verhoel. Aanvallen is geoorloofd, doch, het mag rechter Adrichem gaf echt.er toch straf-
. , · P~nt van bjjéenkomst: Lijsterbesplein niet op ruwe of gevaarlijke wijze ge- schop, waarm,ee hij eert blunder be~ing. 
'te half -twaalf. schieden. Neen, vooral m deze gevallen moet bhJken ' 
. Wedstrijdspelers gelieven er aan te•den'" ·. Een speler mag niet vanachtèren worden dat de overtreding opzettelijk plaats vindt. 
ken,· dat voortaan geen aanschrijvingen aangevallen, tenzij hij opzettelijk een tegen- SNEL, ,,_ 
meer zullen worden rondgestuurd; de, standér hindert." ; . -,~ 
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ting · van de organisatie en hetgeen deze Het 
met de beschikbare middelen kan doen aan lol .en 

· · 11 d hl de orcte gesteldi0 Wederom sprak hier 
Een ~entoonstellmg, dte a er aan. ac duidelijk de bedoèlingwan hel bestuur om · 

• 

boekjaar loopt vanaf l Juli 1923 
met Juni 1924. 

De Secretaris der Afdeeling 
DUFAIS. . waard 1.s en ook aller ~andacht trekken het peil der vereeniging op te voeren. 

zal ~ordi Maandag en Dmsdag van 3 lot 9 De besturenraad kreeg daardoor een dui- Bij ondersfaande heeren' zijn steeds 
uur s avonds, gehouden aan het ove_rbe- del"k• in icht omtrent de noodzakelijke zegels verkrijgbaar tegen 25 cent. 
kende adres Mevr. Walerreus, Keizer- 11 - . 

2 
• • k P. Zou\lmbier, Jacob Vermeijslraat 17. 

straat 219 Heel den winter is er genaaid verhoogmg der oontn?uhe. _Alle :'pre ers L. J. sm·1ts, w1·11em Beukelszoonstraat 12. · · · . . • . • · verklaarden door de utlvoenge utleenzet-
door de !~den .der M\~Ste seche der Mana ling van den toestand der vereeniging F. C. Redeker, Loggerstraat 97. 
Congregatie, lot. de vmg~rs b_lauw zagen, tloor den voorzitter, tevreden te zïn ge- F. J. ·Mittertreiner, Kerklaan 18. 
stapels en s_tapels kleert1es '.1g~en e_r op steld Nadat bijr\:le rondvraag enkJle in- C. W. Dulais, Westduioweg (Havenkant.) 
gestapeld, die straks de m1ss10nanssen · d • • 
gaan helpen in hun bekeeringswerk en terne aangelegenh~den van e vereem~mg 
menig negerkind een potsierlijk aanzien v.:erden behandeld, . sloot ?e vooTZ1tler R,K. Vereen. tot bestrijding der tuberculóse 
zulllen geven. · circa _twaalf uur':deze geamm~erde ver- "Herwonnen Levenskracht''. 

Er zal te zien zijn een electrische ver- gade,mff. -•· Kinderleven-actie. 
lichte heusche missieketk, •er zal te zien '·' •. Kind'ren. wachten, ouders klagen, 

-., Hoort gij niet hun droeve klacht} 
zijn ..• maar neen meer vertel ik er R. K. Bouwvak-arbeidersbond "SI.Joseph", Zullen zij vergeefs u vi32èn 
niet van, anders is alle aardigheid er af, afd ... S.cheveningen. 1 . . Ook een steentje bij te dragen 
.en verrassing moet alles blijven· opdat ··, •· Voor fferwonnen Levenskracht? 
een ieder voldaan huiswaarts keere en Secretariaat: Renbaanstraat 56. R. K. Bouwvakarbeider 

blij zal wezen dát gezien te hebben. Alle corresponiientie, de afdeeling be- Zonnedag. 
Wie een hart heeft voor den evenmensch treffende te richten aan het secretariaat. Nog enkele weken resten ons van de 

verzuime zoo ieli; nooit. Voor alle zake'ri den bond betreffende groote dag van H .. L. Wederom zal een 
is het"bestuur iel:teren Zaterdag van 4 tot roep door onze straten klinken: "steunt EüiJVERf[!lll.1161N6EN 15 uur bereid, all,e gewenschte inlichtingen Herwonnen Levenskracht". 

~ . · r, · · · te verstrekken 'ïn de conversatiezaal, Vanaf deze plaats roept het plaats~lijk 
. Kerklaari 1, waàf;tevens de wekelijksche comité namens onze lijdende medemen-

Besturenraad van "De Hàqze". _ contributie wordt geïnd. . schen U toe: aarzelt niet langer! Geeft 
· De leden word~ nogmaals herinnerd aan lJw tijd en opent Uw beurs, vo·or de ion 

Onder voorzitterschap van den heer de a.s. bestuursverkiezing. Aftredend zijn van H.L., waar 209 menige lijder aan die 
H. J. Borghols vergaderde Donderdag de Voorzitter en 2e'commissaris. Ieder tiental gevreesde ,ziekte, smachtend naar uit ziet. 
Besturenraad van "De Hanze". De ver- leden heeft het r~;:!)t namen van candidaten Geachte dames. zo'nnen-verkoopsters, 
schillende Vakafdeelingen, Kringen en .in te zenden vóà,r .z. aterdag 14 Juli a.s. nog enkele dagen en aan U zal de taak 
Instellingen waren door Afgevaardigden --~---.....:.--''-------- zijn den Zonnedag te doen slagen. 

j 
1 

1 

vertegenwoordig'éi. Besproken werd de 6 · We mogen niet twijfelen of allen die 
Reorganisatie van de R. K. Middenstands- Spaarbank "St. Antonius van Padua". de vorige jaren hun steun aan H. L. ver-
vereeniging. Aan de hand van de inge- Zitting ied'eren :zondag van 1-2 uur, leenden willen ook zeker nu niet achter- ____ i 

komen staten besprak de voorzitter de in de R. K: 1 School; Kerklaan. wege blijven. Met nieuwen ijver den zonne-
r~sul!aten, der stem!11ing over de r_eorga- · . Rei:i'J' 3' procent. · dag tot een schitterend resultaat gebracht. 

.__3..•~~ ois:at1i;v,q9g;JeUen: m., d1t~c;v~r~~~JJl.~~qe, ..... • ::'··~•,;-;·•'"~- -· J .... • '· ., -· , Aan" U·, geachte ,lezer3•en• leieresserr','èlê 
Afdeelingen. De opkomst der Leden naar Tegoed mleg~. op l Jum 192_31•311,66,ll taak, bij al Uw vrienden en kennissenîe 

1 

<.J 
·! 

deze Afdeelingsvergaderingen was ge- Ingelegd Jum f ,l!5J ,05 propageeren den a.s. zonnedag, en er aan 
bleven benede~ het mid~elmatige. Daarom Terug?el. " 1, ,jl~l,75 , . m.edegewerkt,. dal niemand onzer zonnen-
werd een beslissende mtspraak door den Meer mge_Iegd •·: · f 2959,30 verkoopsters ontevreden· moet huiswaarts 
Besturenraad· ontraden. Tegl;led inleggers op 30 Juni f 34125.41 keeren. 

Besloten werd met,àlgemeene stemmen Verkochte'iegels)à 1 cent 577 stuks. . Vooruit, allen Gods onmisbaren. zegen 
een Referendum uit te schrijven ·onder Verkochte zegels'là 5 cent 172 stu.ks. gevraagd ,en propaganda gemaakt, voor 
de Leden der vereenigiilg. Dit referendum , l . · het welslagen van dezen dag. , · 
zal beslissen over hel' volgende voorstel: Men z.iet dus ~at deze. bank, m tegen- Toont U vrouwen, meisjes van de daad 1 
"De contributie voor het lidmaatschap stelling'' met zoov.eel ancjere, goed, floreert · Geeft U als medewerkster op aan een 
van de R.· K. Middenstands-vereeniging en dat de orgal,\isatie• óók in dew op- der onderstaande adressen. We rekenen 
,.De Hanze" te 's-Gravenhage wordt door voedend werkt. J/ ' op Uw aller medewerking. 

· jeder·lid vrijwillig bepaald met een ver- _ ; · .Voor het plaatselijk comité: 
plicht minimum van vijf-en-twintig gu]den. , , Wintèrp· .rovisie. o H 
Deze contributie wordt naar verkiezing v. , • 

i 

, 

geïnd per week, per maand, per drie Aan de leden varl den R. K. Volksbond. Samenstelling van hel bestuur plaatselijk · .. 1 maanden, per half jaar of per jaar. Tij- . i comité ·--
delijke vermindering van het vastgestelde Geachte Bon~sbroe(Jers. . ,,Herwonnen Levenskracht''. 
minimum is mogelijk voor leden en vak- Hel Bestuur d,er On_derafd. ,, Winter- F. G. v. d Ham, Voorz:, Renbaanstraat 56. 
groepen, welke Mn kunnen toonen, dat provisie" maakt J hier.mede bekend,, dat J. C. de Zwart, Secr., Keizerstraat 340 
abnormale omstandigheden. hel ' bedrijf 1~ besloten om oyer te gaan 1?1 het op- P. Luite'n, Penningm., W. Kuiperstraat 55 
drukken.''. · "''• nchten van dezt!j onderafdeehng welke A; Lauwerijssens . l e. comm. Kompas 

Hierbij 'Werd bepaald, dat veertièri dagen vóór den crisistijci zoo gunstig heeft ge- straat 131., P. Stok, 2e. Co~m., Kerk 
na het vaststellen van den uitslag van het werkt, ma~r later door de tijdsomstandig- laan 187. . . •~· · , 
referendum, eene algemeene ledenver- heden heeft oggehouden te bestaan. . Giften worden· gaarne ingewacht en 
gadering zoude worden opgeroepen. Op Alhoewel onze propagandatocht nog niet afgehaald door het dagelijks bestuur en 
deze algemeepe vergadering is aan de orde geheel is geëindjgd, had het ledental door den bode van H. L. de heer 
de verkiezing van een nieuw bestuur, Het zeker grooter kun.nen zijn, doch, hel-Be- p; Pieters. 
thans zittend. bestuur stelt zijn mandaat stuur vertrouwt eu· ziel er ook· niet tegen Tevens kunnen de dames zich aan 
ter beschikking._ Vin\!! .het V~?rstel eene op, om deze mçeilijke ta~k op zie~ te melden zondag 8' Juli a.s., van half een 
voldoende meer~erhe1d dan ~1Jn de le?en ne~en .. voor zoo, een ~u!ttge mstellmg. tot half twee in de Conversatiezaal Kerk!. l 
van het bestuur, ieder voor zich, herkies- W1J z11n er van •Overtuigd, dat wanneer __ . ' . 
baar. Wordt het voorstel aangenomen, dan de vrouwen der \ederï er ook hel gróote 
blijft de vrijheid aan de algemeene leden- nut .van in zullen1zien, zij zich zeker bij 10-Jarig bestaan H. L. • 
vergadering om te bepalen, welk gedeelte deze onderafdeeling zullen aansluit~n, Langs dezen ',\'eg brengen onderge 
der contributie gebruikt zal worden tot want nu kan men op een gemakkeli1ke teekenden, namens bove1,1genoemde ver 
het vormen van eene reserve tot afdoening manier sparen vopr den winterdag, wat eeniging hunnen hart~lijken dank aan de 
der schulden, welke op de vereeniging ons aller voordeel is, want hoe meer geld besturen van den R. K. Volksbond, R. K 
rusten. , • er gespaard worp!, hoe voordeeliger .en Bouwvakarbeidersbond "St.Jozeph", R. K 

Verschillende vragen werden gesteld; beter er kan worden ingekocht. Metaalbewerkersbond "St. Eloy" en aan 
hierbij werd uitvoerig met feiten en èijfers Dus daarom nogmaals, wordt lid van de leden die financieel gesteund hebben 
de geschiedenis van de N.V. Veritas en de onderafdeeling "Winterprovisie"., en het initatief van de Commissie van,Plaalse 
van de georganiseerde N.V. Veritas mede- maak dat dez_e afdeeling tot een groot lijk Werk, n.l. het schenken vàn een som 
gedeeld. Ook werd de inwendige inricl\-. ledental groeie. • gelds, aan te wenden voor Kinderverple 

,. 
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BIJBLAD vàn' op het weer. is het natuurlijk eenigszins· voorhoede, di~· slechts enkele goede mo-
. • verklaarbaar, dat de wedstrijd door de menten had zeis niet éénmaal het net 

S. t · ·w · 11 · b. ro d" onzen nogal van cjen makke lijken kant wist te vinden. , . 
n · • 1 1 f opgenomen werd, maar dat neemt niet In deze drie kwartier was onze keeper 

13 Juli 1923 '- · weg, dat er uitermate slecht gespeeld nog wel de beste, terwijl ook Jan v. Kleef 
is. Om te beginnen k\vam Lens uit met met succes werkte. . · . 
invallers·voor Quinl, Visser, v0Starrenburg. Na de rust waren de rollen omgekeerd,. 

; 1 1 Voor het. begin· adviseerde Nijland niet niet alleen doordat wij nu den wind in · .5PQ~T te spelen, hijzelf voelde er niets voor. den rug hadden, ook ons spel was aan-
~,~;··-··~·~-~------------ Maar toen de meerderheid ervoor was, merkelijk beter. 

· Uit het Lenskaînp. legde hij zich daarbij neer en gaf zich Het duurde dan ook niet lang of v: d. 

WAT GESPEELD WERD. 
geheel en al, zooals we · dat van hem Kley zond een knoert in, die den keeper/ 
gewoon zijn. Hij en Jan Hendriks waren te machtig bleek, welk doelpunt onmid- ·. 
van onzen kant vrijwel de eenigen, die delijk gevolgd werd door een puntje van 

. • 
2

c.:>tsdag 3 Juli B., M. T:-Lens-comb. wat van vóetballen te zien gaven, en Julfermans. .. . · . · 
vooral aan !laatstgenoemde was .het te Het 3de · doelpunt ontstond uit een schot 

Een combinatie van ons 2e, 3e en 4e danken dat het geen inmaakpartijtje ge- van grooten afstand, dat de keeper de 
elftal toog '-'.orige weék Dins~ag naar het worden is. Daartegen schenen de G.D.A. lucht in stompte, waarna de bal door de 
B.M.T.-terrem met de bedoelmg revanche menschen heelemaal geen last van de toesnellende voorhoéde uitgenoodigd werd 
t~ nemen ?ver de respectabel~ nederlaag, warmlè te hebben, tenminste er werd ge- het doel in te waaien, 3-3. Maar korte. 
d!e onze _JOnj(ens op 22 Jum tegen een zwoegd van. het begin• tot het einde met vreugd. Door een misverstand onzer achter
d.ito combm.at1e geled~n hadden. Het heeft een ware doodsverachting en met een hoede kreeg een G.D.A.-been gelegenheid 
den ?nzen. evenwel n(~I mogen gelukken uithoudingsvermogen, dat bewondering een onhoudbaar schot in te zenden, ter-· 
te wmnen,. gedeeltehJk als een gevolg afdwong. . · , wijl Kees van Wees ons de vreugde van 
van het feit,. da\ B._M.T. met een veel . Voor de rust kwam onze 'voorhoede· goaltjes maken niet alléén gunde, en zelf 
sterkere combmabe mtk"".~m dan we ver- nogal eens bij het 'cfoel van G.D.A. in met een keurigen kopbal den. sta12d op 
~acht ha~den;. gedee_ltehJk omdat onze de buurt; na de rust waren de bordjes 4-4 bracht. Bijna had een schot van 

, Jongens met heten _zien wat ze konden. verhangen en werd ons doel eenvoudig Juffermans ons nog de overwinning b.e-
Voor de rust met wmd teg~n wer~ _slec~t belegerd •. Het eerste doelpunt kwam via iorgd, maar de lat trad hier reddend op. 
gespeel_d, vooral door de middenhme, die Eef Wezenbergs been in de tweede spel- Alzoo eindigde deze recht aangename 
gew

8
. eMldTig rbammeldde.d l"k 

I 
th . t helft; van het tweede was Jan Hendriks wedstrijd met verdeeling der puntjes. 

, • • egon a e 1J me en ousias niet geheel vrij te plei\en, want hij liet H. 
a~n t~ vallen. Onze _achterhoede, bestaa?de den bal na een tam schot uit zijn handen 

· ml Simo~ ,van Niel. en.· Koo~. WeSltn)i, .vallen. Intusschen vergeven wij hem deze 
weerde_ .zich echter ve~~ienstehJk, _(erwiJI fout van harte, als wij bedenken, hoe hij • Nabetrachting. 

,.,. Ben M1ddendorp het z11ne ertoe b1Jdroeg gedurende andérhalf uur zijn doel op . . 
om het doel schoon te houden. . waarliJ'k sublieme wiJ'ze verdedigde en Al ·.èl V tb 1 Id 

De voorhoede kwam er van heverlee . .. . . s men naar e oe a ve en 
b I' . d d l''d t t l''d dit terw11I er bmten hem nog ben spelers Op Nieuw-Hanenburg gaat 

een.· ee Je m h ~n " eed 1Y.~n 1j t 0
. dlJ van ons in het veld waren, die blij waren Ziet men vele voetbalmen;chen 

pogmgen om e VIJan e 11 ne e vm . en dat ze het leven hadden. " · · .. Jong en oud, geheel paraat. · ' 
m.~ar vooralsnog zonder r~ultaat. Tien , Alles bijeengenomen was het niet de Om elkander te bekampen 

-•mmuten voor de rust slaag~e B.M.~. er moeite waard en. we hopen n<1tuurlijk dat Voor.kampioenschap; of, een can 
,n te doelpunten, .~ef was wel een bmten- een.; volgende .maal, Lens. I, nota bene Een medaillê, goud of zilver-, ,,__ __ _ 
spel-goal, maar hij werd toe)iekend. pas naar de eerste klasse gepromoveerd ·G ·1 f ki · H h h h 
· Even later kwam de ,gehJkmaker aan - ' roo O em, up, up, up,. up. 

, den voet van onzen middenvoor Kees v. be_ter V<?Or den dag komt. · 
Wees. Op een van, deze groene velden 

Voor de rust zorgde een van onze backs Speelt de club van Koos Haket, 
nog, dat B.M.T. de leiding had, door den G.D.A. III -Lenscomb. 4-4. Met zijn sterke elleftallen, 
bal in eigen doel te trappen. Met 2-1 Toen scheidsrechter Hofstede, die zeer Kijk, daar gaat de bal in 't net. 
kwam de rust. . goed voldeed, opstellen çlies, bleek het Koos is met zijn sterkste mannen, 

l 
Na de hervatting speelde Lens veel dal een drietal spelers den moed niet Naar de lste klas gegaan 

. beter; de mi_d~enlinie _wa~ goed op dreef gehad hadden, de warmte te trotseeren. L. en S. gaat steeds naar boven 
met Jan Bontje ~Is mtb)mker ... ,:o~h g~- Wel werden wij toen geholpen. door Excelsior staat in ~aar vaan. 
lukte het ons met eemge w11z1gmg m P. Middendorp en Jac. v. d. Kley, en. Onze i·ongens ziJ'n zeer lenig, 
de~. stand aan te b_rengen en toen_ het_ kwam na een kwartier spelens Kees v. 
flm!Je v:in, den sche1dsrecht~r het emde Wees nog aangefietst, maar toch bleef snel ter been, vlug met den bal 
aankon_d1gde, hadden we mm of mefr het een gebroken elftal, dat het niet ver- Harmonie bij alle leden, 
onverdiend verloren. der wist te ,brengen tegen de hitte- en Voor Blauw-Wit staan allen pal, 

stuifzand verachtènde G.D.A. menschen, Vooruit nu luidjes, laat ons toonen 
· . Zondag 8 Juli 1923. 

G.D.A.1-LENS I. 2-b. 
Waarlijk geen schitterende uitslag. En 

nog wel door eigen schuld. Met het oog 
. . , . 

. t 
' 

dan tot 4-4. . . . In het komende seizoen, 
.Voor de rust #wist ·de mooi samen- Dat L. en S. met àl haar mannen 

spelende Loosduinsche voorhoede drie Fähig is voor kampioen. 
maal te doelpunten, waartegenover onze SUPPORTER. 

' .- ... 
. ?,--.: 

/ 
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21 contra 24 öf - 19 tegen 26? of ..• - ·Doch er is nog een andere combinatie doêh bovendien moet het nu nog den kin-
mogelijk. . • derbijslag missen. 

• Onmiddellijk na den uitslag der Ge- De 21 personen, die de Nieuwe Courant Het is wel fraai, en om de kroon op 
meenteraadsverkiezingen, kraaidedelinker- ons toedeelt, zullen wij nu eens veron- het werk, te zetten, pleegt onze Regeering, 
zijde victorie, dat de Haagsche Raad derstelleri, .dat zij op menig· punt van onze eigen Regeering, met geen enkel, 
,,links" was gebleven. Het "Rechts troef' samengaan rechts stemmen. woord overleg met de desbetreffende organi-
had den Haagschen ~aad nog niet "om" Wat zal echter de heer Mullens doen saties. 
gezet. Wel erkende de Nieuwe Courant, - een wilde in de politiek, doch iemand Wel wisten wij dat er na het tijdelijk 
dat de samenhang aan de rechterzijde die zich absoluut niet bij links zal laten inhouden van den kinderbijslag van dit 
hechter was dan aan de linker, . , , doch indeelen - Katholiek in belijdenis - personeel iets in de lucht hing, doch wij 
,,links" bleef de Raad. He! optelsommetje hoewel niet • bij de Kath. partij in de durfden niet ,te verwachten, dat onze eigen 
door äe rechtsche pers bestond uit 10 politiek aangesloten. Een . steunen van Regeering zoo maar, zonder eenig overleg 
R.-Kath., 5 Anti-Rev., 4 Christ.-Hist. - links op deze stem' kon · een sociaalc tot dezen dwazen en b!lvendien harden 
totaal 19. - · democratisch wethouder wel eens een maatregel zou overgaan. 

De Nieuwe Courant gaf ons welwillend douche bezorgen.~ 
de 2 anti-papisten op den koop toe --;- Geldt dit ook niet voor den heer En iets verder vervolgt her orgaan: : 
het totaal werd dan 21. - Van dien kant van Bommel, door den middenstand ge- ,,Zooals on~e ei~~n ~egeering het eèh!er 
wérd spoedig vergeten, dat de verkiezings- kozen? Van huis uit Christ.-Historisch? .nu doet, bereikt ZIJ mets anders dan een 
pamfletten der heeren .Michon en Hegi, Een vaste steun voor links is deze evenmin. verbittering van het personeel niet alleen, 
de z.g.n. Hervormd Gereformeerde partij Maar dan volgt 21 contra 24 óf 19 tegen d?ch ook een verbittering _van hen, die 
"'- allen die met Rome samengingen 26 àf. . . 23 rechts tegen 22 links. De uit den __ aar~ hunner functie en vera;1t
"landverraders" noemden - even spoedig linksche meerderheid in den Raad hangt woordehJkhe1dsgevoel naast de Regeermg 
als de Roomschen, na 1918, vergeten aan een

0
zijden draadje. Lou de Visser op zou~en_ moeten staan." 

waren, toen zij het land hebben gered, de wip. Ik feliciteer de s. · D. A. P. . Z1eh1er de daad aan het woord getoetst. 
tegen dictator Pieter Jelles. · , . Wethouder(s). Wie k~n doorgronde_n de bewee~e-

De Roomschen en Anti-Rev. waren Misschien geven• de stemmingen voor denen, die onze Regeermg tot dergehJke 
echter niet zoo kort van memorie en wil- Wethouders a.s. Maandag reeds vreemde handel~ijze -~anzette~. _ ... 
den de 2 anti-papisten niet tot de rechtsche oplossingen te zien! BegnJpt ZIJ dan met m welke moe1hJke 
partijen rekenen. Hoe de Christ.-Histori- positie propagandisten en bestuurders ona 
schen dachten? Ach, in den laatsten• tijd I---------------- zer R.K. arbeidersorganisaties geplaatst 
had hun blad "De Nederlander" minder Een onbegrijpelijke· daad. worden. · 
égards in acht genomen tegen de. Katho- , . Laten wij het niet plegen van overleg 
Heken. Eerst stemde de geheele _Chris!.- ,,Wij zijn er van doordrongen dat op buiten beschouwing dan nog is er reden 
Historische fractie, in de 2e Kamer, tegen geen enkel gebied in het belang van ons te over de intrekking van den kinderbijslag 
het gezantschap bij den Paus, later !ui- volk iets · zal worden gedaan zonder dat een verre van gelukkige daad onzer Chris-
mineerde het blad geweldig tegen de gij er bij zijt''. Zoo ongeveer sprak Minis- lelijke Regeering te noemen. . 
Roomsche Universiteit te Nijmegen en ter Ruys de Beerenbrouck in 1921 op Allen zijn we er van äoordrongen dat 
was de toon tegen Rome steeds scherp- het Congres te Nijmegen. bezuinigingsmàatregelen moeten worden 
vijandig. Deze partij voelde-iets van ziele- Die woorden werden, zooals ieder be- toegepast, maar moet dit.nu op dergelijke 
verwantschap en telde de twee anti- grijpen kan, met een geestdriftig applaus kleinzielige wijze geschieden? 
Roomsche schapen tot hare kudde! beloond. Het kindertoeslagstelsel, zulk een steun 

Met welk doel? Mag ik gissen? De Hoort nu wat hèt orgaan van het R.K. voor de groote gezinnen en beoogende 
---- 10 Re;wschen hai:läeh hun Wethouder Overlieidspersoiiéel - de · vorige \i;eék het gewone loon van het gezinshoofd ti,;•111 

van Vuüren - dè 5 Anti-Rev. Mr. de schreef: i • , ' toeneming vah het aantal kinderen binnen 
Wilde - de 4 + 2 Christ.-Hist. wenschten "Wij hebben weer een 'van die vrien- zekere grenzen te verhoogen, worcjt door .J 

. ook een Wethouder. De pers noemde delijkheden ondervonden, die het leven onze sociologen ten opzichte der ambte-
reeds den heer Snoek-Henkemans. van de leiders van organisaties van Over- naren vooral, genoemd een plicht van 

Oh - nu waren de "15 landverraders" heidspersoneel niet veraangenamen. sociale rechtvaardigheid en een daad van 
in de oogen der heeren Anti-papisten _ Er is namelijk een besluit genomen naastenliefde. Wordt men dan niet droevig 
geschikt om den meest na-verwanten door den Ministerraad waardoor aan het gestemd als men den Ministerraad op 
Christ.-Historischen heer Snoeck Henke- Rijkspersoneel welks loon is gebaseerd dusdànige wijze haar bezuinigingsmaat
mans tot Wethouder te kiezen! Ze hebben op den plaatsèlijk. geldenden .loonstand- regelen ziet ten uitvoer brengen? 
niet verteld of zij den heer van Vu uren aard, den kinderbijslag te onthouden. Het neutrale! weekblad "De Scheve
zouden stemmen. Wat z.ouden dan hun Het personeel van het Staatsboschbeheer ningsche Courant'' bekend om zijn hef
leuzen waarop zij verkozen waren, valsch plukt· van dit besluit de eerste wrange tige aanval op onze Katholieke Raadsleden, 
zijn geweest 1 · vruchten. • die het vorige jaar den Burgemeester een 

De bladen meldden later, dat d.e twee Niet alleen 'dat dit personeel lager loon streng toezicht vroegen op het "Stille 
anti-papen noch links noch rechts zijn I ontvangt dan de overige Rijkswerklieden, Strand" leven, stond in zijn nummer van 

Mi~ FEUILLETON 1 

. Marie Thérèse. 
Roman. 

Naar het fransch van MIR.IAM. 
1. , 

Het kasteel La Garenne was schitterend 
gelegen. Het was gebouwd halverwege 
een helling en aan den rechtkant werd 
het begrensd dÓor een uitgestrekt jacht 
en links door eindelooze olijfvelden, die 
met hun grijs-groen gebladerte scherp af
staken tegen het donkere groen van het 
hakhout. Rondom het huis lag een nieuw 
aangelegd park vol heerlijke verscheiden
heid. Bij warm weer vond men een koele 
schuilplaats in hetpriëel, waarover eeuwen
oude platanen hun beschuttende schaduw 
uitstrekten en dat door een groep groenende 
boomen beschermd werd tegen den Noord
Westen wind; in de Provence, het land 
van de zon, maar -ook van den wind 
moet men met beide rekening houden. 

Vóór het bordes was er op de zachte 
helling een grasperk. In groote weelde 

• • 

waren de bloemen in verscheidenheid droeg de kleederdracht van _Arles: de 
van tinten gegroepeerd en het leek wel kleine muts van witte tule met den breeden 
een blijde lach van zonnige levenslust. zwarten band; tranen vielen langs haar 
Vanaf het terras had men een verrukkelijk gerimpeld gezicht op den mousselinen 
uitzich_t over de wijde vlakte, die zich halsdoek. Door haar doorgroefde handen 
uitstrekte héél· ver tol aan de Rhone: schoof een lange rozenkra11.s van olijfpitten. 

De ,herfst was dat jaar buitengewoon, Mion 'had zelf gevoed die jonge vrouw, 
zacht; de boomen stonden nog in blad. die daar nu sliep den slaap des doods, 
Van buitenaf scheen -deze woning een Nooit haä zij haar meer verlaten;· zij be
heerlijkheid om er in te wonen, En toch minde haar als een eigen kind. 
daarbinnen was het zoo droevig, daar Eensklaps vloog de kamerdeur open, 
binnen was de dood gekomen en hij had de vlammetjes verlengden zich neerbui
met zijn onyerwinbare kracht de jonge gend en bevend in den tocht. Een kind 
moeder, de beminde vrouw doen sterven. stormde binnen en wierp zich weenend 

De rijk-gemeubileerde kamer van de op de lijkkist. De wanhoop van haar 
jonge vrouw was nu veranderd in een kinderziel uitte zich in roepen en zuchten; 
doodenkamer. Daar stond nu de lijkkist heel haar lichaam trilde. Dan riep zij met 
met blanke chrysantemen bedekt, omgeven doordringende stem: ,,Mama, Mama, ik 
door kaarsen en groene planten. Twee wil Mama nog eens zien I" De dame gaf 
vrouwen lagen. op haar knieën te bidden. een te'eken en de oude voedster nam het 
De ééne was al. niet jong meer; maar kind in haar armen: zij wilde het zachtkens 
door haar nog fijne trekken, haar ranke van dat droeve schouwspel verwijderen ; 
gestalte en haar wel-verzorgd toilet was maar het meisje wilde niet en maakte 
zij n?g zeer schoon. zich kwaad; toen drukte Mion het met 

De andere was , een dienstbode; zij eindeloóze teederheid aan haar hart en 

. j 
, 
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BIJBLAD van 

;,St. Willib~ord" 
27 Juli 1923 . . 

.SPOR-T-
Uit het Lenskamp. 

/ 
> 

Het tweede, minder gelukkig moest een feest-vergadering plaats hebben, alleen 
zich ten slotte nà een veelbelovend begin toegankelijk voor de leden en donateurs. 
tevreden stellen met de 4e plaats in de Her moet een avondje worden enkel en 
derde klasse 0. alleen voor onze vereeniging. Onze men-

Eindstand als volgt: , schen zullen dan eens gelegenheid heb-
W. I. K. I 10.10 _ 42-12 20 ~edn zich Ie 

I 
amuseeren, zonder, dat er 

Quick Step I 10 5 I 4 24-21 11 ie er oogenb ik een commissaris van orde 
V. 1; O. S. II 10 5 1 4 20-22 11 ze er op attent maakt, dat ze misschien 
LENS II 10 4 i 5 . 22-25 9 wat rumoerig zijn -en waarschijnlijk wat 
V. v: N. II 10 1 3 6 14-26 5· ~eu be~adigde intro~ucé(~s tinderen. 
V.A. C. II 10 2 8 15-31 4 H t aLn us .ke;n dvroo ijke oe worden, 

Ons derde · h d •t b .d e ensstriJ Je at al meer van zich 
a een zeer u1 ge rei e d d h J b d · d d 

--· Zondag, 22 Julj, _____ --,·. competitie en bezette met .5 wedstrijden ~te ooren
1
annex azz an

0
.- ' on er e 

Het was een dag voor ons niet zonder die in gelijk spel eindigden de 5e plaats m nemende eiding van uus "Visser, 
. beteekenis. Het eerst elftal n.l. dal eertijds in de 4e klasse 0. helpen den avond opltiisteren. 

d I d · d t ··d . ' Als er lui zijn, die zich willen beschik-
zou ee nemen aan e ser1ewe s rlJ en Als we n~gaan, d~t tie nos. 2, 3, 4, 5 baar ste_llen om op de· planken hunne 
Hoornpark, slaagde er in een medaille e~ 6 van die afdeelmg hunn: plaats ve:- medewerking te verleenen, gelieven zij 
te winnen, zonder dal we · er eigenlijk ~1erven met één. punt ,o_nderlmg v.erschil, zich schriftelijk aan Ie , melden bij den 

1 iets aan doen konden. IS ,het no~ z~o ~lechl met. · Heer Joh. Hamburger, Noordeinde 87a en 
/. In d

1
.eze serdiew

1 
~-ddstrijde

1
n

1
speelVde

1
n
O

dSe . t Oetmgt m 1ede: ~eva_l van h~I ge- liefst zoo spoedig mogelijk eventueel 
onzen wee we s rlJ en, n: . egen . - . . rmge kr_achls verschil m die afdeehng._ . onder opgave van de nummers, die ze 

~ 
welken wedstrijd we mei 2-0 verloren De_ e1_ndsland van de 4e klasse O 1s: ten beste willen geven. · 

, . en tegen Excelsior II, dat met eend 3-0 Or_aa!W1llem V 14 11 2 1 39-15 24 Op verzoek maken wij bekend, dat 
nederlaag naar huis gezonden wer . Wilhelmus IV 14 6 5 3 31-21 17 Vrijdag 3 Aug. a.s. de ballotage-commissie 

De medaille,· de 3e prijs, werd ons E. D __ · O. H. IlI 14 6 4 4 27-20 16 vergadert ten huize van den Heer Ham-
toegewezen in :verband met het feit, dal A.V. V. I 14 7 1 6 •35-30 15 b · N d • d 87 E.M.S. dat nog mei ons om den 3en of LENS 111 • 14 5 4 5 27-22 14 u_rger, oor em e a. · 
4en p_rijs had moeten kampen, zich waar- v. I.O. S 111 14 - 5 ]3 6 28-26 13 Wordt-gevraagd: 
schijnlijk iets vroeger dan wij lerugge- D. H. L· IV • 14 3 3 8 25-37 7 een teeken van leven · van dè elftal-
trokken heelt. . · Animo Il .• 14 1 2 11' l 3'-54 4 commissie 1 

FÜOTTWEG-MOTOR 

Hel tweede elftal. kon ook al op even · Ons vierde eindelijk1 had .nog al eens 
. · eenvoudige wijze een 3en prijs · in de met . pech te kampen. Bij hel einde van 

/

\wacht sleepen, ook zonder dat onze. jongens de competitie vinden wij onze jongens 
· er iets voor behoeld~n te doen. .. terug als· hekkensluiters in de 4e klasse 

. In dezelfde ,seriewedstrijden kregen wij H. met gee_n enkelen gewonnen wedstrijd 
om de een-of andere onverklaarbare reden en 3 zegge-'_ en s_ch_rijv~ drie puntep. 

· een fraaie medaille cadeau. Spelen wàs 
ni_et noadig. Wij dachten er zelf niet aan. Eindstand als volgt: ' 

r

._ . Hetvierde elftal eindelijk,ookuitkomend V. V. W. I 10 7 1 2. 35-16 15 
. in de seriewedstrijden Hoornpark, speelde, S. L. C. I 10 6 - 4 31-13 12 
"-. ja, waarlijk speelde,. en speelde.gelijken R.O.H.D.A. Il 10 4_ 13.'. 3 15...:.,20 _ 11 

· r liamburger verk~erd raadde, moest W. L K_. 10 . 4 3 · 4 34-17 ~-

SPL\NTERNIEUW, ·VOLLE GARANTIE 
COMPLEET MET LANTAARN, HOORN, 
GEREÈDSCHAP, ENZ: VAN F 675,-

." NU'. VOOR ·r· 

f 

- hij zich er mede tevreden_, stellen· .den Blauw-Zwartll 10 4 2 4 17-24 10 
2en · prijs in ontvangst tè nemen. · LENS_ IV · 10 , - 3 7 _ 6:-s48 10 

Te vier uur stelde zich ons vierde vol- Enfm, .spons d r over, dat wil zeggen 
.ledig op. Onze jongens ~vielen nog al niet over onze jongens, _ maar over liet 
fanatiek aan, maar V.1.O.S scheen van gebeurde. • 

· plan den wedstrijd niet cadeau te· geven. Ee_~ volgende- ~eer d_oen wij het~~
De verdedigingen ,behielden· aan beide tuurhJk beier. En m de meuwe compehhe 

F-350 
• NOG EENIGE VOORRAl2_IG . 

PROEFRIT VRIJ 

J.C. KOOP 

1 
1 

1 

zijden de ;overhapd: v. d. Harst kreeg h?pen w_e de elftallen_ van Le~s zonder 
een vrijen schop te nemen. Hij zag _even- mtzonde~mg ee~ goed figuur te zien sla~n. 
wel geen kans den bal in het net te Het vierde z~I er !!eter aan t?e z11~! 
krijgen. Ook na verlenging kwam er geen vooral nu hel VIJ_fde op~eheven 1s. W1J ---,-------------
wijziging in den stand .. Geen van b_eide zuBen_ nu tenmmste. met ,meer zonder ~~l:'§,_;,~~l:'§j",~~~l:'§jj~~~~lal 
partijen zag kans te doelpunten en zij beschikbare spele_r~ zitten: ~~lli::l.ll!l:llll!l:ll~l..-:iiil.-:11~~~~~-~ 
eindigden zooals ze begonnen waren 0-0. Ve~der een klem bee!Je meer mede-
Met loting won V.1.O.S. den eersten prijs. werkm~ me_t bestuur_ en aanvoerder, want 

Een prestatie dus, 3 medailles te win- vooral m dit elftal het dat wel eens wat 
nen op eei:i dag, en, da_t terwijl er één te we~schen over. . . . 
wedstrijd gespeeld is. In ieder geval, dit Jaar zal ,met voor-
- De prestatie onzer elftallen. b!jgaap .f0nder ft\ 'Y°11iswaar geen kam-
. Over het algemeen "vlotte het niet ai' pwen UI ' maar oc te s wat er op lijkt, 

n.l. een feestavond ter gelegenheid van 
tbe ~est in de.:afgel_odopen_ compedtitie :dHet de promotie van het eerste, een promotie-

egm was .:VnJ g.oe , ma~_r. op en. uuJ fuif dus. · .. . _ . 
zakte de 11ve~ behalve biJ_ het e~rste en Verleden week ontving het bestuur be~ 
het noodzakeh1ke gevo!g hiei:ya~ was, dat richt van den D. H. V.B., dat ons eerste 
onze elftallen op het ranghJStJe zakten. elftal in het, aanstaande seizoen in de 

Zo?als g~zegd, ~et eerste _ma_akte een eerste klasse zou uitkomen. Het veld 
g_unshge mtzonder1n~ en emdigd,e, na v_oldoet wel niet aan de eisc]ien wat de 
zich als een geweldige pretendent voor afmetingen betreft, die de Bond aan een 
de Ie P!aats te hebben doen kennen als veld in de eerste klasse stelt, maar gezien 
No. 2 !n de 2e klas~e E, met Y-J,-O.S. onze vele_ vruchtelooze pogingen om aan 
boven z!ch. · ' ". een ander veld te komen, is het Bonds-

De eindstand van de 2e klasse E IS bestuur grootmoedig over dit bezwaar 
als volgt: punten. h~e~gestapt ~n heeft uitgellJaak; dat Lens 1 

gosp, gcw. gel, verl,voor.tegeo, w.p. dit Jaar Zijn mtrede zal doen m de eerste 
14 8 5 ) 32-13 21 klasse. • " 

Steunt 

Herwonnen 
' . 

Levenskracht 
, 

V.1.O.S. I 
LENS I 
E;D.O.H. I 

. D.H.L. Il . 

14 8 3 3 47-18 19 Hamburger was er als de kippen bij, 
14 8 r 5 29-19' 17 zag ,een motief om te fuiven. Wij zijn · Koopt 
14 6 - 2 6 24:...17 · 14 het natuurlijk allemaal met hem eens, dat , 

R.O.H.D,A. I 
Wilhelmus Il 
Animo I 
V.V.N. 1 

.•. 

14 6 1 7 19'--29 13' dit niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Zondag a.s., eeri Zonn_ er,· e 
14. 4 _. 3. 7 16-20 11 De opzet werd als volgt: . · -
14 4 3 7 21-44 11 Op den laatsten Zaterdag in Augustus, 
14 2 2 10 15-~3 6 zal in de bovenzaal van de ,.Bontekoe" ~~~~~~~~~~~~~~~ _, . 

. . 
.! 

' 

I 
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De aard en het n ut· der 
R. K. Volksuniversiteiten. 

· te geven in d~; christelijke wijsbegeerte gevaren bedreigd. B. en W. schijnen plan 
'en de stralende·~schatten, die het genade- te hebben een bezuiniging van zeer eigen
leven, de liturgie en de godgeleerdheid aardig allooi, gebaseerd op deze wijziging, 

Het bestuur van den bond der R. K. in zulk een qv_i;rstelpenden rijkdom aan thans reeds te willen invoeren. Het is te 
Volksuniversiteiten in Nederland wenscht allen, geletterde!) en eenvoudigen, te ge- hopen dat een dergelijk voorbeeld geen 
aan z'n pogingen, om de Afdeelingen van nieten aanbieden. Daar God echter ook verdere navolging zal vinden, hoewel een 
dien bond een nieuw leven in te blazen de Heer der· tifdçlijke wetenschappen is linksche gemeenteraad hier licht voor te 
of het bestaande tot hooger bloei op te en de Kerk in, den loop der eeuwen zich vinden zal zijn. 
voeren, enkele algemeene !Jemerkingen steeds de beschérmster dier wetenschap- Het wetsvoorstel van B. en W. behelst: 
te laten voorafgaan. pen getoond he~tt; treedt de R. K. Volks- opheffing van de vervolgscholen en in-

Men kan het betreuren ofmooi vinden, universiteit in, -.haar voetstappen, door plaatsd~arvanoprichtingvan enkeleavond
de drang naar, weten en wetenschappe- allerlei cursusse~ te o"rganiseeren op het nijverheidsscholen. 
lijke ontwikkeling heeft zich van alle lagen uitgebreid gebied der profane weten- Houdt men eerstgenoemde in stand, 
onzer moderne samenleving meester ge- schappen, welke den geest en het h_art dan is men tevens gebonden aan de ver
maakt. Wij betreuren het niet, gedachtig van het volk ;?Uilen mooi maken en plichting ook bijzondere 'instellingen van 
het w:oord_ va~ den ~~gelachtigen_leeraar: verblijden. ,,.,. _ dien _aar~ te subsidjeeren_._ He_( is dus heel 
"omms sc1enha perf1cll, alle kenms maakt Want het .misireor super -turbam" .Ik verletdehJk voor, en begrtJpehJk van,B. en 
iemand v~lmaakter''. Natu~~lijk St. Thom~s heb medelijdeef: Înet de schare", ontsnapt W., dat ze dit ~-nderw_ijs willen opheffen 
spreekt met van betwetenJ, halve kenms, ook onwillekeurig aan het hart van eiken en door avondm1verhe1dsscholen vervan
frasenmakerij of wat dies meer zij ... weldenkenden .irolksvriend, als hij bij het gen, aangezien voor bijzonder avondnij
hij spreekt van .scientia", dat is de kennis volk de edelen smaak, voor schoone verheidsonderwijs geen subsidie behoeft 
der dingen in hun diepere oo_rzaken, d?s kunsten en wè\~l)SChappen geheel ziet te worden verleend (en d~s ook niet 
fundamenteele, gedegen en soliede kenms. verloren gegaan en daarvoor in de plaats gegeven wordt 1). . 

N~ we_ten we al te goed, dat _deze gekomen de grofzinnelijke genieting van We zull~n hopen, dat hetvoorstel_gee_n 
kenms, dit gezonde volksvoedsel, met te boks- en vechtpartijen,. waar de been- en meerderheid haalt, wat nog lang nJet 1s 
vinden is in de Telegr~af of. andere li- arm spieren val],:: een .bekroond athleet of buitengesloten. Het zou e~_n prachtige 
berale couranten, noch in de pam~etten een wereldbok~~r den hoogen geest of eerste rechtsche zegepraal z11n l 
van de Dageraad-mannen, noch in de het fijnbesnaard,,gemoed onzer beste den
Vliege~de blaadjes van . soci_alisten en kers en kunstemiärs hebben.weggedrongen. 
ànarch1sten, en het allerminst in ,de bro- De ontwikkeling. echter blijve een al
chur~n of tractatei:i voo_r volksontwi~keling, gemeene. Vand~ar .dat op het program 

~VER~ENl61N6EN] 
waarin de godsd1enshge en _zedehJke be- der Volksuniversiteit geen plaats is voor R. K. Bouwvakarbeldersbond .St. Joseph'.' 
ginselen der H. Kerk eenvoudt\rneloo~hend Vakonderwijs i!!; den engeren zin des Afd. Scheveningen. · 
of zelfs met_ klem van allerlei bewen~gen woords. Daarvoot zorge de vakvereeniging. 
bestreden worden. Voert heele en z~1vere Niet dus met deze, doch.met de vereenigin- Langs dezen weg wordt den leden der 
wetenschap_ tot God, halve en godsdienst- gen van meer ,,algemeen sociaal, gods- afdeeling en belanghebbenden inede~e
looze k~nms voert naar den afgrond. dienstig of cultur,eel belang stelle de Volks- deeld de agenda der 6e Jaarverga~enng 

' 

Wat 1s dus de taak van de voormannen universiteit zich in verbinding, om met van b_ovengenoemde ~fdeehng, op DJ?sdag 
en leiders_ onzer Room~ch~ bevolking? deze samen ie werken, of beter wat bij elk 31 Juh a.s ,_ten 8 ure, m de Conversatiezaal, 
Door woord e~ geschrift in alle lagen afzönderlijk optreden dier organen tot her," 1, O~ening. 2. Notule~. 3 . .Jaarverslag 
der maats~happ1J gezonde wetensc~_ap en haling en versplintering zou. Ieiçlen,, ,!e. _s~cret~ns;, 1; fa~!'Y~rsl~~ pengmg:"~~ster. 

----: gav~ ken~1s te :brengeh•'der goddehJke ~n cen\raliseeren,•e_n/zoó"de'VölksuniVersitêit :1.- Be_sfüursverk1ez1rlg,. áftr~dentl z11n de 
men,;chehJke dingen. En ~at te do~n in als het orga<!!) te.,kiezen, dat deze onder- voorzitter en 2e c~mm1ssans. 6. Y~--D ----c._, 

den tr~nt d~r tegenwo~rd1ge bek_eertl]gs- werpen op algemeen godsdienstig-, kunst- Bondsraadvergadering van 24 Jum J.I. te 
beweging, met zoozeer in polemieken of of wetenschappelijk terrein, door kundige Utre;hl. 7. Ingekomen stukken. 8. ~~de-
controversen de duizendkoppige dwaling docenten zal laten behandelen. deehngen enz 9. Rondvraag. 10 Sluiting. • 

> 

te bestrijden, als wel een .heldere uiteen- j. : T v. d. HAM, Secr. 
t l "k ' . VAN DEN EMPEL, O.P. zetting te g;ven van de na uur IJ e en _______________ Gezien de belangrijkheid der agenda, 

bovennatuurhJke waarheden: .Lux sua Opheffing van het Vervolgonderwijs? opkomst van alle11, dus ook van de lak-
Luce lucet'' .het waarheidslicht strale . , sche leden, verzoc.ht. 
door eigen licht''. · Ons Kath<ilieK onderwijs schijnt nooit ______ . ________ _ 

· Hiermede is ook de taak aangewezen in volledige vrij.heid tot rust te mogen WAAKT 1 
en zijn de grenzen afgebakend van de komen en er sshijnt altijd één afdeeling 
werkzaamheden der R. K. Volksuniversi- te moeten zijn, icvaarvoor we gelijkstelling II. 
teil. Zij beoogt door een reeks van cur- en vrijheid moeten bevechten. Laten we thans eens zien hoe die ver-
sussen op wijsgeerig en godsdienstig ge- Zijn we eindelijk klaar met het L. 0., eenigingen er eigenlijk gekomen zijn. Ge 
bied den katholieken en onzen anders- door. de wijzigin~ van. de wet 1920 wordt hebt wel eens meer gehoord. vart de 
denkenden medeburgers een dieper inzicht nu het vervolgo?.derwiJs weer met groote ambachts-gilden uit de middeleeuwen, .. 
~~ FELJI LLETON 1 

Marie Thérèse. 
Roman. 

Naar het fransch van MIRJAM. 
3. 

eerste levensverdriet en toen hij· weer 
heenging, was h~t voor het laatst, dat hij 
zijn vader mochfpmhelzen, want mijnheer 
de Lamargue stiêrf, terwijl zijn zóon verre 
was. De dood overviel hem onverwacht, 
zoodat hij geen; tijd had om te denken 
aan de toekomst', van zijn vrouw. Georges 

Den eersten keer, dat Georges weer zorgde voor haar toekomst. Uit eerbied 
terugkwam in Avignon, vond hij er niets ook voor de nief uitgedrukte verlangens 
zooals ,hij het verlaten had. Hij verloor van zijn vader schonk hij aan zijn tweede 
zich zelven. in de geheel veranderde en moeder, een zeer ruim jaargeld en liet 
vernieuwde salons,· het ouderlijk huis liet haar in het bezit' van het huis te Avignon, 
hem koud. Alleen het hart van zijn vader waarvan hij tochi .niet meer hield, nu zijn 
was niet veranderd, maar het was gedaan jeugdherinneringe_n eruit verdwenen waren. 
met de vertrouwelijke intellectueele. ge- De zee troostte hem in zijn groote 
sprekken. Wanneer de beide mannen be- smart, zij werd dç beschermengel van zijn 
gonnen te spreken over één van die niet jeugd, .doordat zij hem inspireerde hooge 
alledaagsche onderwerpen, die hen interes- en edele gedachten, die hem alles deden 
see'rden, dan wist de jonge vrouw al verachten, wat ni_et schoon en edel was. 
spoedig een middel te vinden om het Zij bewaarde zijn geloof, omdat zij hem 
gesprek ergens anders op te brengen. Zij sprak van God, den almachtigen Schepper. 
had geen begrip van ware schoonheid en Bij zijn kameraden beweerde hij altijd, 
kon er dus ook niet enthousiast voor dat hij nooit zou. trouwen en dat de zee 
worden. hem altijd voldoen zou. 

Toen maakte Georges kennis met zijn En toch, niets van dat alles. 

Het eskader lag · voor het heerlijke 
Cannes, dat met een helling vol aardige 
villa's en groene bosschen aan het strand 
der zee ligt. 

Op een dag in Januari werd er vanaf 
de .Redoutable" een sloep gestreken : 
twaalf sterke zeelieden gingen onder het 
commando van een officier, van het strand 
afhalen een blij en . elegant gezelschap 
jonge vrouwen en jonge meisjes, die 
aan boord genoodigd waren als fami
lieleden van een der officieren. De kame
raden van den officier stonden hun vriend 
aan boord af te wachten ; geleund over de 
balustrade zagen zij de dames blij-lachend 
opklimmen langs den ladder, dien men 
langs het machtige schip had uitgehangen. 
Na de gebruikelijke voorstellingen be
zichtigde. men de "Redoutable" in al haar 
onderdeelen en vervolgens werd den be
zoeksters de thee geserveerd. 

Al dadelijk had Georges midden in den 
groep een schoon jong meisje opgemerkt, 
dat meer bescheiden en meer op een af
stand was dan de anderen, 
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blik hij er toe overging äe maan in een Nadat Beb den stand op 3-0 had 1 

gedicht te verheerlijken. De overige ploetec gebracht, zakte onze voorhoede in elkaar, 
raars ,schrokken hiervan zoo erg, dat in was weg en bleef weg. , 
een ommezien het veld verlaten was; al- Toen begon Q. S. zijn reeks aanvallen, 
leen de dichter bleef. Hoe lang, dat weet waaruit he\ den stand tot 5-3 wist op 
niemand, maar den volgenden middag was te _voeren, Hopgeveen, onze doelman was 
hij er toch niet meer. schijnbaar van meening dat we veel té 

De Zondag brak aan, onze eerste wed- trots zouden worden, als we onzen eersten 
strijd. Wat zullen we presteeren ! Op het wedstrijd wonnen en hij heelt alles gedaan 
veld komende zag ik nog eenige leden om te zorgen, dat we dil niet zouden 
bezig de middellijn, te trekken. Kalk was worden. 
er niet meer, dan maar met zand, dat Hoe alle 5 de doelpunten onstaan zijn 

In het competitiestaatje van de 4e klasse ging ook wel. · weet ik- niet precies meer, maar 2 ervan 
was verleden week een ·kleine fout ge- Spoedig was het elftal bij elkaar. _Alle kan ik me nog goed herinneren. 
slopen, waarschijnlijk doordat eenige ge- mogelijke, kleuren en soorten. Groot en Bij een- aanval kwam de bal bij -den 
. tallen verkeerd waren overgenomen. klein, dik en dun, maar het was een elf- linksbuiten van Q, S. Deze .liep iets door 

De juiste stand is als volgt: ' · tal, of liever het waren elf menschen. en loste van tamelijk verren afstand een 
_, · • punten. Daar stonden we en wachtten onze boogschot. De bal zou tegen de bovenlat ·' gesp. gew •. gel, verl. voor. tegen w.p, 

_ v. v. w. I 10 7 1 2 35-16 15 t
1
egenstandters,

1 
eknk_wekwachtten la~g, WheeI

1 
gekomen en ~an Wweer in het veld terug 

.s. L. C, I · 10 6 ; 4 31-13 12 ang, wan ge u 1g wamen ze met e gesprongen ziJn. ij wikten maar Hooge
R.O.H.D.A. II JO 4 3 · 3 •15-20 11 zagfen 

1
wk e · aan µe horizontbtelkens· een veen beschikte anders. 

Blauw-Zwartll 10 4 2 4 17-24 10 sto Wo , maar onze uitkijk, ij het tegen- Hij springt naar den bal, te la~t n'atuur-
W.-1. K. II 10 3 3 4 34-17 g woordige B. M. T. terrein opgesteld, rap- lijk, deze was al over hem heen, en• 
LENS IV -10 .· _ 3 , 7 6-48 3 porteerde telkens een wandelaa_r, of eel) terwijl hij nog met beide armen omhoog 

• . s. hond, of een paartje, maar geen V.1.O.S. in de lucht zweeft, ketst de bal van de 
Bericht aan de spelers. menschen: Eindelijk, we waren maaronder- lat terug tegen zijn uitgespreide vleugels 

. De elftal-commissie maakt bekend, dat ling wat • gaan trappen, daar doemde aan; met het gevolg dat het bruine monster 
leden, die bereid zijn gedurende de rest werkelijk een 8/s vóëfüaller op, ,,_ via zijn rug in het doel verdwijnt, , 
van den zomer doordeweeks weds!rijden Zijn voetbalschoenen hingen om zijn Het tweede doelpunt, dat ik me her-
te spelen zich schriftelijk kunnen aan- hals. Het bleek een resËrve speler te zijn. inneren kan ontstond nog fraaier. 
melden. bij den secretaris, Newtonplein 53 De echte spelers waren ergens van het De rechtsbi;iten van Q, S. schiet op 
en vestigt er nadrukkelijk de aandacht op, goede pad afgedwaald en zwierven hu in het doel, het schot zou naast •gegaaü zijn, 
dat alleen met schriftelijke opgaven re- de bm1rt van de schietbanen der burger- als ni_et Hoogeveen als een reddende 
kening zal worden gehouden. · wacht rond. We hebben ze toen maar engel(?) was opgetreden, 

Herinneringen. - laten zwerven en zijn op .huis aangégaan, Hij valt uit, en géeft den bal een stomp, 
Nu het tijdperk er is, waarin heel blij dat we geen gevoelig pak slaag ge- niet nàar de cornervlag, neen, hij stompt 

kregen hadden. _ ' hem jlj_isl voor het doel, zoodat de rechts-
weinig wedstrijden gespeeld worden, en Dit wás äe eerste wedstrijd, dat onze buiten, die inliep, den bal maar voor het 

• er dus zoo goed als geen wedstrijdver- tegenstanders _IJiet opkwamen. intrappen had. 
slagen te geven zijn, ben ik eens in ge- Toen onze eerste echte strijd. · • Ja, onze eerste wedstrijd was een ge-
dachte~ terug gegaan naar. onze eerS!e Die was tegen Quick Step. voelige nederlaag, · Maar we leerden er 
w~_dS!nJden. , , · · Onze vereentging in· -Scheveningen op- veel uit. Op d~ eerste plaat§ dat. wg nog - f o_ch wel leuk è!Ie_ eerste kra_chtproeven,, gericht werd in het begin nog aLtegen- niet veel spel hadden en beslist g0 
0! JUIS!er, geze~d,, die ontmoetingen waar- gewerkt van Q. S. zijde, dus was de ver- uithoudingsvermogen. · . · ! 
mt bleek, dat Je_ m het geheel nog geen houding wat gespannen. Echter was tijdens Onze tweede wedstrijd was tegen 
krac~t be_zat.. . den wedstrijd. l]iervan niets merkbaar. E.D.O.H. · · · , 

M1ssch1en 1s hel wel aardig, vooral voor Neen er werd eerlijk gespeeld· en we , • .. . . 
de jongere leden, eerste wedstrijden aan h bb' d' d k - 1 h d' - Van dezen wedstnJd kan 1k me met 
de vergetelheid te ontrukken. e - en een ver ien pa s a~g ge a · veel meer VO!)r den geest halen. Echter 

·O · t d t "d - · -- t • Q. S., dal reeds een wedSlnJd gespeeld wel dat we met 5-0 verloren en dat nze eers e we s nJ zou z11n egen had speelde met 10 man ' - . 
V.J. O. S. L Zaterdag middag waren we '. · .. we heel erg bliJ waren dat het flink 

11 t h t ld t k lk Hiertegenover stelden WIJ ons op met ging regenen zoodat we niet tot aan het 
a en presen om e ve e a en. het volgende elftal· · · · ' • 

Onze vriend House bracht vanaf Sche, D- 1. H · ,., bittere einde moesten spelen. 
. k Ik - , k oe . oogeveen. · . 

vemngen een emmer a op z n ~e mee. Achter: Hageraats; House. Het E.D.O.H.-eltal bestond· uit spelers 
En toen b,eg?." de p~e~. Spoedig bleek Midden: C. v. Boheemen, W. Westing, van E.D:O.H. 1, II en zelfs van 111. 
dat er natuu:hJk te weimg kalk ~as. Ja, v. Diem·en. . _ . · _ We brachten hel völgend.e elftal in het 
wat nul Willem v. _Boheemen, d1~ lo~n Voor:.J. Boone, W. Haket, L. v. Starren- veld. _ 
nog donate.ur was wist raad. Met m z11n burg 1' Haket v Noppen · · D. 1 · H • A ht H 1 -

h d k lk -- , , , ~ , . oe : oogeveen. c er: ageraa s, 
eene an een a emn_ier en_ aan __ z11n Zooals je weet zijn alleen nog Beb e11 H M'dd • M'dd d · S · W 
ander~ hand den -voorztlter gmg hiJ er Koos hiervan in het eer~te 'elftal, speleri ai~!!~en

1
, v:ii~me

1
n? ~far~!~bu~g, Bo~n;; 

op mt. Over slooien en· heggen, door verder Boone en Westing nog mede en W H k t J H k t J W f · 
weilanden" e~ aardal?pelvelden, overal is de rest v·erdwenen, -of speelt niet meer. . a _e ' . . a e ' , . es mg. . 

_ sleepte h1J _z11n :'.oorz1tter en kalke_!"mer We begonnen flinK aan te pakken, en _We hadden .een slechten dag, mets 
!llee, om emd~hJk te_ str~nden b11"een al spoedig kopte J. Haket een bal ovef w1lde--\ukken, alleen W. v. Bohee_!"en stak 
m aanbouw z11nd hms. _Hie: kon h1J na de Q. S. achterspelers heen naar W. Ha- met hoof~ en _schouders boyen z11n mede
veel gescharrel en gewichtig doen van ket Deze aarzelde niet,· liep ·even door spelers .mt. M1ddendorp _ (met te verwar
den waker, voor yeel geld en ~?ede en Het .Willeni v. Melzen, die toen nog r~n met onze t~gen"".~ord1ge spelers) blonk 

. woorden ee_n emmer kalk te pakken knJgen. het Q. S: doel verdedigde voor de eerste ml door lj\Oeden wil, maar daar bleef het 
En daar gmg hel _weer Lensveld-w~arts. maal visschen. Een poosje daarna ging dan ook b1J. ]?,nge, _wat zullen de E,D.O.H.-
Nu mocht de voor_z1tter ook helpen draf:~"· het juist andersom. . spelers op ~1Jn ~-m~- gemopperd hebben. 
Toen ze daar arnveerden zagen ze JUISt " Overal draaide h1J z11n breeden rug voor. 

· v. Noppen herrijzen, die in den tusschen- Nu speelde W. Haket de~ bal VflJ en Een bal raken, ho maar, hij vond het 
tijd met House had gebokst, en door dezen depo~eerde J. Haket hem m het denk- veel makkelijker _een speler te raken, wat 
volgens de regelen der kunst, van de sok- beeld!!;e net, want netten hadden w~ toen hij dan ook trouw gedaan heeft. 
ken was gestompt. nog met. . _ _ . Hoe de 5 doelpunten ontstonden weet 
-. Vooruit lui, nou kunnen we weer kalken 1 O!1ze achterhoede hield zich taai, zoo- ik niet meer, miss.chien weet een der toen 
Met allè- mogelijke en onmogelijke soorten dat voor rust Q. S. geen ~ans· had. om medespelende leden dat nog wel, alleen 
kalkborstels werd gewerkt. Maar het was te doelpunten. Rust 2-0 m ons voor- herinner ik mij, dat House ook voor een 
winter, dus spoedig ·donker. En hoewel deel. . . doelpunt gezorgd heeft, maar dan in eigen 
de een na den ander verdween bleven er Na de rust begonnen we weer vol doel. • • 
toch eenige menschen in de maneschijn moèd. Jonge, een 2-o· voorsprong, dat Ow.e derde wedstrijd ·en eerste over-

' 1 

! 

ploeteren. Onder deze was ook Koos zegt wat I Maar toen beging aanvoerder winning was tegen Graaf Willem IV. 
Hageraats. Nu weten we allen, dat deze Haket een stommiteit, doorachter te gaan Als onze leden er belang in stellen ook 
heer eenigsiins dichterlijk aangelegd is, spelen. Hierdoor werd de voorhoede'danig van dezen .en y9lgende wedstrijden iets te 
en weldra kwam hij dan ook zoo onder verzwakt, terw,ijl hij achter geen verbe- hooren, zal ik met alle .plezier ook die een 
den indruk, dat op een onbewaakt oogen- lering bracht. beurt geven. • VETERAAN. • ' 

: 
• 
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' 
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IN EN OM DEN RAAD:' altijd de gehuwde vrouw in het gezin te 

houden, al mogen. de- roode broeders en 
zusters en het. denkend deel dèr ·natie 

Laat mij eerst meedeelen, wat niet in er anders over oordeelen ! 
den Raad is behandeld en voor sommige Wie herinnert t_ich niet den strijd van 
Scheveningers van belang is. Spieksma (S. D. -A. P.) tegen de graan-

De · wegbreking van de Prins Willem- elevators in Rotterdam en de groote sta
straat, aan de· linkerzijde tot de zand- king tiif Gebrs. van Heek, door dezelfde 
wohestidjn, instoded vo.1reitgeopraadszitting aan- socialisten in het \even -geroepen door de 
ge ou en, n n de agenda. Er . . , h' 1 E t 
werden natuurlijk vele gissingen gemaakt. mvoenng ·van. meuwe mac me~: n . oe_n 
zou het mogelijk zijn, dat Wethouder w_~_s er volop werk en de stnJd prmc1-
van Vuuren de opblazingstaktiek_ van den P)eel, nu_ vroeg de heer Borghols slechts 
heer Bakker Schut moede, dit complex mtstel, omdat ~onderden kantoren per
huizen wenscht te behouden?. ,soneel .?ntslaan, en !.e wachten tot. nor-

Zijn de tonnen gouds voor onteigening male lIJ~~nl J:'1J:1 ZIJn de kath?h~ken 
noodig en · door de belastingbetalers op "dompe~s . D~s,tiJds waren de soc1ahsten 
te brengen, den heer van Vuuren. te de .verhchten · • - • 

. i· ) * * machtig gebleken? . · , * 
Zou deze Wethouder, die de. Gemeente- Over het sçhooldebat kunnen wij kort 

bedrijven in het goede spoor heeft ge- zijn ~ de bladen hebben hierover. uit-
bracht, ook de Gemeentewerken in het vperig geschreve_n. 
zuiliig beheer kunnen brengen? · Eén ding moet echter naar voren ge-

Het zal een der Herculeswerken worden. br_acht. Mr. ·de Jong . vroeg aan de Ge
Typisch wat ik daaromtrent deze~ dagen meente om é,én school met vervolgonderwijs 

hoorde: ,,Als den heer yan Vu uren dit door de Gemeente in stand te· doen hou-
gelukt, dan zullen de bouwers zeven ilen en w_el, op 'grond van de to.elichting 
dagen vasten vai:J blijdschap!" in de stukken gegevên, dat het gewenscht 

*** kan zijn voor die meisjes, welke niet een 
Het vuilvervoer kost den Schev. ree- speciale opleidiiig. in koken en huishoud-

kunde behoeven, een school in te richten, ders eerst geld om 't naar het Kanaal te 
brengen, vervolgens zestig cent per kub. waar voornamelijk onderwijs in de v~ou-
meter om het te doen vervoeren. · welijke handwer~en benevens eenig onder-

We zullen hopen· dat B. ert w. een richt in enkele l\oofdvakken van gewoon 
gunstig praeadvies uitbrengen om het vuil onderwijs wordt gegeven. 
vanuit het Kanaal gratis te vervoeren. Het Het viel mij o_p, dat noch mevr. Bleu
is toch een eerste eisch voor Scheve- mink, noch·,_ de' Burgemeester, noch de 
ningen, dat dit vuil zoo spoedig m.ogelijk Wethouder v, d. Meuten, dit scherp naar 

è ... · h t voren gebrachte"11rgument van mr. de Jong 

hij begeerige blikken naar de anti-papisten 
Michon en Hegi? Moeten deze broeders 
gewonnen worden door hatelijke stem
mingen tegen de Roomschen-? Wij hopen 
mettertijd te toonen, dat wij geen haat 
met haat zullen_ vergelden, Of hebben de 
Christ.-Historischen ook geen Christelijke 
scholen te onderhouden? 

*** .. 
De quaestie Spoelstra, tegen voorman

nen in de organisatie der S. D. A. P., 
blijft in eindbeslissing bij den· Burge
meester. De voormannen blijven bij de 
brandweer uitgesloten. De roode heeren 
hebben echter op de PrinJ,egracht ver
schillende machtkantoren, om de uitgeslo
ten heeren binnen te roepen voor een 
,, beter baantje" . 

Ook voor de bekeering van Nederland 
valt nog zoo veel en zoo gemakkelijk te 
werken. Hebt ge onder vrienden of ken
nissen iemand," aan wien ge gaarne den 
schat van ons H. Geloof zoudt gunnen, 
wijst hem den weg naar de retraites voor 
Protestanten i)l Huize Overvoorde te Rijs-
wijk. ·. , 

~VEREENIQIN6EN·j 
R. K. Garde. vervoerd wordt n uit hyg1emsc oogpun be, greep of wiläe begrijpen. Hun rede-

èn tevens om_ het vuil niet te doen op- Parochie "0. L. Vrouw. v. tourdes". 
stapelen omdat het de· moeite niet is tot neering was telkens, ._hoe kan de Gemeente . . 

- D dh 'd • k D een schooL instand· houden, welke; niet. . ,Aanstaande Dinsdµg,7 Aug._ 1923, , 
• ...,~~--zl,lll,r!JÎ!JJPI:1, -· e gezon ei · 00 van. -en voldoe'·n· ·a·a-_n•"ae.'."''1-schen va·n- he"t vot"k flen b · d fd ·1--· d 

'. 

--""- •il!; brengt mede,, dat er geen vml - . . . ·, ovengenoem e a ee mg van e Il, • 
'~'borat vischafval _ langer . dan hoogst den tijd. Nèe!J - oppositie - die meis- Garde, een algemeene· ledenvèrgaderini,. .. . 

noodig blijft liggen .. ; .. jesschool wordt door u geprezen en is des avonds, 8 uur. in het gebouw Nep-,r ... 

, 

• * * , een verkapte vei;volgschool, maar - blijft tunusstraat 144. . 
* zij bestaan ~: d_an moest u de bijzonde~e Als ,voornaamste punten staan op de 

De mechanische inrichting van de ad- scholen blijven' subsidiëeren in haar ver- agenda: •, ' 
ministratie der Gemeentebedrijven was volgohderwijs,. De kreten daartegen waren Bespreking deelneming aan de Jubileum-

; natuur)ijk ;,dolljperig'' om tegen te.houden. te fel hatelijk _gm ze niet begrepen te feesten van H. M. de Koningin. 
De· gehuwde vrouwen eerder te ontslaan hebben! J 
dan de gehuwde mannen ,verre van voor- • De Katholieken mo~sten een keer meer Oprichting van een Parochie-bibliotheek. 
uitstrevend ! Het katholieke standpunt was geplaagd. • _ , . Ter opluistering zal kap. J. F. v. d. Kolk 
echter in deze - voor dit oog~nblik geen· · In deze Raadi?itting stemde de Chr.- een· lezing houden. • · · ~ 
14 .jongelieden broodeloos te makèn en Hist. fractie geen enkele maal met de Gezien de belangrijkheid van deze ver
bij het leger werkloozen in te lijven. Dit Katholieke en Anti-Rev. mede. Stuurt de gadering, wordt aller opkomst verwacht. 
W<\S geen f 100.000 waard. heèr Snoeck Henkemans aan op een breuk ' · · • 

· Een katholiek denkbeeld blijft het nog tusschen de rechtsche partijen? Of werpt HET BESTUUR. 

~~ FEUILLETON J 
. Mari.e Tliérèse. -

~ Roman. 

4. 
Naar h~I fransch v~n MïRIAM. '· • , , 

• De kinderen waren gaarne in d,e mooie, 
ruime kamer, welke Giselle bestemd had 

. _ voor .Mevrouw. Grootmama'·. De vele 
snuist~rijen op haar kamer wekten de 
bewondering der kinderen; zij had ook 
groote platenalbums, waarin d_e kinderen 
zoo gaarne plaatjes keken. 

Meer en meer verliet mevrouw de La
margue haar woning in Avignon, die haar 

_ kil en -treurig voorkwam, wanneer zij 
eenigen tijd bij Giselle had doorgebracht. 

· Overigens, zij kwam en ging zooals zij 
dat zelf wilde en prettig vond. Zij was 
er immers zeker van steeds met een wel
gemeenden, vriendelijken glimlach ont
vangen te worden en omringd te worden 
met de meest fijn gevoelde attenties. Na 

•· langer dan gewoonlijk afwezig te zijn ge-

weest, kwam zij )n de eerste dagen van - Neen, beste kinderen, ik zal bij je 
October op la Garenne terug en reeds blijven, maar je zult !)iet lang alleen blij
onmid~ellijk bij haar aankomst bemerkte ven, papa komt terug; hij is al op weg 
zij aan Giselle iets bijzonders, waarvan en zal spoedig aankomen. _ • _ 
zij zich geen rekening _kon geven. Den - Weet hij al, dat mama • ; . ? het 
anderen dag stond Giselle niet op; de meisje durfde den zin niet afmaken .. 
koorts had haar overmeesterd. Acht dagen De tranen kwamen in de oogen van 
later stierf zij kalm na een_ verschrikkelijk mevrouw de Lamargue. 
lijden. · . · - Hij _weet nóg niets; in Toulon zal 

Mevrouw Grootmama hield de drie hij het treurige nieuws vernemen; arme, 
kinderen in haar armen gekneld zonder arme Georges ... Mijn beste kinderen. 
hun een woord te kunnen • toespreken. ge houdt toch veel van hem? , , . van 
Beurtelings keek zij Bérangère, Marcelle je papa ... ? 
en Jean aan; alle drie nog zoo zwak en Marcelle was nog maar drie jaar oud, 
zoo klein. Zij zag in de toekomst een op- toen haar vader vertrok; zij keek Me
voeding; die zij zou moeten leiden, plichten, vrouw-Gr~otmama aan met haar groote 
die zij zou. moeten vervullen en niets had blauwe oogen. Zeker, zij hield van dien 
haar voorbereid_ op die zware taak. . papa, voor wien zij eiken dag een lang 

En wat zal hun vader doen? vroeg zij gebed deed, ja, ze hield veel van hem; 
zich af. Zal hij zijn loopbaan verlaten, maar die liefde stond haar niet duidelijk 
of zal hij over twee jaar weer vertrekken? meer voor den geest; zij was in haar 
~ Mevrouw-Grootmama, zeide Béran- kinderlijke gedachte met schaduwen om

gère, u zult ons nu niet meer gaan ver- geven. Met Jean was het nog erger; een 
laten, noç,it meer, u zult nu nooit meer kind van enkele maanden kan zich nog 
weggaan? Wat moeten wij alleen doen? ·niets herinneren •. 
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· Nu er geen wedstrijden gespeeldworden, wij die krijgen. De spieën waren er niet, 

W ·1· 111· bro;rd" waaronder gemopperd kan worden, zocials doch als wij eerst maar een begin had
op het oogenblik nu de vöetóalsport haar den dan zou de rest wel terecht komen. 
zomerslaap doet, nu moppert men of om- . Wij gingen· dan op stap naar onzen 
dat men een aanschrijving krijgt of. wel ZeerEerw. Heer Pastoor. Direct was deze 10 Augustus 1923 
omdat men géén ·aanschrijving krijgt. Aan bereid ons te helpen. De gymnastiekzaal l ~~ze kw~al ~en ik al.~ voetballer natuur- wer.d op Zaterdag en Zondag niet ge- • 

~ .. _: __ "', .... 
1 
... l __ ._._5 __ P_._o __ R:_· __ l_, _ __.t :~\~J :e~I t~~w~~~ ~~1:~jn~:r:~~td,i~: ~d~t:;ad';fenw!1j :~n ee~ff;~ff!~· o~i.s ó~~ 

met verontrustend. -~aar ik begrijp, dat werden 50 stoelen in br'uikleen gegeven 
Uit het Lenskamp. het voor, een vereemg11Jgsbestuur, dat de door het kerkbestuur. Door kap. Bilars 

·. , eervolle taak heeft het zeer uiteenloopen- werden 12 vierkante· en 3 ronde tafels 
Waärde lezer, ik ben voetballer; è(w.z. den elementen naar den zin te maken aangekocht. De Z.H. Bierbrouwerij leverde 

ik beoefen . het voetbalspel; ll)isschien niet b~paald .. makkelij_k gemaakt wordt. ons een _bierpomp; klaar was Kees. Wij 
wel niet zoo, dat een deskundige mijne Zegt met een oud Lat1Jnsch spreekwoord, konden zitten op stoelen aan mooie tafel- , 
evoluties den naam "voetballen" waardig dat zelfs Jupiter het niet vermocht allen tjes maar er was niets op want wij had" 
zou keuren, maar ik heb wel eens tegen te . bevredigen I Het komt mij voor, dat den nog geen buffethouder. Deze was 
een bal getrapt, (ook tegen wat andèrs) wij de voetbalsport gedurende de zomer~ spoedig gevonden. De heer Pieters Sr. 
en daarom vlei ik mij in mijn zelfgenoeg" maanden, althans wanneer 't warm weer stelde zich hiervoor beschikbaar. Ook 
zaamheid met de overtuiging dat ik voet- is met goed fatsoen aan een spijker kun- daar waren wij mede klaar, doch onze 
baller ben. Ik heb wedstrijden gespeeld nen hangen. Het is toch gauw te warm voorzitter, welke yolgens reglement moest 
in regen en wind, op modderige velden, OIJl te voetballen. · . zijn de Eerw. adviseur van den R. K. 
op bevroren velden, op besneeuwde vel- Beter kan men zich 's zomers op de' Volksbond, in dit geval kap. Bilars, was 
den en eindelijk ook wel eens maar heel athletiek toeleggen. Want een elftal is bang dat er te veel bier zou gedronken 
zelden op goed bespeelbare velden. 'Jk niet bij elkaar te krijgen en door niet te worden als men zoo stil bleef zitten. Er 
heb ergens in mijn geest de herinnering spelen besparen we ons de mogelijkheid moest afleiding zijn meende hij; wij moeten 
bewaard aan gezellige wedstrijden, en op een zeer ongezelligen wedstrijd en een domino-, kaart-, en damspel laten spelen·. 
aan een v.eel groótê'r aantal niet-gezellige slecht figuur, want de ondervinding heelt Geld! .geld! zoo riep de• gansche bende 
wedstrijden. Onder de eerste categorie geleerd, dat het met een combinatie slecht en het kwam. Toen de firma Kuijk op
ral]gschik ik de wedstrijden, gespeeld voetballen is. .·; · gezocht, deze verhuurde óns een biljard 

· ·door elftallen, die tegen elkaar opwogen Als er nu bepaald toch gemopperd met toebehooren voor 1 1,75 per week 
en waar beide partijen toevallig een moet worden en het komt er voor een en nu aan den gang. Het liep bij de 
.sportieve bui hadden en elkaar dwongen vereenigingsbestuu( op aan van twee kwa- opening storm, de buffethouder had geen 
hunne uiterste krachten in te spannen om den het minst slechtè te kiezen, dan is handen genoeg, ioódat de eerste Zater
'de overhand te krijgen. . . het nog altijd beter, dat in dit geval de dagavond en den geheelen Zondag van 

Onder de tweede categorie rangschik maniakken, dat zijn de menschen, die ten na de Hoogmis tot 's avonds 11 uur ge
ik de wedstrijden, waarbij gevochten werd, slotte de ware sportliefhebbers niet zijn noegelijk kon worden .doorgebracht. . 
of waarbij de partijen op gespannen voet onvoldaan blijven, dan de meer verstan- Doch· 's Maandags zaten wij weer met 
stonden en de spelers elkaar zooveel dige elementeri. Laien wij dus den tîjd, de handen in het haar. Waar moesten 
mogelijk trachtten te beschadigen. Of wel die ons nog rest vóór. het voetbalseizoen wij met ons biljard blijven en onze tafels 

. \\'edstrijdep, ;waarbif de eene p_artij over- geopen9. wordt besteden om ons te trai- en stoelen? Geen nood, de tafels en 
wegend de ·meerdere was. Ik had wel nen. 's-Zat~tdags e1jis-Woensdags, iede-. stoele11 werden in het kolenhok".etr-hct 
eens oogenbli~ken, dat ik'aan mijn ver- ren avond desn·oods is het oelenterrèin biljard in het· buffet opgeborgen.) De. 
stand twijfelde, wanneer ik b.v. in een beschikbaar voor de liefhebbers. Niemand timmerman van onze Commissie zorgde 
flink regenbuitje met mijn spullen er op kan veronderstellen, dat · hij v.olleerd is voor dek en sluitstuk en klaar was Kees. 
uittrok om een wedstrijd te spelen. Kwam en de twee groote dingen, waar het in Nu werden de gymnastiek-benoodigd-
je dan op het terrein en was er een een wedstrijd op a3:nkomt n.l. snelheid. heden op Hun plaats gezet en wel volgens 
scheidsrechter, dan had je nog heel veel en uithoudingsvermogen kunnen ontwik- teekening, welke teekening bijna elke week 
kans, dat laatstgenoemde uitmaakte, dat keld worden door • doelmàtige oefening. veranderde doch dit was voor onzen 
het weer goed was om te spelen; als Het eerste verkrijgen we ·. door · de handigen buffetliouder geen bezwaar. Wij 1 

het terrein dan ' niet blank stond, dan training op den korten afstand, op de 100 gingen dus aan den rol, elke week van 
begon je in 's hemelsnaam maar.· Het en öp de 50 Meter en het laatste door voor al aan met te voorschijn halen en 
eerste kwartier speelde je omdat je mis- de training op den langen afstand. Maken weder opbergen. 
schien nog niet heelemaal nat was en na we .on·s den 'tijd ten nutte, dan zal het Nu zal men wel begrijpen dat dit alles 
dien tijd · speelde je door omdat je toch nieuwe seizoen Lens zien verschijnen vol met grnote onkosten gepaard ging. Toen 
geen drogen draad meer aan het lijf had. lrisschen moed en ·vol van nieuw' on!- V.:ij geînstalleerd ware~ hadden wij rui~ 
Want weet, waarde. lezer, voetbalsport is waakte kracht. · vierhonderd gulden mmder dan toen WIJ 
een sport en SJ?Ort beoefent men voor H.' begonnen, ergo· schuld. . • 
zijn pleizier. Wanneer voetbal geen sport -------------~'- 1 November 1910 werd geleend 1300,-

. was, maar b.v. een ambaèht, dan zou het 'Wat eendracht vermag. tegen 4 pCt., welke geheel werd afgelost 
waarschijnlijk pet meest gevloekte van 15 Juni 1914. 
alle ambachten zijn. ' .. Geachte Redactie. Op ] D~7ember 1 100,-: à 4 pCt., 

Maar desondanks heb ik nooit mijn Benoemd zijnde tot correspondent der welke. m Zijn geheel werd afgelost 15 
elftal in den steek gelaten, omdat ik be- commissie R. K. Conv~rsatiezaal, meen ik Januan 1915: · 
greep· daardoor mijn elftal en vereeniging toch eens op aandn1ng van verschillende 15 Januan 1912. werd Weder geleend 
te dupeeren. \ vooraanstaande personen in onze R. K. 1 80,-, welke op 15 October 1915 ge-
. Zooals U ziet heb ik de sport onder beweging, enkele .dingen naar voren te heel was afgelost. ' 

velerlei omstandigheden leeren kennen. moeten brengen, teneinde onzen R. K. Ten slotte werd 20 Maart 1915 geleend 
Nu bestaan er natuurlijk menschen, voör Volksbonders eens te laten zien wat men 1 110,- voor de aankoop van een ·eigen 
wie het Voetbal een har!stocht geworden tot stand kan brengen wanneer men de biljard, welke leening in zijn geheel werd 
is, die weer of geen weer minstens iedere handen in elkander slaat, ook al is meri afgelost op 20 October 1915. · 
week spelen willen. Ook Lens is niet maar klein in aantal · . . Op het einde van 1915 konden wij 
Vrij van dergelijke maniakken. Het kan ·misschien zijn nut hebben, me~ volgens reglement aan clen R. K. Volks-

Aan den eenen kant stáan dan degenen, het oog op het voorname werk dat thans bond 20 pCt. van de winst uitkeeren, 
evenals ik gaarne de omstandigheden in door enkele personen in onzen Bond is een bedrag van f 28,98 en hadden een 
aanmerking nemend en .als deze niet mede- ter hand genomèn, namelijk het comité voordeelig saldo in kas van 1 90,41 ¼ en 
werken liever gezond blijven. voor het nieuwe, vereenigingsgebouw. vervolgens December 1916 f 108,011/,, 

Daar is natuurlijk veel voor te zeggen. Toen in November 1910 op iniatiel December 1917 1 126,40, 
Het is een bekend feit, dat een Holland- van kap. H. Bilars_ onze commissie werd Zooals men ziet, steeds voorwaarts zoo 
sche jongen of liever een Hollander in bijeengeroepen 01,1 tot stichting van de 'dat de R. K. Convérsatiezaal steeds heelt 
het algemeen graa~ moppert. .En als je R. K. Conversatiezaal-overtegaan,kwamen gewerkt in het belang van het R. K. 
da~ weet; dat er bij een gezelhgen we~- verschillende. voorstellen in, w~t ~ij Vereenigingsleven hier ter plaatse, wat 
stnjd nog gemopperd wordt, dan kun Je ·moesten aanschaffen om een eemgszms helaas nog zoo weinig door de Bonds-
~el nagaan, .. hoe het bij een niet-gezel- gezellig lokaal in te richten. . • leden gewaardeerd wordt. 
hgen wedstnJd toegaat. Allereerst de zaal, hoe en waar zouden Het doel, van ditscbrijven is den Bonds-
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leden te · doen inzien : indien een klein 
aantal menschen iets tot stand kan brengen 
als de Conversatiezaal is, hoeveel ge
makkelijker zal het _dan gaan, indien alle 
Bondsleden medehelpen met het Comité, 
tot het verkrijgen een eigen gebouw. 

' CORRESPONDENT. 

li,i;c~ Hf.T K[UVELHOE~f- 1 
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vorm ook, zoo ~weinig geëerbiedigd als niet door beleedigd gevoelen. Maar wèl 
thans? . · J1 

• · zal hij trachten zijn kinderen voor zulk 
Stond. hun tij à zoo in het teeken van een minder gelukkige loekomst te vrij

strijd, zoowel op, maatschappelijk, sociaal waren, En dàt was in hoofdzaak het doel 
als godsdienstig 'terrein als de onze? van ons gesprek, nietwaar? 

En zoudt gij r dan het geloovige deel Kar e 1. Juist Johan, maar zou het dan 
van ons geslacht;ongewapend willen laten niet kunnen dat, waar ons blad in vele 
staan terwijl het,ongeloof zijn aanhangers van die gezinnen komt, dit aanleiding 
als 't ware tot de tanden wapent? zal geven tot ernstig onderzoek van ons · 

Met andere wqorden, zoudt ge dan op Heilig Katholiek Geloof? 
geestelijk gebied ;niet verplicht zijn even- J O ha n. Dat is mogelijk, Karel. Het 

Kar e'I. Dag Johan: Is er nog nieuws eens met je tijd Jl:llede te gaan?· geloof is echter een gave Gods; maar 
vandaag? ·Karel. Ja.,'.> zóó beschouwd ... daar wel wil ik je zeggen dat ik de zekerheid 

Johan. Nieuws nu juist niet, Karel. is wel iets van aan. Maar ... èh .. • heb, dat een Prote~tant, die eerlijk en 
Wat ik weet zal jij ook wel weten. Dat Jo hán, Ik begrijp al wat ge zeggen onbevooroordeeld ons Geloof onèferzoekt, 
de onderwijzers in onze deftige Residen- wilt, Karel. Er wordt voor godsdienstige het door Gods genade zeker eenmaal zal 
tiebode met de ouders kibbelen over de vormirtg en soci'ale ontwikkeling tegen- omhelzen. Vele and.ersdenkend.en echter 
vraag of de vacanties er zijn voor de woordig al zoóveel gedaan, dat onze zijn ver11uld met vooroordeelen tegen ons 
kinderen of voor de onderwijzers, en het menschen toch vàn zelf al.beter gewapend en onzen godsdienst. Dat bracht hunne 
daarover met elkander maar niet eens zijn dan voorheen. . opvoeding mee. Laat er dan voor hen 
kunnen worden, weet jij.natuurlijk ook wel. Kar e J. Ja juist Johan, dat wHde ik dan veel _gebeden worden, or?al het moge 

Dat de ZeerEerw. Heer Pastoo~. H. J .. zeggen, maar g~ zult toch ook met mij worden eéne kudde onder eenen herder. 
ya~ de . Ven over e~kele. d~gen ziJn 40- eens zijn dat het voor velen bijna onmo- ••· • 
1ang Priesterfeest viert, 1s Je z~er zeker gelijk is drie heele dagen uit hun werk _______________ _ 
óók wel bekend. . . : te breken, zakèrt' · en gezin in den steek 

Dat ons Sc~eve~mgs~h Raadslid, de te laten, en dat alleen om drie dagen te 
heer Pe~ters, die hier mm of me~r vo?r gaan zitten kniesooren. 

WAAKT! 
III. 

een ~001e Roomsche wordt versl_eten, m . J O ha n. Van wien hebt ge gehoord 
de h?erale bladen als een ,m_et zeer Karel dat hij heeft zitten kniesooren in Nu was men wel gebonden aan be-
voormtstrevend" man wordtgekwahficeerd, de r;traite? ,'. . paalde regelen, men _mocht maar niet 
zult ge wel hebben gelezen. · • . .. vragen wat men wilde en moest ook 

Dat de plannen inzake de stichting van Kar e 1. Och, JUemand ~eeft het miJ zorgen dat de kwaliteit van de grondstoffen 
een flink gebouw voor den Ned. R. K. gezegd, m~ar mw dunkt, dne dagen aan die men gebruikte aan bepaalde eischen 
Volksbond en voor vereenigingen welke ~en Sluk. bidden, e_n 1:reeken aanhooren, voldeed, doch overigens kon men zelf 
van hetzelve gebruik wenschen te maken, is voo~ iemand die m de wereld leeft, den prijs bepalen voor hetgeen men ge: 
binnen enkele dagen publiek zullen wor- haast met Ie doen. maakt had. Eigenlijk had men dus niet 
den gemaakt, weet je zeker ook wel. Johan. Maar Karel, hoe komt het dan een blijvende groep van menschen die in .. · 

Maar - wat je niet weet .:... dat is dat er haast geen 'plaatsje in de retraite- dienst van ander.en arbeid · verrichtten_, · 
dat ik van 3-6 November weer een huizen te bemachtigen is? Dat duizenden want ieder gezel zou te zijner tijd zich 
retraite ga meemaken in ,St. Clemens" ieder jaar terugkeeren of in jou woorden, als meester kunnen vestigen. 
~ _k!oordwijkerhout. ~ ... . ieder jaar weé~_ !f<!a~ kni~s?.or~n? _ . . . Het spreekt vanzelf, dat wij in.dit blad 

--·-··--- Karel. Nou,· Johan, om je de waar- Karel. Ja ·dat" IS Waar, dàt-kan 1k niet uitvoerig op de verhoudingen in de~ 
heid te zeggen, ik zie niet in waarom niet ontkennen, maar verklaren kan ik middeleeuwen eri de toen heerschende 
je niet goed en godsdienstig zoudt kun- het niet. ·" toestanden de aandacht vestigen. Het is 
nen leven, al ga je dan niet naar een J O ha n. Ik wel Karel.· Waar men het voor het doel van dit artikel voldoende 
retraite., Goeie help, hoe zijn onze ouders goed heeft gehad,· keert men gaarne weer te weten welke plaats de arbeiders in die 

1 
en voorouders er dan gekomen? Die terug. En ik vèrzeker je, dat in de retraite- periode innamen. Wij stellen ons nu de 
wisten van geen retraitehuizen af en wa- huizen ernst en> ontspanning elkander vraag: is dat ook thans zoo? Komt ge 
ren zij slechter dan de menschen van aangenaam afwisselen. En wat het eten ook thàns in dienst bij een patroon om 
onzen tijd? betreft, nou hoor, ie komt niets tekort. een vak te leeren? Wordt ge ook nu, na 

Johan. Wel Karel, ik bewonder je Maar het is juist het ernstige gedeelte een zekere bekwaamheid aan den dag 
heldere blik, maar had toch van jou een wat den retraitanten !eiken jare weer gelegd Ie hebben, bevorderd tot gezel en · 
eenigszins sterker argument.verwacht. naar het retraitehuis doet verlangen. later tot. meester? Wijst ook nu de mate 

Karel. Nou, miJ' dunkt dat 1·e tegen Karel. Zijt ge daar zoo zeker van? van bekwaamheid aan, of men zelfstandig 
werkend patroon kan worden? Is het ook 

't gegevene weinig zult kunnen inbrengen. Johan. Ja Karel. En een volgend nu zoo, dat ge zelf den prijs 'bepaalt 
Johan. Inderdaad, Karel, je bent een maal zal ik je dat trachten te bewijzen. van het werk dat ge 11Jaakt en dus de 

genie. Onze voorouders deden reizen van Hoewel, dit zeg Jk er meteen bij, het arbeid naar waarde zelf bepaalt? Op al 
meerdere dagen te voet. Gij daarentegen onmogelijk is een juist beeld van een die vragen moet men in den tegenwoor-
bedient je van de modernste vervoer- retraite t,e geven. : digen tijd ontkennend antwoorden. 
middelen. Karel. Goed> Johan, daar ben ik Hoe komt dat nu? 

Onze voorouders verrichtten bij het benieuwd naar. Wie weet, haal je mij Ja, daar hebt ge nu een vraag die 
schijnsel van een kaars of tuitlampje des ook nog over om mee te gaan. Maar gauw wordt gesteld, en toch niet zoo 
avonds en 's nachts hun werk. Jou huis vergun mij nog even een opmerking aan gemakkelijk is te beantwoorden. 
is_ ~ootûen van gas, electriciteit, water- je over te brengen, naar aanleiding van Toch zullen wij, hoe kort het ook zij, 
leiding en zelfs telefoon. ons laatste onderJ!oud over het gemengde op die belangrijke vraag een antwoord 

Karel. Nu ja,_;Jat is logisch. Je gaat huwelijk. Er werd mij dezer dagen toe- geven. Dat komt, omdat door een groot 
met je tijd mee, anders kom je niet door gevoegd: » waarom laten jullie de anders- aantal oorzaken geheel andere verhou
de wereld. denkenden niet in hun waarde? Waarom dingen zijn ontstaan· de verhouding die 

J O ha n. Zeer juist opgemerkt, Karel, beroering gebrach_t in de gezinnen van er vroeger tusschen de menschen onder
en denkt ge nu, dat onze hedendaagsche gemengd gehuwd~n ?" ling was, is geheel veranderd. Die ver
tijd óók op geestelijk gebied niet meer Johan.· Was pet een gemengd ge- houding is veranderd omdat de ideën 
van. ons geslacht vraagt dan van onze huwde, welke je êlie woorden toevoegde? van de menschen anders zijn geworden: 
voorouders? Stonden zij b.v. bij honder- Karel. Neen, 'Johan. die is ook veranderd omdat d~ hulJ?.mid-
den in één groot gebouw, naastelkander Johan. Dat dàcht ik wel. dele~, waa1:'an de menschen zich b1J h~n 
te werken, olider hunnen arbeid de grofste Hoe zoo? arbeid bedienden, nu geheel anders z11n 
beschuldigingen en de godsla~erlijkste Karel. Dacht/je _dat wel? dan vroeger. Vroeger zat moeder met de 
en liederlijkste aantijgingen tegen den Johan. Om dt eenvoudige reden dat dochters thuis aan het spinnewiel en spon 
godsdienst en het Godsbestaan aanhoo- ons blad juist vele abonné's onder ge- daar het garen, terwijl vader in het" voor
rende? mengd gehuwden' telt. Ja, dat zelfs op huis" het weefgetouw behàndelde. Nu 

Was hun tijd zóó vergiftigd door lee- aandringen van de andersdenkende partij hebben we . reusachtige fabrieken met 
tuur, bioscoop en tooneel als de onze? een abonnement pp ons blad werd ge- groote machines. Vroeger zaagde de lim

Was in hun tijd de ontevredenheid zoo nomen. Een eerlijk gemengd gehuwde merman zelf de planken uit een boom. 
algemeen als thans? · weet dat wij waarheid en niets anders Nu komen deze gezaagd, geschaafd en 

Werd in hun tijd het gezag, in welken dan waarheid schreven. Hij zal er zich verder bewerkt, ja, zelf gespijkerd van de 
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BIJBLAD van ~t :SPQR,T , 1 strijd en een nog mooiere ti:aining voor" 

S(•' Willibrord" ... ~a.a•-a..:.·-~·, ____ ·. _____________ ons wo
rd

en~eest~vond Lens. 
11 · 1 . . · Uit het Len'skamp. , . Op Zaterdag 25 Augustus a.s., zal 

17 Augustus 1923 . } Lens in _een feestvergadering bijeenkomen 

~ 1 , 

W ~ek--abonnement. 
. Ieder die zulks wenscht, kan dit blad 

wekelijks· t hu i.s bezorgd krijgen tegen 
betaling van 

. . ' , 5 .Cent. 

Zondag 12 Aug. om het heugelijke feit, de intrede van 
Rohda !-Lens I 1-1; (om den Rohda- het eerste elftal in de eerste klasse van 

beker). , · den Diocesaan Haarlemschen Voetbalbond 
Hoewel we eerst niet het plan hadden te vieren. Wij mogen de aanleiding tot 

dezen zomer nog te spelen, heelt onze deze fuif wel van wat meer nabij be
vereeniging zich ·als bekerhoudster ver- schouwen. Wel zijn de p_restaties van ons 
plicht gevoeld haar kànsen' te gaan ver- eerste elftal niet veel beter dan verleden 
dedigen. . jaar, maar nu is tenminste het resultaat 

En tot nu toe met succes. We hebben beter. 
Zondag geboft in het vierkant. Aanvoerder Evenals nu eindigden we op de tweede 

----------------, Haket, die anders, wat .toten betreft, niet plaats van de tweede klasse, toen met 
.. . waardevolle Premie tot de gelukkigsten gerekend mag worden, Graaf Willem III boven en Vios beneden 

voor ·de abonné's van ons Blad. heeft . er op los geloot, dat hij er zelf ons. Bijna waren wè toen overgegaan. 
verbaasd over was. Eri wij niet minder. · Haganus, de Haagsche ·!:;:!efschrijver 

Alle abonné's ook. zij, die zich in Hij begon met de opgooi te winnen. van de Sportillustratie, had in dit Öti;á.:, ---,----~~ -
deze maand nog als abonné opgeven - Daarna, (de onzen speelden n.l. gelijk) reeds half-officieel bekend gemaakt dat 
ontvangen in den loop dezer maand hel won hij door loting · eh tot slot trok hij Lens I mèt Graaf Willem III promoveeren 
fraai uitgevoerde boek nog het juiste nummer, dat vrijstelling zou. We hadden al plannen in elkaar 

"Na vijf en twintig jaar". gaf voor de 2e ronde, zöodat we door gezet voor een feestavond, die klonken 
. . . , al · qat geloot in eens' in de beslissing als een klok. Toen kwam Vios ertusschen, 

Deze .mtgave, verlucht met foto s van komen om den beker.' We zullen dan verstoorde ruw al onze promotie-iHusies. 
H.M. de Koningin, Z. K. H. Prins Hendrik, moeteri spelen tegen dèn winnaar" W.I.K. Het bestuur van Vios was n.l. tot de 
H. K. H. Pri_ns~s Ju(iana, de' Koningin- (H.V.B.)-V.V. Naaldwijk (H.V.B.) Dus ontdekking gekomen, dat het eerste elf
Moede:, Ko~mg;m W(llem l!I, Stadhouder in ieäer geval tegen· èen stevige ploeg. tal nog •niet uitgespeeld was bij het einde 
Fr~den~ J:Iendnk! i>rm~ Willem I, Johan We hopen dan ook inet een volledige der competitie en dat Vibs I nog een 
~t(lem Fnso! Pr!ns _Willem y, de Inhul- ploeg te·, kut;men uitkomen en niet met kans, wel een zeer geringe maar toch 
d1gmgsplechhghe1d m de Nieuwe K~rk 5 invallers, zooals Zondag. . een kans maakte op de tweede plaats. 
te . Amst~rdam, ~et Monument van Pnns Het elftal, dat we Zbndag in het veld Vios protesteerde bij het Bondsbestuur, 
Willem m _ ~e N1emye K~rk te Delft, -~.e- brachten ·was als volgt samengesteld: · wilde ook naar de eerste klasse. 
~evens eemge foto s u!t on~e kolomen, Doel: Ben Middendorp. Het dreigde een moeilijk geval te wor-
ts ~e~ waarde~olle h~rmnermg aan de Achter: Eef Wezen berg, Koos v.d. Kley. den, maar het hoofdbestuur wist raad. 
2~-Jange re~eenngspenode van onze be- Midden: Beb Jansen, Piet Middendorp, Met bekwamen spoed stelden de heerèn 
mmde Vorstm. Rien Bogers. 1 in Zaandam vast, · dat de beide mede-

Vestig. de aandacht van uw vrienden I Voor: Ja!1 Boone, Beb ,)_ Starren burg, dingers in de, tweede klas zouden blijven, 
en ke~mssen . op ons blad, wek hen op Koos Haket, Jan Knijff, Guus v. d~l3ol. daarmede al onze verwachtingen den 
om abonné te worden, opdat velen óók Dus van het eerste elftal stonden allêen bodem inslaande. En de fuif ging natuur-
";! premieboek_ - ,'t we(k gratis ',:,:ordt Et:f en ,jai1 •,Kqijff.•·op hun oude plaats, lijk ook niet door. Dal was eigenlii:k'nog- · -
toegezonden - m hun bezit mogen knJgen. vail de rest waren allen verhuisd. Dat het ergste, want• eerlijk gezegd' waren de 

Prijsraadsel. 
Ûitslag van het prijsraad.s.el en namen 

der prijswinnaars volgend nummer. 

Aan verschillende Inzenders. 

er van goed spel geen sprake was begrijpt spelers van het e.erste, uitgezonderd enkele 
een ieder. Gelukkig waren .onze tegen- zeer optimistische elementen, er heele~ 
standers (Rohda) ook niet erg op dreef, maal niet rouwig om, dat ze niet over
zoodat we nog een gelijk spel konden gingen. 
forceeren. Wat den wedstrijd betreft het Hun ploeg had juist bij het einde van 
volgende: _het seizoen eenige niet onbelangrijke ver-

Rohda_ trapt met de zon in · den rug liezen geleden en in verband daarmede 
af om spoedig op ons _doel te zitten, (dit werd voorzien dat hun- optreden in de 
laatste niet letterlijk op te vatten), waar- eerste klasse op een fiasco zou uitloopen. 

Niemand uwer zal het ons èuvel duiden in Ben in het begin nog al last met z'n En zoo zag het seizoen 1922-1923 Lens J 
dat wij ditma.al vele artikelen tot het zenuwen had. Echter konden ze het net weer als 2e klasser verschijnen. 
volgend no. hebben verschoven. niet vinden. Zoo af en toe gingen wij er Het se.izoen begon goed. Reeds in den 

, ·ook eens doorheen, echter eveneens zonder eersten wedstrijd slaagden de onzen erin 

1~~::±.:R~~~f~:::f,:~rf~~:::ft~::::f1(}]:?.2Bîl resultaat. Over hel algemeen waren de zonder dat ze het eigenlijk zelf goed 
verdedigingen den aanvallers de baas, wisten, 15 · goals te maken. Animo, dat 
zoodat het niet te verwonderen was, dat bij deze gelegenheid het slachtoffer_ van 
de stand bij rust 0-0 was. onze goal-verwaardig-woede was, is den 

Aan den ZeerEerwaarden Heer _Eastoor 
H. J. van de Ven te Scheveningen. 

Bonus Pastor, Pastor ovium. 
(Goede Pastoor, ware Herder uwer schapen.) 
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Een kwartier na rust maakte- Rohda een slag . nooit goed te boven gekqmen en 
doelpunt. Een goed aangegeven bal kopte zal misschien nog degradeeren. 

.de linksbuiten ineens in ons doel. Nu is Het record van 15-0' hebben wij niet 
het onze beurt, dachten we, en jawel, na zien verbeteren, maar in den loop van 
eenig heen en weer getrap lukte het Knijff het voetbaljaar zagen wij V.1.O.S. van 
door te breken en een tegenpunt te lieverlee boven ons hoofd stijgen om 
fabriceeren, zoodat we alweer net zoo eindelijk no. 1 te komen met 2 winst-

aCClpe benigne 
M!Les aLtl regls 
JesUqUe saCerDos 
pla Vota gregls ! . ver waren als toen we begonnen. Ondanks punten meer dan wij en 15 goals minder 

A.M. D. 
0

• de verlenging van 2 X 7½ minuut is de vóór. , 
Ontvang welwillend, Soldaat des hoogverheven stand zoo gebleven. Het lot moest beslissen Dat zij hun van harte gegund. 

Konings en Priester van Jezus de vrome geluk- en was ons gunstig. Toen · de secretaris van den D.H.V.B. 
wenschen der aan uwe hoede toevertrouwde ~ 
lammerenkudde. Nu, mannen van het eerste elftal, voor op de Alg. Jaarvergadering aan V.1.O.S. 

de beslissing allen op)rnmen hoor! Nu de medaille uitreikte sprak hij over den 
:,~~;;;j;;;~!>;;j:;·;.'!<·+·1/'.;+';\;;+::•i<·+::i'r;i;;:s<'.+·1 niet om de een of andere _flauwe reden geweldigen striJ'd, die gestreden was in ~l. i}:_;,Q;,.-..; ....... r. :.-..-,Ä~ • Y• ,-.. •••-•• •~r.••,.,,.- e1:. ....... •: • -..1• 

je elftal in den steek laten. Het bestuur 2E, alvorens daar de beslissing viel. Hij 
·' doet z'n best om alles zoo goed moge- voegde er aan toe, dat V.1.O.S. en Lens 

Rec_ollectie te Scheveningen. lijk te regelen, toon jullie dat je zulks de ernstigste candidaten waren geweest 
De eerstvolgende Re co 11 e c t i e in de waardeert en dat kun je doen door mede voor het kampioenschap, of liever dat 

Parochiekerk O. L. Vr. v. Louders heeft te werken. V.1.O.S. de zwaarste concurrentie van 
n'i et plaats Dinsdag 21 Augustus maar Tevens is deze wedstrijd een mooie Lens te doorstaan gehad had, maar ten 

D
. d 

28 
A , . 

8
• krachtproef voor ons eerste, dat nu 1 e slotte door een klein krachtverschil de 

ms ag . ug., S av. uur. klas D.H.V.B. · gaat spelen. We kunnen overhand had behouden.-
Wij vertrouwen dat wederom vele oud- dan eens zien, wat we in den H.V.B. Wij kunnen niet anders dan dit beamen. 

retraitanten en belangstellenden aanwezig zouden presteeren. Daarom, mannen, allen De wedstrijden tegen V.1.O.S. kenmerkten 
zullen zijn. Spoort uwe kennissen aan! opkomen, dan kan het een mooie wed- zich altijd (behalve. de eerste, dien wij 

,. 

·,: ,..,,,, ' 
' 

• 



.... 
f 

• 

met 6-1 wonnen) door gelijkheid van welke voor een zeer groot deel teleur- kortzichtig, in den waan van eigen-help, 
krachten, door spanning en ten slotte , stellingen brengen. • zich weinig .bekommeren over d,e vele 
door mooi en sportief spel. Het zal ons Wie zich hierbij denken zou, dat onder medemenschen I Er wordt geklaagd over 
werkelijk genoegen doen onze rivalen ons, onder Katholieken, eene gunstige onverschilligheid, over ruwheid van zeden, 
van het vorig jaar a.s. winter weer op uitzondering valt te constateeren,. komt over ontaarding I Maar vinden we niet 
het groene tapijt te ontmoeten. . . .~ heel dikwijls bedrogen uit. Daarom, een vele kwalen bij ons zelve terug en staan 

Zoo zijn wij dan weer tot ons uit- toetsen der samenleving aan hoogere be- we niet werkeloos tegenover de vererge
gangspurit d.w.z. · den feestavond terug ginselen, is des te moeilijker, omdat er .ring van het kwaad I Zoo leven wij er 
gekeerd. Op initiatief v.d. heer Hamburger over het algemeen te weinig gevallen zoo los weg en ontgaan· ons de grootere 
u weet wel den bekenden leider van onze voorkomen 'Van begrijpen en daadwerke- en kleinere gebeurtenissen, welke toch 
even bekende cabaret-club, zal Zaterdag lijk hançlelen. Wie aan den, toets der van beteekenis zijn voor eigen leven .en 
25 Augustus een réunie plaats hebben praktijk de wet , wil bezien, welke den onderlinge verhoudingen.· 
in de groote zaal van café .De Bontekoe", mensch verplicht den anderen mensch te ' Wordt vervolgd. 
Bezuid~nhout ; deze bijeenkomst zal een steunen bij het bereJken van hooger levens- -----,------------
zeer intiem karakter dragen, en zal uit- doel, zal. heelwat moeite hebben die wet· . . • 
sluitend toegankelijk zijn voor, leden en te onderscheiden .. • .·. • De R. K. Volksbond-verga~ermg. 
donateµrs van Lens. De toegang is koste- We leven zoo" los weg I En naast de De ledenvergadering van den Ned. R. K. .., 
loos terwijl ik, tot geruststelling van de vriendschappelijk~ betrekkingen en hare Volksbond, gehouden· den 14en Augustus 
bezoekèrs er l,Jij kan voegen, dat er geen consekwenties in· eigen kring, is er van j.L, mag in alle opzichten geslaagd heeten. 
coll~~!e ui• 'iets van dien aard op touw een algemeen medeleven, van een wil Het vergaderlokaal was tot in alle hoeken 
gezel zal worden. · · tot samenwerken ijeèl weinig te bespeu- bezet en dat zegt reeds veel. 

De avond .zal worden opgeluisterd met ren. Integendeel, wie in de samenleving De agenda, die meerdere belangrijke 
zang van de cabaret-club en muziek van, nagaat de bewegingen der menschen, komt punten ter behandeling aangaf, was dan 
de Jazzband van Lens. Er mag niemand tot de ontdekking,' dat er eer sprake is ook wel de oorzaak dat deze bijeenkomst 
ontbreken I H. ' van een los verband, van eene genegen- een meer dan gewone belangstelling ver-

heid, om daar aansluiting te zoeken, waar diende. , . 

MENSCHENGROEPEERING. voor hel persoónlijk belang iets te be- Verschillende mededeelingen werden 
reiken valt. ·. 4 · . · , gedaan in verband met het 40-jarig.pries-

We leven zoo los weg! De eene dag Uitzonderingen!, Ze zijn er gelukkig terjubilé van den Zee(Eerw.HeerPastoor 
gaat voorbij en de andere komt; weinigen nog in groot aartialf Maar een vrij alge- van d.e Ven. Met opgewektheid werd be
geven zich rekenschap van het dagelijksch meen verschijnsel ·dwingt toch, om de sproken de uitnoodiging aan onze Ver
gebeuren en behouderls het weinige, wat dingen eens te zeggen zoo ze zijn. ·Er is eeniging tot deelname aan den lichtstoet 
in eigen kringetje voorvalt, hebben we zoo ontzettend veel schijn, en waarachtig- op Zondagavond a.s. jer huldiging van 
geen belangstelling voor _de vele dage- heid is dikwijls vey te zoeken I Het leven den ZeerEerw. Jubilaris. 

• 

.. 

' 

lijksche gebeurtenissen. Hoogstens heeft heeft voor allen Ie groote waarde, dan Gezien de geest der vergadering be
men even de aandacht voor de veelbe- dat we niet pogen zouden te strijden tegen looft die deelname groot te worden. Dat 
wogen buitenlandsche historie en vindt een steeds verder:'. doordringend kwaad. de animo voor de Kermesse d'été enorm 
men in het lezen van het nieuws eenige Er iigt tpch zooveel bekoorlijks in het was, behoeft dunkt ons hier niet vermeld ,. 
afleiding voor de gewone beslommeringen I leve·n, dan dal we n(èt trachten zouden met te worden. Met veel nadruk werd · de 
Veel is intusschen weer gewoon gewor- vereen.~e · kracht de beletselen voor een aandacht gevestigd om gedurende die 
den. De geweldige catastrophe daarginds goed"Ieven uit den. weg te ruimen. Moge- feestdagen bij voorkoming steeds gevolg. 
l)eeft O hier zeker invloed, doch wie er lijl(;_begrijpt,tlile'11;~:iärh~enjk ,Wil.'.,Met t~, ,geven aan tie wenken en· bevelen dej'.'< 
niet. retffilstreeks de nadeelen van onder- bèt persoonlijke ,leyeri hangt zooveel sa- heeren Commissarissen van Orde. Wil., __ _ 
vindt, bekommert zich voor de rest weinig men,; zoovele factoren. oefenen invloed dit mooie feest in zijn geheel goed slagen 
,over. het wee van anderen. • uit, dat het bijna onbegrijpelijk is, hoe en tot aller tevre,denheid passeeren, dan 

Zoo staan de zaken vrij algemeen. Het wovelen van den eenen dag in den anderen is het een eerste eisch, datde regelingen 
lijkt in een tijd, dat allerlei pogingen zijn voortleven, .:zonder; zich rekenschap te door de Commissie van Orde getroffen, 
en worden gedaan, om de menschen voor geven van .het wat,:en waarom. · stipt worden nagekomen. Het zou in 
elkanders lot te interesseeren, om het be- Er zijn menschen I Er zijn standen I Er hooge mate spijtig zijn, wanneer een 
grip bij te brengen, dat wij elkanders zijn vereenigingen !'Er is eene vereeniging wanklank het feest zou komen verstoren. 
hulp noodig hebben voor eigen levens- van menschèn, wel~e ten, doel heeft, om Nog een ander fee~t werd besproken, 
behoud, dat meer en meer het menschzijn, voor allê' veréenigden het leven mogelijk namelijk de luisterrijke viering van het 
zich toont in eene verzorging van het te maken.; er is eene vereeniging, welke zilveren Regeeringsjubileum van H. M, de 
eigen-ik, , , het menschenlevenl ondergeschikt, maakt Koningin. Zoo wel aan den optocht van 

Wanneer je zoo eenige jaren onder de aan 's menschen einddoel 1 _ , 31 Augustustus te Den Haag als den op-
menschen bent geweest en de gelegen- Dit zijn • dingen §van den dag, welke tocht ,ap. 1 September .te Scheveningen, 
heid hebt gehad met menschen van allerlei waard zijn bekeken te worden! · Meer zal onze bondsafdeeling met haar banier 
slag kennis te maken, doe jè ervaringen op, waard, nu zoovelen eigendunkelijk, en deelnemen. Wij spreken hier den wensch 

,(, ·. ' . ., 

~~ fElll.LLETON 1 
; 

als tegen je moedef. Misscl:Jien zal ik je - Wat ik toen verder gedaan heb? 
ook wel begrijpen. 1 • · · ik heb mijn kroontje gemaakt, terwijl ik 

'. 

- Ten eerste arttwoordde zij, kan ik mijn fabel opzegde. , 
niet van Mina houden. Papa, die zulk een ontknooping niet 

, - En waarom niet? zij houdt toch verwacht had, moest er even om lachen. 
veel van jou. Bérangère had er geen erg in en ging 

Bérangère schudde het hoofd: Zij houdt verder: ,,. 

Marie Thérèse. 

6. 

Roman, 

Naar het Fransch van MIRJAM. 

Uit het onscliuldige antwoord van zijn van Marcelle en van Jean, omdat die alles - Ik heb alles tegelijk gedaan en toch 
dochtertje was het hem duidelijk geworden, doen, wat zij zegt. -Màar van mij ..• ik heeft Mina mij tot 's avonds toe beknord 
dat, hij de plaats door moeder ledig ge- weet het, dat zij van mij niet houdt. Eens en toen ik slapen ging dacht ik ••.. , . · ~' 
laten niet ten volle kon innemen. wilde ik een krans yan chrysantemen ma.- .L Waaraan heb je gedacht;'lieveling? 

Zondér zich ten volle rekenschap te ken voor mama en ik mocht er niet mee -:' Ik heb gedacht, dat Onze Lieve 
geven van hetgeen er omging in de ziel beginnen voordat ik een lange Duitsche Heer beter gedaan had, als Hij mama op 
van haar vader, voelde Bérangère toch fabel had· opgezegd. Ik wilde niet voord.at aarde gelaten had, en Mina naar den 
met dat fijne reeds ontluikende vrouwe- ik mijn kroontje afgemaakt had. hemel gehaald had. 
lijke gevoelen, dat zij hem pijn gedaan - Dat was niet goed van je, kind, je De vader schudde droevig het hoofd 
had. Zij kuste de hand die haar hand had eerst je les moeten leeren en je en zeide· · · · 
vast hield en met haar onschuldige oogen daarna· met je bloemen moeten bemoeien. - Zi; · je beste meid, dat was een 
naar haar vader opziende zeide zij zacht- - Maar, papa, de tuinman ging juist slechte gedachte: God doet alles goed/ 
ens tegen hem: papa, ik voel, dat ik naar het kerkhof; hij had zijn bloemen wij mogen daarover niet oordeelen. Later 

van u evenveel ga houden als van mama bijna klaar en ik zöu geen tijd 'meer ge- als wij in den hemel. zijn, dan zullen wij 
' en spoedig ga ik n al mijn geheimen had hebben mijn kroohtje klaar te maken. ook begrijpen, waarom of Hij alles zoo 

vertellen. ' - En wat heb je toen verder gedaan? gedaan heeft. 
- Heb je dan geheimen, Bérangère? vroeg mijnheer de Lamargue, die er eens-• , . , 

Dan moet · e ze mï dadefijk zeggen zoo klaps belang in begon te krijgen. 
1 

_t:,f ordt vervolgd. 

, 
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BijBLAD van 

Willibrord~' 
·21 September 1923 

,. 

Nog lukte het D. B .. eenige malen door 
te breken, maar verder dan gevaarlijke 
momenten kwam het ·niet. 

De scheidsrechter, wiens, naam ons 
ontschoten is, voldeed uitstekend. 

het komt ons voor, dat het Bondsbestuur 
beter gedaan had, als eenige afdeelingen 
opgeheven waren · en de bestaande af
deelingen wat meer uitgebreid. 

Ons eerste b.v. ingedeeld in Ie klasse C, 
zal daar ontmoeten de yolgende tegen-

Dos Boys II-Lens III ,t-6. standers: Graaf Floris V 1-(Vios), 
.; 1 1 Met een versterkt elftal begonnen wij Leiden !-Lisse 1, en Edoh I. Dat be-. .SPQQ..T ·, Zondagvrijweloptijddezenwed~trijd, die, teekent.?us 4 x 2 is g~lijk aan 8, zegge./· = - wij zijn blij het te kunnen getmgen, door en schn1ve acht wedsti:11den. • · · 

Uit het Lenskamp. . ons gespeeld werd als waren wij één man. Wanneer het weer met b_epaald tegen-
. Al was ons spel nu juist niet schitte- werkt, dan kan deze afdeelmg nog voor · • 

Z~ndag 16 September. rend .te noemen, de recht gezellige, ami- Kerstmis uitgespeeld zijn. · • 
Lens II-Dos-Boys I 2-3. cale verhouding tusschen de Lensmenschen Ons tweede is er niet veel beter aan 
In een saai gespeelden wedstrijd is het onderling, maakte alles goed. toe. In de 3e klasse H zal het ontmoeten; 

Dos-Boys gelukt ons 2e elftal mei 3-2 Des te hartelijker leek· onze verstand- Graaf Floris V III-S.L.C. 1, G.D.A II ---· 
te slaan. · ' houding ten opzichte van elkaar, wijl de en Westlandia II, ook 8 wedstrijden. 

't Was. ~en wedstrijd zooals er meer Dos-Boys, naar het scheen, het er op Ons .derde eindelijk he~ft een betere 
gespeeld z1Jn dezen zomer, zonder dat er aanlegden om twist en ,tweedtacht te plaats. In de 4e klasss J mgedeeld, zal 
fut in zat en met heel weinig animo. zaaien. · · • het te kampen hebben tegen Wilhelmus Il,I, 

Ons elftal stelde zich. op als volgt: Ons spel evenwel ·was nog lang niet Edoh III, A.V.V. I, Graaf Floris IV, Blauw-
. Doel: V: Melzen; achter: Q. Bo~ers, slecht. Vooral de backs waren in orde, Zwart III, Westlandia II en P. l?, C. II 
Beb Jansen; midden: Jan Bo?ne, ;Simon heel wat anders dan verleden week. (Rohda). , . 
v. Niel en Jan Bon.!je; vo_or: Piet Midden- Geen d~r spelers was slecht te noemen. Het vierde eindelijk zal üitkomen in 
dorp, Jan ~oodennJs, Willem Haket, Jan Over , de hoogere-elftalspelers maar te 4 L en te velde trekken tegen Blauw-'·-·.,__ 
Hendriks en Ko9s Haket. / zwijgen• veronderstel eens, dat die slecht Zwart III, S. L. C. 11" V. V. P. II, Graaf 

Zooals men ziet brachten we een min waren 11' · Floris V, Edoh III, Quick Step II en 
of meer versterkt elftal in het veld. . In hel begin was er van iemands over- S. O. C. ll. . . .. 
. Dos_ trapte af, maar al h_eel gauw namen wicht geen sprake. ,Beide keepers kregen Het _ zal onze . elftallen met ~oethJk 

onze Jongens. het spel m ~anden. !'la hun deel. Maar langza<1m aan kwam Lens vallen ~en goed figuur !e slaan. 
ongevee~ 5 mmuten spelens wist Hendnks in de meerderheid, wat Dos eenige angstige Het eerste zal misschien nog de _meeste 
reeds mt een voorzet van J. Haket te momenten kostte, bij welke gelegenheden moeite hebben. Wanneer evenwel het . 
doelpunten.- · . onze tegenstanders evenwel geen pech enthousiasme bij, onze ~pel~rs tijdig terug-

Kort daarna maakte Dos met een on~ hadden. Maar toch wist Koos v. d. Kley keert, dan behoeven WIJ mets te vreezen, 
houdbaren bàl gelijk. . voor de rust een keer te scoren, waarna Wel is het noodzakelijk dat. de tijd 

Dan_ krijgen • we weer hetzelfde spel Dos evenwel spoedig · · onzen Ben liet voor den aànvang besteed wordt om er. 
als eenige oogenblikken tevoren. Koos visschen. in te komen. .. 
Haket brengt keurig een bal op, zet voor Kwade tongen alsmede stuurlui die aan Het raderwerk van onze vereeniging is 
en \vederoin is Hendriks op zij~ plaats. wal stonden beweerden dat de bal te gedurende den zomer een beetje l9sge-
Hij vangt den bal op en. de fraate·~oor- houden geweest zou zijn. Maar zeker is loopen. · · 
zet van Koos wordt weer op onbenspe- het dat onze doelman lang niet slecht was. Dat is verklaarbaar, maar nu de zom,er · 
lijke wijze in een doelpunt ~mge_zet._2-1. Hij heeft zelfszeeryerdieJjstelijk gewerkt. ,voorbij is en de competitie voo\--de-de.11!"''-'.....L 

Dan ·krijgen· we ter afwisselmg waf Na de rust was 'het on'geveer een kat- staal, diènen Wij dhs"te herstellen_van de 
heen-_ en weergetrap. Plots een ~oor- en-muisspelletje · met sporadisch een Dos- periode van rust en van de vernietigende 
bra~k van D~s-Boys. D~ rechts bmnen aanval. Koos v. d. Kley maakte nog twee uitwerking daarvan .. · . . 
schiet en het 1s weer gehJk. . . doelpu·nten, v. Wees en Boogers ieder Daarom, eendr~chhg samenwerken ,~n 

Da11 gaan de onzen het weer eens een, terwijl de rechtsback van Dos ons als straks het signaal voor _den stn1d 
probeeren; een stormaanval op het Dos- hielp, en er zelf een bal inkopte. Het klinkt, __ werpen we ons als_ éen man m 
doel volgt, maar de keeper bezweert het einde kwain alzöo met een 6--,-1 over- het stnJdgewoel vol geestdnft! . 
gevaar.. • ·, · · winning. waartoe het ruziezoeken van Véel succes 1 
. Vervolgens krijgt de rechtervleugelm~n Dos zeker heeft meegewerkt. . . . . 

H. 
van Dos· een bal te pakken, stevent m · _ -"'-· __ ;.J,,. _ _ ~ ,;,.J,,._ . __ J,,._ ~ _ _ J,,._.". 
z'n eentje óp ons doel af, lokt onzen DE NI~UWE COMPETITIE. ~~~~~ ___;;. .. 
keeper er uit, duwt den bal er in en hel . lr! h~t v~nge nummer v~~ ~e sp~rt- . · Ook bij tegenslag zullen .~ ;.. 
is 2-3 1llustrahe, 1s de compehbe-mdeelmg · (' 

Daar~p is het rusten. . . . · · bekend gemaakt over. het seizoen 1923-~4, Roomsche ·Sportmenschen : 
Na de thee hetzelfde spelletje,_ met-dat \Jv'.ij kunnen niet ~eggen, dat deze m- nooit vloeken. . ... 

verschil evenwel, dat doelpunten mtbleven. deelmg_ onverde~!d m den s~~ak valt. .. . . . 
~ Beide keepers werden . aan den g~ng . Het is natuuduk. w:l moethJk om het ~~~~~ 
gehouden . en gaven moor werk te zien. iedereen naar den _zm te m_aken, ~aar - -v- - - -y- - ~ -y- · - -.y- - - -y- -

GEMEUBILEERDE 

Zit~SI aap ka~er 
. aangeboden, desgewenscht m. 
pension.' -·· · 

Adres: IJmuidenslraat 59. 

ST. WILLIBRO·RD 
telt zijn abonné's onder 

ALLE ST ANDÈN. 

Voor 
DIENST AANBIEDINGEN 

en 
· DIENSTAANVRAGEN 

dus het 

AANGEWEZEN BLAD . 

. # 

~~~-·J. J.' ya:n -Blijswii~ 
Neptunusstraat 70, Telef. S. 2103, 

· Filiaal : Keizerstraat 61. 
, 

5 procent. 5 procent.' 
. ' 

Zoekt gij een solide Kachel, komt u dan 
eerst eens bij ons kijken. Wij hebben een · 
groote sorteering, tegen zeer concurreerende · 

· > prijzen. · ·. 
Hall er• Petroleumkachels in verschillende 

uitvoeringen, vanaf f 12,50. , 
Ruime sorteering in Kachelplaten, Vul-

emmers,' Kolenbakken enz,, gepolijste Kachel-
f 22,50 pijpen vanaf 90 cent per Meter: f 55,- . 

· Ar onze artikelen zijn van prima fabrikaat. 
Op vertoon van deze .advertentie geven wij op al onze ártikelen 
5 procent korting. , 

. Aanbevelend; J. J. VAN BLIJSWijK. 
. 5 procent. 5 proèênt . 

•.; 

____ ,,._.,, 



I ,,Kindjes Verlangen" 
in het Kurhaus. 

De Eerwaarde Adviseur opende de 
bijeenkomst met een korte toespraak. Met 
een zekeren trots, waarop hij recht had, 
want hij wist wat een kunst het in groote 
getale opgekomen publiek door zijn 
ve_reeniging te genieten zou krijgen, zette 
hij het doel van deze uitvoering uiteen. 

.Kindjes Verlangen". Een kijkje in den 
· hemel. Heerlijk;,,overheerlijk schouwspel, 

die schare lieftallige. engeltjes in zachte 
witte kleederen, met kopjes zoo mooi en 
hartjes zoo rein. Geen wezens konden 
beter engeltjes uitbeelden dan deze lieve 
kleinen. 't Verlangen van het Kindeke 
Jezus naar een mooier woning hier op 't 
stukje wereld, Scheveningen, werd mees
terlijk vertolkt door L. Littooy. Ook Zijn 
speelmakkertje werd keurig gespeeld door 
H. v. d. Bol. Na afloop werd de zaal 
overstroomd door de lieftallige heinel
bewoonstertjes, die naar de aarde vlogen 

. • - om Kindjes verlangen te voldoen. De 
aP.otheose had veel bijval. Nog dient 
vermeld, dal de heer N. Bra.uwer een 
schitterend geslaagde teekening maakte 

• 

Vele kleintjes make~ een groote 1 

MISSIES 
KERKBOUW 

VEREEN.LOKALEN 

~~~~~ 

" 
• • 

• 

plaatselijke standsorganisatie niet vol-· 
doende aan haar doel kan beantwoorden. 
Nu is het echter waar dat sinds heü:en-
traal-Bestuur met de invoering" der ge
westelijke vergaderingen is gekomen, er 
heel wat meer contact is tusschen dit 
Bestuur en. de plaatselijke afdeelingen. Er 
is ook meer waardeering gekomen voor 

, de arbeid van de hoofdleiding. Toch moet 
toegegeven worden dat in sommige onder
deelen de leiding die van Centraal-Bestuur 
uitgaat, er niet altijd ééne is, waarvoor 
gegronde crietiek misplaatst zou zijn. In 
deze tijden van economische teruggang 

. en regelmatge numerieke. afname van 
ledental, nu veel afdeelingen groote moeite 
hebben het hoofd boven waterte houden, 
is krachtige leiding van het Centraal Be
stuur geweilscht. 
· Een andere techniek kan, wellicht óp
lossing brengen. 

De disdrict-indeeling wordt door onze 
groote Haagsche Zus aanbevolen. Onze 
afdeeling heeft zich bij dien gedachten
gang aangesloten en zich eveneens ver
klaard voor de· dislrict-indeeling. 

van de kerk waar Kindjes verlangen op --~---------~--

Bij welke technische verandering echter 
ook, voorop moeten blijven slaan de 
ongerepte handhaving der autonomie of 
zelfstandigheid der kleine afdeeling~n. gericht was. 

Mevrouw Steeveilsz,' die het kinderspel 
ontwierp en leidde, komt met mejuffr. 
C. v. d. Bol, alle lof toe voor haar kun
stig werk.• 

Het muzikale gedeelte stond onder 
leiding van mejuffr. _ v. d. Bol, die zelf 
opende met "lmproptus" van Schubert. 

alleen steekt het onschuldige offer en 
stort uw doodelijk venijn· in zijne aderen, 
zonder verder genot, dan om uwe ellen
dige zucht tot kwaaddoen te bevredigen." 

,,En waarom vraagt gij mij alzoo ?" 
hernam de slang. "Vraag dan liever den 
lasteraar, wat voordeel het hem aanbrengt; 
als hij zijn gif uitspuwt en menschen 

Of het goed gezien is dat deze afdee
ling zich zoo onvoorwaardelijk .verklaart 
voor hare zelfstandigheid, is een vraag, 
die men toch niet gemakkelijk bevestigend 
zal kunnen beantwoorden., Vitale belangen 
staan hier op het spel, die rijpe over~ 
weging noodig maken. Met groote be-

12 procent BEZINT EER GIJ · BEGIN·T 12 procent 

r'---""•'riiifife' et-: ee;i, nieuw dividend-boekje te nemen bij. uw .bakker, met 5 procent, als gij even goed, ja zelfs nog beter brood kunt . 
-1 · bekomen met 12 proçent dividend. Neemt .dus proef .vóór November en gij zult voortaan brood eten uit de . ' 

· Electr. Brood-, Beschuit- en Banketbakkerij W. J. VAN DOORN, Vijzelstraat 105, Telef. S. 3550. 
12 procent •. Brood wordt door geh~el Scheveningen thuisbezorgd. 12 procent 

In 't begin speelde zij nog een we1mg 
zenuwachtig, doch alras tooverde zij zachte 
gevoelvolle klanken uit 't klavier. 

Met de .Kini:lersymphonie" van Joseph 
. Haydn, uitgevoerd door de jongem; van 

--·~- de parochie, won zij de harten van 't 
publiek. Vol bewondering was het voor 

doodelijk kwetsi, die hem nooit ee~ig 
leed deden. Bovendien dood ik enkel 
dezulken die mij in den weg komen. Hij 
daarentegen moo(dt op den versten afstand. 
Hij strooit. zijn , lasteringen hier uit en 
brengt met zijne, tong doodelijke wortden 
in een ander werelddeel toe. 

langstelling wachten wij intusschen het 
rapport der reeds genoemde commissie af. 

de wijze, waarop zij deze symphonie ten ,,,---.---~---------, 
gehoore gaf. Een overweldigend applaus fui.Jva::nEEl!à.1161N6EN 1 
bewees de i.ngenomenheid der aanwezigen. ~ LK · - r, · _ .. · 
. Het dameskoor zong zeer verdienstelijk 

Het winterprogram vroeg eveneens de 
aandacht der vergadering. Na een zakelijke 
discusie verklaarden de leden zich in 't 
algemeen voor het ·houden van z.g. praat
avonden en een eenvoudige ontwikkelings
cursus, bestaande .in schrijven, rekenen, 
lezen enz. Het Bestuur, gehoord den 
geest der vergadering, zal nu een defini
tief plan gaan uitwerken. Vanwege het 

het 5e Scheppingslied ;,De Vogelen" van 
Richard Hol. De pianobegeleiding was in 
zeer goede handen van Mad. Dufour, die 
haar gava belangloos ten dienste stelde 
aan het goede doel. 

Veel voor de toekomst belooft het 
spel van de nog jeugdige celliste Adèle 
v. d. Lijn. Vooral met Gavotte (No. 2) 
van David Popper oogstte zij een buiten
gewoon succes. De artistieke uitbeelding 
van haar spel deed mij denken aan 
Charles Isterdael. 

Ilet succes van de damesafdeeling der 
R. K. Garde van de Parochie 0. L. Vrouw 
van Lourdes mag wellicht aanleiding zijn 
voor een herhaald optreden. 

. J. B. WESSELINO. 

De Laster. 
Eens werd aan de slang gevraagd : 

,;Lieve, wat voordeel hebt ge er toch 
van, dat ge anderen van het leven berooft? 
De leeuw doodt en verzadigt zich, de 
wolf worgt en verslindt. Ook andere 
wilde dieren gaan op moord uit, doch 
enkel om hunnen honger te stillen. Gij 

Vergadering N. R. K. V. 19 Sept. Bestuur werd voorts het nemen van een 
Ónze afdeeling van den Ned. R. K. a_bonnement op de Volkskrant ten krach

Volksbond kwam Woensdag j.1. weer bij- bgste __ aanbevolen, waarvoor dan ook wel 
een tot het houden·van haar maandelijksche degehJk gegronde reden bestaan. 
ledenvergad,ering. • Een heugelijke medewe_rk\ng werd ge-

Al moeten wij direct toegeven dat deze geven, betreffende de v1ermg der a.s. 
bijeenkomst minder goed dan anders be-. bondsfeesten, 25 en 26 September hebben 
zocht is geworden (het slechte weer zal' die gebruikelijke jaarfeesten plaats. Aan 
hier wel eenigszins debet aan zijn) toch deze avonden is nog e~n extra avond 
dwingt het tot de erkenning dat het geen namelijk op 27 September toegevoegd, 
schade heeft gedaan aan de behoorlijke ?m de vriendèn v~n onze Standsorganisaiie 
afwerking van de vrij belangrijke agenda. m de gelegenheid te stellen kennis te 

Er heerschte een aangename geest, een maken met hetgeen gepresteerd wordt 
gezellige stemming. Het was één van die door onze wakkere rederijkerskamer en 
bijeenkomsten, die zulk een bemoedigende vooral ook om hen te doen genieten van 
blik doet werpen op. het inwendige lev.en de muziek der Harmonie St. Ceacilia der 
dezer organisatie, vooral in de neiging, St. Josephsgezellen. 
die bij de leden te bespeuren is, om het Moge de belangstelling groot zijn en 
bestuur in zijn taak tè vergemakkelijken. zeker aHe 'leden met hunne dames ge-

Een , van de voornaamste punten der tuige zijn van hetgeen er zooal leeft en 
agenda was wel de beantwoording der groeit in onze Vereeniging. 
vragen, gesteld door de commissie, welke Zoo'n feestavond geeft weer nieuwen 
tot taak heeft, rapport uit te brengen over moed voor de toekomst, want werkelijk 
de· gewenschte hervorming van den dio- vooral nu hebben wij allen een opwek
cesanen bond.· In den loop der jaren kend en gezellig avondje noodig om ons 
schijnt gebleken te zijn dat door de tegen- voor te bereiden op de moeilijke dagen 
woordige · wijze van samenstelling de die komen gaan. ' 
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Rust kwam met 2-0. Bij nader bezien 'blijkt evènwel dat een 
Na de thee werd de strijd met dezelfde aanwending der werkloosheidsuitkeering

animo voortgezet. Blauw-Zwart had nu gelden, .als hierboven uiteengezet, meer
weinig meer in te brengen en de stand dere yoordeelen heeft. · 

·,,:•: '.'. • _l'i2.8.Sept~inber 1923 werd van lieverlee tot 7-0 opgevoerd, Vooreerst verschaft ·men den daarvoor 
--,-,-c""--..;.,"-'-'...,.-,-'---,--~. ------ waartoe de beide Jantjes Egmond, Wim in aanmerking komenden arbeiders werk, 

,t, ;,·, · n:}l,, BIJBLAD van 

~;·;:St . .'i\~Wf illibr,ord'' 
V ' .... ' Westing en Hamburger het hunne bij- ieder in zijn eigen vak en worden we 

'.~l\.''.;'.'.:!;;5PÖ. R,T I droegen. . · Verlost van een heel gebrekkige 11Jelhode 
·~- , ?. ,. . _ Er werd g9ed gespeeld met veel vuur van werkverschaffing, waarbij allen, over 
· ',. • · ,, ·· ·• ," ·, · · · , en zonder een oogenblik vàn verslapping. één ·kam geschoren, hetzelfde werk moeten :,i, .:,,: :;, Ui{:het. Le~skamp. De heer Middelkoop; die dezen wed- verrichten als graven en sjouwen, waar-

!' ,, Zond~g 23/Sêptembe~, Lens Il-Graaf strijd leidde, floot naar ieders genoegen. voor lang niet allen geschikt. zijn. De 
floris' v:, IIJI·3k:L Ons tweede zette de Wat komen gaat. vakbewame arbeider blijft dus in zijn be-
comp,etitiè goéd in.·· · A.s. Zondag zullen het eerste, het drijf, onderhoudt. zijn kunde en routine 
,,,, Dé' eerste,.:wedstrijd werd door onze tweede en het vierde spelen. / en blijft een vakwaardig .vakman". Ander
jongens met 3'.'"""1 gewonnen.'t Was Graaf Het eerste krijgt Edoh I op de thee. zijds loopt het betrokken bedrijf niet de 
Floris, c·die' hel' çnfgelden moest, en in Het is te hopen, dat ze op de koffie komen. kans te worden bezet door personen, die 

'"' Lehs'zijh mèërdere moest erkennen. Wanneer we eeri beet.i·e. aanpakken, vroeger vakbekwaam waren, maar nu, 
"'· < i. Te· half tdtie'1rapt Lens af met zon en door het verrichten van werk in werk-kunnen we de puntjes binnenhalen. h ff wind in den qig. Aanstonds zijn we in E d t . 1 t verse a ing, • waarvoor . zij allesbehalve 

den·· aalivàl•.:::De achterhoede van G. F. · · n a ts ons eers e na uurlijk aan zijn geschikt waren, als halve krukken in het 
geeft even~el geen 'kamp en onderschept eer verplicht, nu de lagere elftallen zulk bedrijf terugkomen. 
voóralsfló"', allêit Totdat W. Haket uit een schitterend voorbeeld gegeven Een ander belangriJ"k voordeel is .dat 

o hebben. 
e'eh Voorzet lrán Jan Roodenrijs doelpuntte. Het tweede gaat te gast bij G. D. A. 11 de uitgave productief is. Een werkloos-
': Graaf'• F/oris, ,begint te begrijpen, dat en kan met een beetje goeden wil ;,:iJ·n heidsuitkeering is absoluut improductief. 
het zaak ·wordt' äàh te pakken. Dat doen Degene die een uitkeering krijgt, ontvangt 
ze:·dati dok; màar' ze· vinden onze achter- zegetocht voortzetten. · daardoor een aanspraak• op een gedeelte 
hoede' in goeden vorm. · Het vierde eindelijk gaat naar het van den goederenvoorraad, zonder dat hij 
u Ei' wordt'' vlof en met veel animo Hoornpark, om V. V. P. 11 te bekampen. er een prestatie tegenover behoeft te 

Wat hier het r~sultaat zal zijn, is moeilijk stellen. 
gespeeld. Het spél van onze voorhoede vooruit te zeggen. · 
was ' een. opénbäritig wat het samenspel Enfin onze luid jes hebben laten. zien Bij de door ons bedoelde methode 
aanging· 'tenminste;' · •maar door slecht dat ze wat kunnen en als ze met dezelfde evenwel levert de betrokkene een deel 
sch[èten, · bf' niet ' schieten gingen vele geestdrift bezield den ·striJ. d aanbinden, van zijn arbeidskracht voor de .uitkee-
kansen \Terlóren· . .r, '· ring''. Hij ontvangt dus producten, maar 

dan. kan de uitslag niet twijfelachtig zijn. ki d 
. Plotseling wëét · een doorbraak Van Houdt .er den moed maar in! wer aartegenover mee aan het voort-
r~~t~ e~n vod~iet. ei W. Ha~et 

0
is eEr bij H. ~~~n~~~tt~'.:d~~:~we producten. Hij krijgt 

o_ · e scoi:e\. ever oogen, - · ven Wedstrijd-verslagen enz. voor publicatie · 
voor de rust rziet Piet Juffermans nog bestemd, voortaan in te zenden aan Een derde belangrijk voordeel, dat ge-
kans ih een· onbewaakt oogenblik het net P. Juffermans, Cartesiusstraat 130_ heel aan den arbeider 'toevalt, is hierin 
te vinden, 3"----0.' :, :, • · gelegen, dat hij, in zijn bedrijf werkende, 
,. N;\ half"!ime: zijn ge onzen.voortdurend Onze clubavond. een nqrrnaal loon.ontvangt, dat doorgailll!l...-

- de meerderheid; toch komt het niet Wij · yestigen de speciale ,aandacht op aanmerkelijk hooger zal zijn dan een uU-·;~ 
méer tót doelpimtéh. : ' onzen clubavond systeem Hamburger, te keering. ,--

/' 
·< 

:.·Als óp een,'gégeven oogenblik een in- houden op Woensdag 3 October a.s. in De meest belangrijke wijziging ten, 
zinking. intre·èdt, ,·maken, de Gr. FI.- de bovenzaal \'.an café " l'Avenir'', Val- goede is wel deze, dat er dan werk komt 
menschen'" er dankbaar gebruik van, en kenboschlaan hoek Valkenboschkade. De in het bedrijfsleven. 
bij' eèif schermuts·enng ontstaat dan door toegang is opengesteld voor leden en Door geldelijken steun in ' den vorm 
tteuzêlen · vart Simon van Niel het eerste donateurs alsmede hunne dames. van loontoeslagen als anderszins kunnen 
tegen puntje, \3"-"t,:· Toen werd het spel - Het muzikale gedeelte zal verzorgd de ondernemers lager calculeeren, de 
weer , haar ,.de! ándere helft verplaatst, worden door het "Lensstrijkje". · · productiekosten zakken, zoodat de pro-
doch het net•~l'eek voor de rest van den Wij verwachten een groote opkomst. ducten meer, binnen de sfeer der koop-
wedstrijd onbereikbaar. · kracht van het publiek zullen komen. , 
' Alles werd 'gëprobeerd ,en niets lukte. Wel va' artsp' ol 1' t1' ek. In het bedrijfsleven komt weer op-
O·'En !oeh sèheidsrechter Jansen die goed leving;· een belangrijke bron van inkom-
voldeed het' einde aankondigde, hadden II. , sten begint daardoor weer te vloeien, met 
we .den eersten :wedstrijd voor de compe- µet gevolg, dat ook de fiscus zijn inkomen 
titie• min of:ineer,ve·rdiend gewonnen. In onze vorige beschouwing 'onder bo- weer zal zien vergrooten. 
· Lens IV--"-Blauw .Zwart III 7-0. venstaanden titel kwamen"'we tot de con- De verleende bijslagen komen dus 
· Ook ons vierde begon goed, zéér goed clusie, dat de werkloosheid eerst dan weer - althans zeker gedeeltelijk - in 

zelfs:.·, .... ,,., ::. ,,, .. doelmatig bestreden wordt, wanneer zorg de Overheidskas terug! ' . , 
· Blauw-'Zwárt is het slachtoffer geworden wordt gedragen, dat werkloosheid wordt Ze zouden nóg verder willen gaan en 

van een mét geweldig ènthousiasme spe- voorkomen door ieder in zijn eigen vak een fonds vormen, waaruit die steutiver
lèhdert' ploeg, en· werd maar liefst met een werkzaam te doen blijven; dat zulks te leening zou kunnen geschieden-. Zooals 
7-0. nederlaag' náar huis gezonden. bereiken is door het bedrijfsleven financieel we ook vroeger reeds bepleit hebben, 

Aanvoerder Hamburger won de opgooi te steunen door het geven van loon toe- zouden we door het verstandig toepassen 
en, verko_o~ !llel_.d,en vrij' sterken w.ind slagen bijvoorbeeld, waardoor ons bedrijfs- van een beschermende invoerpolitiek, de 
tegen-k spelen,,,;,,,r,·· . : . leven goedkooper kan produceeren en de te verkrijgen invoerrechten kunnen be
'K:Dus, 'inattê.'.'.Biauw~Zwàrl af, niettegen- koopkracht dus relatief stijgt.~ Wanneer steden voor het verleenen van steun aan 
staande den.;,.tegenwind waren de onzen alle gelden, welke nu besteed worden het bedrijf; dan kan het Staatsbudget, 
tó.ch. fameliJe'gáÜW\.,in de meerderheid. voor werkloosheidsuitkeering, besteèd zooals het nu is, van deze uitgaven wor
De. viiorhoe/Je was "het meest actief en zouden worden voor geldelijken steun aan den ontlast. : .. 
gaf keurig spel je' zien. het bedrijfsleven in den vorm· van loon- Zoo zou het heffen van een recht op 
· Na• kort samenspel van Wim Westing bijslagen of anderszins, dan .zou dit nog den invoer van luxe-artikelen hiervoor 

en Jan van Kleef wist laàtstgenoemden verre de voorkeur verdienen boven het wel allereerst in aanmerking komen. Dan 
te. doelpunten .. , , .. . . bestaande stelsel van absoluut-improduc- toch zouden deze rechten betaald worden 

. mauw-Zwart kwam nu en dan gesteund lieve uitgaven. , door de meest-draagkrachtigen. 
dqor den wind heftig opzetten, maar · Wij zouden het du5 geen . bezwaár Op dezen vorm van protectie wil ik 
onze acMerho.edè';\was eenvoudig.niet te achten dat de overheid het bedrag eener hier niet verder ingaan. Mr. HUBAR. 
passee'ren e'n"ret.otîrneerde alles. De voor- uitkeering ten volle beschikbaar stelde Ned. Hanze. ,, 
hoede,· die, zooäls gezegd zeer goed in aan den betrokken. ondernemer, als bij- -------------'.----
vorm was combineèrde dat het een aard drage in de loononkosten. De : Inquisitie. 
had., • .:;, , ... :· ' De overheid zal dus een even groote 

Toen gelukte het Cor Egmond eindelijk uitgave moeten blijven doen, als, zij nu '' IV. 
een goéd genomén corner in een doel- doet, in bovenstaande opzet. Op het eerste Zoo werd dÛs óp de Sy;ode van Verona 
pu~to,m te zetle_1l. ,, gezicht i~ dat misschien geen voordeel. in 1184 de Bisschoppelijke Inquisitie in-
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• gestel,d. In de da~ropvolgendejar,e.lJ we~d draadlooze, noch electri.sche ti:ein of .tram, vergadering ,w11s ii.l!lig~11_QJ\digd, en de 
dit ,lnstifuu! 'm,1;~~·,ui\gebrèid en ge1,>\e,ci- .noch ,vliegm~chi11es ine! of zonder m9tor verdere leden y{ln ,hJrt.e \\:e\~pm. l:!Lerna 
·seerd. Zoo bepaalden de Synoden van ·.:...• veroorzaakle'"dát alles veel tijdverlies. wer?ell d,e ,notu.\tinJî.<l,O!~;.Îo?;,ën en,zonder 
"Avighori'' (12tl9) 'en 'van Moritpelli~r, 'dat Daarom wèrd onder "Paus Oregoöus'IX opa of .aanmer,kingen ,gdeëlgé·keutd.H" 1.• 
_in ,el,k~ paroc~ie ,een ~éesl~Hj_~~ ep"en.~èle (12~7-1241)_ in~e~teld de lnquisitici pij- Verder werden .de,.conkosten terugbe
l,~e~e~ z~t1tlen · fOrtle,~ bel!e~1gd o_m .?.e cr~J1~a_e _ _prav1tahs d.w.z. de P.a,usehJ_k.e _taald, wel~.e d,é JJMû:Ji"'(Ldi:n .mue.ten, 
Re!jers b1J d_en I;11~schop he~~\\d te m_a,ke,n. ,Inqms1he teg~n tie ,~e\\e,rs.che tiooshe1d. makel) bij gelegenheid".'lan_de.Jupilet,\1,Pj 
Later werden nog de volgende bep11hngen Daarvoor was nog een andere r,ec\en. feesten. Daar onze1,s~~\1Ipgm~estel- iill_!!:;iJ, 
gemaakt: '.'; · .. · . . '· . ,.. ' . . '· . Keizer Frederik H, die zich ,slechts matig het geld van het com1le,,Sm1dss(orfh11.~ 
'- !'. Dè BisschopP,en moesten i.n • hun ,bekommerde' om· de .betàngèn de_r .Kerk, weten machtig te worlle'n",-köïf 'iiiët'állës 
Bisdommen 'Inquisiteurs aanstellen·. ".• 11,1aar. de ánti-·maatschappelijke 'tfieoriéën worden .ui_tbetaald, ,enlmö'ëstènJJÓg enkele 
-• .. 2. Wj~ _,een ,k,etter her_9,ergcle. 1ve~lo9,r en 'de wanor,delijklièderi . der tatfia'ren ,geduld hel)_ben _tqt_ Jl.et,.,Jecistc.q111,i\~,,van 
z1Jn bez_1thpg. · beschouwde als zeer gevaarlijk voor _zijn S7hevèningen hjl,d , ,vöJ!li'an,:1 d~~r ,09z.e, 

· • 3. He,! huis waar hij v~.rtoefde mpest staten, had na hef jäar :1220 een reeks penningme·ester van ge.119,e,Ql,çl _c9m.iM,,l'\0g, " 
verwoest '!_Vûrdèü. ' ' ' ' · ' ' · besluiten uitgevaardigd, waardoor de _niet datgen~ .had o~!Y,\l,II~èJf, '!)}/~i!.115.',pps 
•' Tegen hardne"kkige ketters w,e,rd,fn 12;!;:I straffen, te Verona tegen de ketters vast-· w.as toebeçlacht. . , ..... l f _:,,,t , .. ,,,,,,i 
door' keizer Frederik Il de ',vuurdóod ge: .gesteld, belangrijk verzwaard werden. Nu· Qok y,an _het corn1.t~:/3,adq~1~§\raaj l[;t,,~cj 
'ë)~chi. · . ' ·:,••' . ,, ,; ' . . ,.. was het 'te vreezen,, ~at de bu_rgerlijke den '3/C ~og ee,ri .,k,Wn ~~çl[~,ter,o.rder~q-1 

,Re.eds i_n dez,en tiJd ziet men soms ÎI)· macht .!1aar pezorgd~e1d te bmt~n zou. V_oo,rloop1g we~.d ~r~ !~~~f<!:& ,Y,\l.'1;}.#;34 
bepaalde ·streken bijzo'nderé Páuselijke gaan ~IJ de ~erechte)11ke behandelmg derl ,mtb~taa.ld; . ,, 1,' ,"''1'i 

1
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gèvolm{lchtigd_en optreden om lri' samen- ketten1en, die toch .op de -~llereerste: Hierna werd~n , i:\0.$, tt?1e11c'\'..~ )~~ .. 
wêrkinifniet"de' Bisschpppè,n een onpe,r- plaats toekomst aan de geesteh1ke ~echts-· opgegeveq, .,. , 1,•,·::· 1_,,,,:.·, ,, ,, 
zoek naar de ketter,s ih te stellen; onder macht. ; . · . · · · 1.. · Ingek.omen W/IS)'c\"g• efn.•~Eh.nJ}'.f'1.WWr 
diè zendelingén · was"'de · If Dominicus Ten emde dit te voorkomen, irachtte den· Ned. R. K Vollsbor.,d, .. óm .de, :i,.s" 
een d'e~ meèsl ijverïgeri; Toch ör.öëg dezé Gregorius 1~ liet evenwicht der kerk te Èondsfeesten met inuzi~~• ó'p_'tè luistéreI1;' 
Z~l)ding niet het kàral<:ter ee~èr plijvende handhaven; ~ij hechtte ~ijn goedkeuring tevens w~r.d )lie'rin Yéf¼~ld1i## il1f!,e~~J,; 
jqsle)!ihg; ze'.er tèîto'nréchle maaj<f meii aan ~e ~eslmten des k~zers en wendde moej~om1ng m qe Ji9/>1~!],,Y,P,Of 9!!1) f!IF\'!S-, 
tlln' 4su·ys·_al,re· udre .. n H'. pqmini_cU~ ~èn · eernlen al ZIJD mvloed aan om,.ze door de l\a- teur, ons een extra v,erg9tf!1.hg yag.Jl§,~.J 

qu1 , liaansche steden te doen aannemen. Ojll -.yas toegedacht, w~1H'V</!Jf/wjj .9~ri ijQl)d 
"' W'él'èita'zag de H. Stoel echter in, _dat echter aa~ de burgerlijke rech!ers iedere van _l]arte danl< zeggèn.:,q•• · qr ·. ,,,., .. ,,, 
een zuiver Bisscl]oppelijk Inquisitie geen geleg~nhe,d te on~nemen v11n zich te ~en- Hi~rnikre~g onze flir~clf,%h~!.W!J9f9.; 
vöNofhf!e rèiµ'!ilfel) oplev~r,de._l',1eerdere gen m rechtsge~mgen ov~r ketteriJ _en P~+e moedigd~ pen )~dm ilfül qm al\~Q,. 
~issclióppen· 'toonden ·een al te groote tev~ns om. de B1sschoppeh1ke. Commis- hun best te do,ep /!IJ _1peH.~:,te J;Verke.n :o!1},, 
i,;~p'lraa~zá~ll)he_id tê~enov~r qe ~~ttersche sar1ssen mt !Jun werkeloosheid wakker de Harmonie groot te doè11, worg.en _qopr; 
leerstelhngen · die veelal aan!Jl!ngers telden te schudden zond hii vanaf het jaar 1:;!31 getrouw op pe rer.etlties.

1
, te 'kome11:. Qok 

ónder· de familie~lecfen "en· vrïenden de( een zeker aantal gevolmachtigden naar hij zou v:11n zijn lj:ànt .a1!èti1J pet \yef~ 
Biss'cho'ppeh'' ielv'è: Dit iva~ 'vooral het v~rschillende landen als pauselij~e lhq!1i- siellen O!Jl de tfan~ó'µi~ ybo.rn)t.!e h,~lp~Jh '. ' 

. ~~l'a~ in Z!Jif!-Frankrijk, 'Y~af yele k~rke- ~1teurs. Qeze personen haddel) zich wel De h_eer , Ç. C. y. d,,.Jleii,g,e,ri, ~af .fl~., 
· "hJk~ persoqen voqrtkwamen mt met ket- 1s waar te verstaan met de Bisschop(len, H<1rmome eèn prac[i/ig~ lJlàr~çq çadeaµ. 1 lerij pesmette familiên. Zoo verzette zich maar zij ontvingen toch hun jurisdiçtie Ook de heer H. LuiÏen•ctéêd~41ks,'w411roti: 

b'.y-. Ilhl!l!rèi dé Ro5111efor/, Bisschó'À vap of re~htsmachl rechlstr~-~~s. Y~!'. d~!l P,<1,us ,de wa~flJCW~IJP vpo,~i:i,\!ef /mf~~;,r,eèr,'en·' 
~~\'C;Îssb1jjie tegen. elk' gèwelddäqig' op~ e!' ZIJ .Jiezaten de bevoegdtie1d om _af- (lartelijk dan~ brac~!. . : ,C,,,,, •1·, . • . 
~den;· óhïdaf hij wist, dàl zijn' moeder z~nderh1ke_ rechtbanken te vqrmen, b\l1t~11 • Van· de rondvraag 'X~rij;.op~.,c\r4k . , 
~e11 'zijn broer beiclen streden aa11 de zijde die der . b1~s~hoppen om. tl~nne macht brui~ gel]jaakt; o. ,!l!· ~~rd yqo.rgesJ~ - ·· ~ 

qi!f k~t!ers' bij dè vèrdedigirig vaii het str~lj:!e ~1~~ u_1t ov~r, gehfele lan,ds_treken ,0111 bopboekj~s te, .. \~fen:1/i:a,~7!', 'i\1\!P,l\7,, 
k'asleel Termes. En dij Wl\S geen aU~en- en, met mts!mtend over e~~ 1;nkel Bisdom: dend,e bons l\ 10 ~enhl,\\. ël~~e t~,~(o~n,.1 
S(i11111P geval. M,eerdêre ïrialeli . werden Zoo "'!aS er b._v. een \!1QUIS1,te_~r van dy ,v_er~oope!1 op' y~rgad~rw~J11, er, Uli!/<]~:;-: 
cl~rgelijké' Wsschopp~n 'door Rom~ afgezet. Proven~_e, e~I\ ';al\ Çm11bar~11e. enz. Oe 'r!11gen, Cl\ll op çhe.:m4q1,e~,g~!d,en ,1:j1,[~!;IJ:J 
Zoo· moest b.v: de' fi\etrnpolifaàn va11 lie.t bl\rgerhJ~e r~c .. hters \'{a,ren yerphcht, hun. te b __ rell_ ,_gen yop_r q~: __ aa .. ns_ç~a~ing_ ,.'{~.~.il\\ __ \\.-. ;t 
Z~,id~n Bére,n,~e_r, A~~tsp_issfn~\l ':<\11 l'!ai'c de hulp .?e,r wereldlij\rn macht' t~ verz~- 'zl~k en~·•, '?:-el~ '{Q~!~!e) b,1l d~,-~e~ee_I~ll . 
bonn~ · plaats maken voor i\rnauq; de kere~ b1J het ten· mtv'?,~~ l;lrengen f!er yergade~1µg mstemm19g :1;9!'.d., . ., .. ilk .. ·,n 
Bîssc·~op''\rarî ~arèasson'né s•~~riard de vonnissen en konden hlerto~ zelfs g~~ ' Alhoewel' er bij ,.l!~,;JJ-1'1,il~uwf~.~~~~l).v 
Roquefort vöbr Gut; ·a.e Ab{ vari Vaux, dwongen worden op sfraffe van excommu- veel van ons gevergd ,';'!'erd ,,e\1 _Wil ,,met ' 
C~~~a_y; 'àe ~issch~p yan 'f oûlo,';ls~, f11l- nicaUe. · · . '.J(onl,t vervolgd. ons·. klein repertoiré z.o.{;g'.O:i;q.~\~ ... ,fl,kón 

~~ah1~~e?;t~. d-~~ C1_s,\~rci,71}S_er-\Ilónni"k, Harmonie' ,,St; Caecilia": :e~gtiçrÎ~ia~~t ,:~~~~;t~[;i~ël~~~iet~',; 
· Ook_ wanneer d,~ Bissch,opp~n ijyerige '\(rij dag \4 ~eptem.ber hield b.oveng_e- schen o,ver .. (De Orr~ç!e4~ ;ra~. l;n~ 1/1,~~.

1 
ver~eq1,ge\S _wa~e_n .. v_a_n het a_ lou~. e_ Ro'?m- noemde· vereemg·.·1.ng haar Ie. denvergade- fe.esten V(èrh,m.derd). fli._ e11,ll_e~lpot_,_:ov_~F te 
s~.~e gel,o,oi, oó~- 'dan ~\ln, l;l.\ln ·ac.ti.e zich, ring in hef repetitielo~~~.r l{erklaan. Qeze gaan tot he_t ben,9~m.~n.,v<tn, ee~. ol\~~r.-
met wijd· genoeg ontplooJen.- Voor. een vergadering, wellj:e · ;,;eer druk bezocht kapelmeester, en werd hiervoor geko~el},._ 
doelmatige bestrijding ·aer ketterij ~ri een was, werd, wegens ontstent'enîs van den de heer F. de Bruijn Jr. Dez~ !)arr.; de 
garisclie l_andstreek waren· noodig önder- voorzitter, do'or den ~ecretaris geleid. benoéining aan, cÎen,;,led,e11 ve~zoè\<fi\9.~, 
lingè samenwèrkirig èn overl,eg,en. wegens De sec(etaris opende de 'vergadering ziçh dan 'ook, stipt.. ,a,ari_ .:zijn. leidin1 t~ , 
d~' groót,e P.~imitiviteit der com,p)unh;atie~ op gebr~i~elij~e wijze èn heette den direc- houden. Hie!n,a sloót d,e,yo3_l'l!; d.~ ~~rg._;• 
middelen - men kepde toen nog geen leur,·· de hee~ van Opstal, v.relke ook ter met den chn.st,el. gro~L ,.,,, , F.,o,.)t -. 

,, • ;( ,, • ••• • • V , • " "' ' • > • '},,' ~•:,,~~ • ,t;,~;>' ~ C\ 

~<§.li;Q"1;N .. -R.§ç:LAl\'l~~-
I;>J.e, k1,mt gij, m_a.!um. d_oor (ldvedeere11, 

Die kunt gij maken d_oor verspreil,ling van drukwerk. 

··g(~,k~_e.iiiJ '8;i,i)kem,at 
Marcelisstraat 79,8), Teief.'' Schev. 2655. · 
• 11:;:11, .-h 1.t · ~"~, -~ J ~ • · · , 

.... -~~--~-•-· ..... 
Alle. Schoolbehoeften. Concurreerende prijzen. 

1 - • l ,. • • . , ,~•• ~ , 

,,ST.· Wl~~l~RORD"~ 
RELIG. ARTIKELEN 

Marcelissti:~at 115, 
• 

KANTOORBQEKl:IANDEL. 

bij de Baphuisstraat 

M~e'ê-ilêi male. Le,vértraan,: 
voor geneeskundig gebruik. Scheikundif 9p~êr,;~c.~t en ~n/,.'. 
bevolen. door alle doctoren. Per flesch,.!! 3!)0, gr. fiO,qp. · 
Idem STOOMLEVI;:RTAAAN per. fle~ch,;·à: 400 · ~: f:0,~01 
Verder SCOTT's EMULSION en LEVERTRAAN· EMULSIE-· 
van Brocades & Sthèéman in ½ en 1/i"f!accids. 51/Ó cassitbon. 

' Drogtstej~iJ ·, ,d,ê;;G_ê,c:iét'' ::: 
~ Vf. J. DRIES$EN ·;, · . . .'.' 

: · aa<lh.uisstraat ~34. Tel. Sc_hev. 17,4k 
SOLIED EN GOEDKOOP ADRES. 

' ' .. . . ~: ;·· 
·,, 
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voor het poover resultaat is wel, d_at de bracht worden, dat is het geheim onzer 
vijf voorhoed_emenschen elkaar zoo weinig volijverige penningmeesteresse. Zij heeft 
begrepen, alsmede het weinig en slecht echter met weemoed_ geconstateerd, dat 
schieten, terwijl hel zeker geen voordeel het .laatste jaar de contributiën en extra 
w·as, dat een U.DA-er de fluit in den •giften een achteruitgang vertoonden. Zou 
mond had. · · dit zoo blijven doorgaan, dan zou (Ie St. 

_ Ged_urende bijna den heelen wedstrijd Liduina-vereeniging het terrein van haar 
was het een op en neer· gaan van het zegenrijken arbeid moeten inkrimpen. Wij 
eene doel naar het ander, terwijl ook hopen en vertouwen echter, dat dit niet 
beurtelings nu eens wij, dan weer onze hef geval zal behoeven te zijn, doch dat 

Uit het Lenskamp. gastheeren mopperden over pech en de meer gegoede Parochianen van St., 
Lenig en Snel 1-E.D.O.H. 1. slechts zelden juichten over geluk Reeds Antonius Abt ons edelmoedig zullen blij- -

spoedig wist Willem van Melzen, die ven steunen. Een goed voorbeeld hier-
Onze eerste wedstrijd in de 1 e klas zijn dag weer h~d, al vallend een hoek- omtrent geeft steeds de Herder onzer 

D.H.V.B. mocht ons helaas geen over- bal te weren, die nu door Jansen wel op Parochie, de ZeerEerw11arde Heer Pastoor 
winning brengen. Met een gelijk spel zijn plaats werd gebracht; zooqat nu van de Ven, die voortdurend toont dat 
moeten wij ons nu te vreden sfellen. De onze_ voorholde aan het werk werd gezet hij onie vereeniging zeer genegen is en 
oor.zaak? Ongetwijfeld moeten wij deze En het is haar ook gelukt menig !].D.A.-er _ ons bij verschillende gelegenheden heeft 
zoeken in onze ongeoefendheid; dit blijkt een benauwd gezkht te laten zetten. Als geholpen. Wij brengen hiervoor onzen 
wel hieruit dat wij, toen de 3- 1 voor- G. D A weer komt opzetten, ontstaat er hooggeachten ZeerEerw. Heer Pastoor 
sprong met de rust ons juiSt tot vol- een schermutseling, waarbij de Loos- hartelijk dank en hopen dat wij ook in 
houden had moeten prikkelen, een zoo'n duinerll_ de leiding weten te veroveren. de toekomst steeds in het belang onzer , 
plotselinge en geweldige inzinking te zien En hoe er ook van weerszijden gewerkt vereeniging• bij Pastoor van d_e Ven zullen 
kregen, dat onze gasten ons weldra de wordt, met de rust i~ de stand nog m'ogen blijven aankloppen. Na verder ook 
voprsprong afsnoepten en bijna met de steeds 1-0. nog een woord van dank te hebben ge
twee te behalen puntjes naar huis gingen. ' Na de rust is L, en S. het eerste richt tot allen, die· op eene of andere 
Dus voortaan: oefenen, oefenen, zooveel kwartier in de meerderheid en menigmaal wijze ons steunden en tot den bloei der 
het maar kait. moet de G. D. A.-keeper·handelend op- St. Liduina-Vereeniging hebben mede-

Over het algemeen was de opStelling treden, Eindelijk geeft Boheemen aan gewerkt, eindigen wij dit V~rslag met 
goed en op den duur zal zoo zeker suc- Guus over, die niet talmt en gelijk maakt eene bede tot God om nieuwen zegen 
ces_ ~omen, ind!en_ er althadns tege

1
n een 1-1. Hiermee is het interesante van den op het volgend Vere_enigingsjaar! 

we1mg vermoe1ems gehar e spe èrs in wedstrijd verloopen en gaan we, zij het 
het veld komen. Ik zie die tong van Quint dan ook met blauwe scheenen en lamme Het Bestuur: 
nog bengelen, of waren• er méér zoo? lenden naar huis om _eens te overwegen Mevr. van Beu~ekom, Presidente. 
Als onze keeper ook weer wat öp dreef 'hoe er op óns veld tegen G. D. A. ge- Mei: E. T. M. Trip, Secretaresse. _ 
is, zullen wij zeker op een betrouwbare wonnen zal worden. De twee puntjes, .Mevr. Klaverwijden, Penningmeesteresse. 
doelwachter kunnen bogen. - die ons reeds tegenlachen, kunnen dan Mevr. Faber, ' 

De wedstrijd zelf werd in zeer snel een vergoeding zijn voor het aangename(?)' Mevr. Peek. 
tempo gespeeld. Als Edoh heeft afge- gevoel, dat G. D. A. zoo gewoon is zijn Mevr. de Charro van Kemren. 
trapt, mist Knijff al spoedig een kans, bezoekers mee te geven. , Mevr. van Loon. 
maar geeft blijk van berouw· en beter-· -. , , ------~----------,-

·--- .,5,chai;i •als hij zijn club met zop'n .bekenden ~ · 

1 
·, , 

kei de leiding geeft. Denkt er aan, voor- " - • VE-R-S:[N•61N6!.C'i')..I. De Bondsfeesten. .:.'--,...__,-
hoedemenschen, dit prachtgaaltje ontond ~ _ -·_'- .' ~ · . : Ll'II . - - - , 
do_ or samenspel. NiJ'land gaf den bal aan De traditioneele honds- of St. Willi-
Visser, deze speelde· door naar Knijff, Jaarverslag van de St. Luduina- brordusfeeste_n onzer R. K. Volksbonds-
die nu voor de rest zorgde. Spoedig verceniging St. Antonius Abt. afdeeling liggen weer achter den rug. 
hierna scorde Knijff voor de tweede maal, ' - ' Sept: 1922_1923_ Vroeger regelmatig in de eerste helft van 
en vlak voor den rust nog eens. .. . de maand Npvember gehouden,' moest 
. lntusschen had Edoh , ook eens ge- . Bit den terugbhk op het afgçloopen 1nen hier door omstandigheden·van plaatse

doelpunt, misschien wel door wat lang Jaar hebbe~ ~IJ wederom alle reden tot lijken aard, die feestavonden gaan houden 
talmen van de aéhterhoede. d~nkbaarhe1d J~gens den goeden God, in de la11tste volle week van September. 

De rust is afgéloopen. We staan weer' ~1e ons werk ~1chtbaar bleef ze~enen en Gevoegelijk kan men dusde bondsfeesten 
- in het veld. En toen . , . ja, ik durf het Jegens al o~z~ .~veldoen~rs, die, door beschouwen als inzet van de wintercam• 
'.haast niet te schrijven. 't Is ook zoo h~nne vast~ 1aarh1ksche b1Jdragen of extra pagne. 
zonde. Drie goaltjes vlak achter elkaar. g1ft~n ons ;n staat_ steld~n, Ol\l aan ver- De kerkelijke viering bleef echter ge- · 
Dat is nu wel niet zoo erg, maar 't is sch1lle~de behoefhge, zieke_ of zwakke handhaafd en heeft -steeds plaats omtrent 
alleen maar verschrikkelijk, dat onze keeper Parochianen van St. ~nto~ms_ Abt hulp den feestdag van den H. Willibrordus, 
en niet die, van Edoh moest visschen. te kunnen verleenen. Dit _gesch1edd~ zoo_- (7 November). Voor dit jaar zal, zooals 
• Daar zaten we nu met de gebakken wel door aan verscheidene ~.ezmnen op de feestavonden werd bekend gemaakt, 
peren. 't Viel wel wat rauw op de maag. gedurende langeren of ko(teren lIJd melk 11 November de aangewezen dag zijn. 
Maar toen plotseling werden wij weer ons en andere versterkende _m1d~_elen te ver- Reeds door Paus Leo Xlll z.g. werden 
zelf. Jantje schoot juist naast, N_ijland s_trekken, alsook door lil b1Jzondere ge- alle leden van den Diocesanen Bond in 
over, Visser gaf een poeier i_n k~epers v~)len hulp te verleenen. ~oo konden de gelegenheid gesteld op dien dag onder 
handen. Koos en Beb renden als_ be- WIJ ?.·V- ~eermalen a~n eene zieke m.oeder, de gewone ,voorwaarden een volle aflaat 

•zetenen, 0 neen, dat het een lust was. terw1Jl ZIJ bedleger.1g was of rust moest te verdienen. Dat de deelname der leden 
En toen: Edoh maakt hands. Jan Hen- houden, eene geschikte p~rsoon verstrek- aan d_~ Algemeene H. Communie groot 
driks, Koos, Beb en ... 4-4. ken om haar te helpe~ b11 he(. doen ~er z~_l . z11n staat _ v~st e~ kan dus een 

Juist als de scheidsrechter einde blaast wasch, of an?ere hmshoudehJke bezig- b1Jzondere. aansporlllg missen. .. 
_ de scheidsrechter was in de puntjes_ heden te vemchten. Oo~ op _andere WIJ- 1 _Of d_~ Jaarfeesten gesl~~gd _z1Jn? O~
slaat Jan Hendriks hands wat haast 4_5 zen, ~oowel ~oo'. be_m1dd~llllg of. steun, m1ddelhJ~ antwoorden wtJ hierop: "'" 
beteekende. ' · aa~ zieken, dte lil Lighallen of Zieken- alle opzichten". Het groot~ _aantal leden 

Vooruit mannen, een volgende keer wat hmzen moest_e~ worden opgenomen, heeft met _h~n yrouw. of m~ISJe! dat ter 
meer uithoudingsvermogen en dan win- on_ze vereemgmg veel goeds tot stand feestv1enng _ is opgeg~an z1Jn hier de aller-
nen hoor 1 · kunnen brengen. eerste en beste 15ew1Jzen van. Maar ook 

· Met het Kerstfeest van vorig jaar was de afwerking van het met zooveel zorg 
G.D:A. II-Lenig en Snel ll. ons bestuur in s,taat, om aan 14 met zorg saamgestelde programma was subliem te 
Ook het tweede elftal moest het met uitgekozen gezinnen, welke daarvoor bij- noemen. Tooneel en muziek hebben die 

een gelijk spel stellen, ondanks de voor- zonder in aanmerking kwamen eene mooie drie avonden in afwisseling, veel genot 
spelling dat met wat goede wil de over- feestgave te verstrekken, bestaande uit gebracht. , · 1 

winning ons zou zijn. _ rookworst, krentenbrood, cacao en suiker, De Harmonie der St. Jozephgezellen, . î 
Nu goede wil was er genoeg. Den eene tractatie welke begrijpelijkerwijze die in den laatsten tijd op feestavonden 

ganscheri wedstrijd door is er gezwoegd, heel wat gelukkigen maakte. van den Bond eveneens optreedt gaat 
maar ook hier kwam het verschil in uit- Hoe met de betrekkelijk. bescheiden als 't ware een onmisbaar element wor
houdingsvermogen tu_sschen gastheeren middelen waarover onze vereeniging be- den, als me_n tenminste een behoorlijk 
en ga~ten goed uit. Een tweede oor:zaak schikt dit alles tot stand is kunnen ge- en aantrekkelijk program wil samenstellen. 



Al achten wij ons niet aangewezen een , Onder vrij groÖte stilte en aandacht 
waardevol oordeel te vellen over de pres- werd dit drama gevolgd, in welk opzicht 
talie van genoemd muziekcorps, toch mo- er alle reden tot tevredenheid is. 
gen wij dan wel als onze meening uiten, Na de pauze trad de rederijkerskamer 

W eek~agend,a 
vergaderingen, repetities, uitvoeringen etc. 

dat de directeur der Harmonie, de heer op met de klucht "De Doodenrif' . ----------------
F. H. Opstal trots kan zijn op zijn leers Dit kluchtspel is zeker niet onbloot In deze rubriek worden gratis opge-
lingen, in hetgeen deze door middel hun- van geestige zetten. Rijk aan humor als nomen de eventueele aankondigingen van 
ner muziekinstrumenten reeds ten gehoore dit stuk is, wist het voortdurend de lach- alle Kath. Vereenigingen te Scheveningen. 
kunnen brengen. Het zal niet zoo lang spieren danig in beweging te zetten. Het 
duren of deze zoo krachtige leiding hoogtepunt van deze leuke klucht was R. K. GARDE. Par. 0. L. Vr. v. Lourdes. 
gevende directeur zal de harmonie "St. wel bereikt bij het in werking.stellen van Belangrijke Ledenvergadering Afdeeling 
Caecilia" op hoog plan brengen, zoodat de primitieve auto,· dat de aanwezigen tot Mannen, Maandag 8 October 1923, 's av. 
we op Scheveningen eerlang zullen kunnen schreiens toe deed lachen. Als Zemel- 8 uur, Gebouw Neptunusstraat 144. · · 
bogen op het bezit van een Roomsch knoop het eenigen tijd volhoudt bij Pul- Agenda: Notulen. Ingekomen stukken. 
muziekcorps dat er wezen mag en den leman les in de rederijkerskunst te nemen Mededeelingen: bespreking Par. Biblio
toets der critiek met eere kan doorstaan. dan· voorspellen wij hem als beroeps- !heek enz. Jaarverslag van den Secretaris. 

Zeiden wij reeds dat de belangstelling speler een glansrijke loopbaan.. Bestuursverkiezing. Aftreden de heeren : 
voor die 'feesten groot was, dan moet "De Doodenrif' was vooral als slotstuk Twisterling, Hendriks (beiden niet her-
daarbij met vreugde genoemd worden de een succesnummer bij uitnemendheid. kiesbaar) en Wesseling (herkiesbaar). 
aanwezigheid van meerdere Heeren Gees- Er is op de drie feestavonden kranig Als voorzitter wordt door het Bestuur 
telijken. gespeeld, hulde aan de rederijkerskamer candidaat gesteld de heer v. d. Boogert 

Pastoor v. d. Ven, de kapelaans Hen- "St. Willibrord", en als penningmeester de heer A. Vrolijk. 
neman, Kluyvers en v. d. • Bergh; (de Een woord van waardeering vooral aan Meerdere candidaten kunnen schriftelijk 
laatste als geest. adviseur) Pater Schrellen het adres van iemand, die bijna den ge-" worden voorgesteld door m1nsleris vijl 
0. F. M. deze allen mochten wij die avon- heelen avond we~ens "drukke bezigheden" leden. Voorstellen inzenden bij den Wel
den in ons midden zien. absent was, dus niet te zien in de zaal, eerw. Heer Kap. J. v. d. Kolk, vóór 

Die aanwezigheid geeft blijk van de maar die loch "achter de coulissen" heeft Maandag 8 Oclober 1923. Rondvraag en 
voortdurende belangstelling van ons Kerke- gewerkt op eene ·wijze zooals wij zouden sluiting. W. 
lijk gezag in leven en streven onzer Stand.s- wenschen dat altijd "achter de coulissen" --
organisatie, en is een aansporing op den werd gewerkt. Wat we daar vóór de cou- DINSDAG 9 OCTOBER, 's av. 8 uur, 
ingeslagen weg voort te gaan. lissen zagen, was werk dat gezien mocht Bestuursvergadering Ned. R. K. Volks~ond. 

In den aanvang van den eersten feest- worden en waarvan · de eer voor een --
avond werd een bijzonder woord van overgroot deel aan hem toekomt .. · ZATERDAG 13 OCTOBER, 's midd. 
welkom toegeroepen aan 'den Geest. ad- We bedoelen den regisseur de heer ongeveer 3 uur, Gewèstelijke Besturen
viseur die eenige dagen terug van zijn Th. Eversleijn. . vergadering van den N. R. K. Volksbond, 
bezoek aan Rome was wedergekeerd. Vermelden wij ten slotte nog dal de in gebouw "Veritas", Westeinde· 15. 
Reeds nu durven wij ons aan de voor- heer Mattens een pleidooi hield tol hei Ook . bondsleden kunnen deze verga-
spelling wagen dat kapelaan v. d. Bergh welslagen van de obligalie-leening voor dering bijwonen. · 
zijn indrukken van de Eeuwige Stad op het eigen gebouw en dat hel comité --------------·
eenige onzer ledenvergaderingen zal weer- "Hulp in Nood" door middel van een Spaarbank "St. Antonius van Padua". 

"'

----- geven. ,Ongetwijfeld een ke_urige en be- collecte ru\!11 f .?0,-1 mocht ophadlent,?da!1t Onderald. v. ,d .. · Ned,, .. R. K.,Volksbond, 
..- 0 l,mglijke aanvulling van hetwmterprogram. kunnen WIJ vniwe aannemen a 1 -

Een onverwachte verrassîng werd de overzicht een trouwe weergave is van de Zitting iederen Zondag van I-'-2 uur, 
afdeeling bereid met . de aanbieding van bondsfeesten van 1923. . · in de R. K. School, Kerklaan. · 
een portret van Z. H. den Paus. om welk Zoo mogen we dus ten slotte met groote Rente 3 procent. 
portret reeds een mooie gouden omlijsting vol~oening op deze feestavonden terug- Tegoed inlegg. op 1 Sept. 1923 f 35923,24 
was aangebracht. zien en velen zullen ongetwijfeld Hármonie •Ingelegd Sept. f 891,90 , 

Bij deze verrassing bleef het echter en Tooneel dankbaar voor hun praes- Terugbel. ,, f 8613,71 
niet, want onmiddellijk daarop werd den talies zijn. Meer terugbetaald f 7721,81, 
leden als bijzondere gunst van Z. H. door Z. 
den adviseur den Pauselijken zegen gege- Tegoed inleggers op 30 Sept. f 28201,43 
ven. Een niet te ,vergeten oogenblik was AAN DE SECRETARISSEN 
het, zeer van · pas om dit hier even in van Vak.: · en Onderafdeelingen, aangesl. 

Verkochte zegels à 1 cent 595 stuks. 
" ,, à 5 • 104 " 

volle dankbaarheid te herdenken. bij den Ned. R. K. Volksbond. 
Na het zingen van het bondslied, 't / Met den uitgever van dit ~lad zijn wij Het overheidsbedrijf veroordeeld. 

welk door de wel wat zware begeleidin'g overeengekomen wekelijks datum en uur De redactie vaff".De Volkskrant" be-
dér harmonie niet erg tot zijn recht kwam, van de in de komende week te houden spreekt in haar nummer van 11 Sept. de 
klonk het signaal dat de rederijkers aan leden- en bestuursvergaderingen aan te maatregelen, ,die wori:len aangeprezen om 
de beurt kwamen. kondigen. · . tot de zoo noodige bezuiniging te komen. 

Allereerst werd voor het voetlicht ge- Dat dit· besluit zeer in 't belang is van Onder deze maatregelen vinden we ook 
bracht, het leerzame drama in drie be- ons vereenigingsleven, zal ieder volkomen vermeld de versobering in het beheer 
drijven .De Atheïst''• · willen toegeven. Wij behoeven hier niet van overh_eidsbedrijven. J 

De hoofdpersoon in dit drama is Alfons over uit te weiden. Een wekelijksche Daarover echter ,merkt de Re~aclie het. 
Loevenslein, die, eertijds een oppassende agenda is een gebiedende' eisch, vooral navdlgende op: · 
jongeman, op dwaalwegen wordt gebracht wanneer ieder bestuur prijs stelt op het • Wij meenen te moelen waarschuwen 
door zijn godsdienslloozen vriend, baron slagen vàn zijn bijeenkomsten. tegen overschatting. Na alles wat hier-
de Picard. Wij verzoeken den secretarissen van mede beleefd is, gelooven we eenvoudig 

De oude heer v. Loevensleiit lijdt door de resp. vereenigingen vriendelijk de niet meer aan de mogelijkheid van een 
deze levenswijze van zijn zoon Alfons helpende hand te bieden en de aankon- goed economisch beheer der overheidsbe
onbeschrijflijk. Allerlei verwikkelingen zijn digingen der• vergaderingen ui ter 1 ij k drijven. Daar zullen wat verbeteringen 
aan dien hoofddraad der geschiedenis Donderdagsavonds schriftelijk of monde- kunnen worden aangebracht, maar af
vastgesponnen, · welke tot het resultaat ling te berichtên aan den ondergeleekende, doende zullen deze verbeteringen ·niet 
leiden dat Alfons weer geheel de oude die voor de plaatsing zal zorg dragen. zijn. Zonder winstprikkel schijnt in deze 
van vroeger wordt en pater Bronnendaal, Laat iedere secretaris medewerken tot maatschappij een alleszins zuinige' be-
een huisvriend van de Loevestein's, zijn welslagen van dit plan, drijfsleiding niet mogelijk. 
zegenrijken arbeid met succes bekroond Namens .het Bestuur N. R. K. V. 
ziet. Ook de .kleine André, die bewonde• 
ring afdwong voor zijn echt kinderlijk spel, J. JONGMANS, Secr., 
werkte, vooral door zijn ziekte, mede aan Boegstraàt 34. 
de gunstige ontknooping van dil diep ge- ""'""""""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""' 
voelde realistische stuk, • S PR Q K K ELI N G E N. 

De opvoering van dil drama is een 1-------~-------
waar succes geworden en vooral het Bewaar uwe ervaringen van den afge
kapwerk van den heer Hos valt hier loopen weg als teerkost voor den weg 
te roemen. , die nog moet worden betreden. 

. OCTOBERLOF. · 
Hoofdschuddend verliet de oude Eiken

boer - de eigenaar van Eikenhof, van
daar zijn naam - de Roomsche kerk, 
waaruit een helle· lichtstraal op den weg 
viel, voordat de deur zich sloot. Toen hij 
builen was en nog even omzag, schudde 
hij nogmaals zijn hoofd in stille veront-
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Lijk een plotse windvlaag sidd'ren doet 
'n Bungelende bloem 
En ruw dan· afrukt' aan haar voet, 
Zoo viel dat schoone leven. 

Met traanbeschemerd oog zien de. gelieven 
In de tombe ... ki] · ..... · " •· · 
Maar met geloof in 't harte 
Even: ,,'t ,Was Gods wil". 

. 

' 

. ' 

. 

getuigen, dat wij klaar zijn. Bidden ' wij 
eens hartelijk tot God voor onzen besten 
kameraad. 

~I .SPOR-T-· 
. ·Uit• het tensk~mp. 

door Peters aanwezigheid geducht ver
sterkt. Trouwens van geen der twaalf 
spelers kan gezegd worden dat hij een . 
minderwaardige partij speelde. De wed
strijd is een buitengewoon aangename 
geweest. Daarom is het des te betreurens
waardiger dat onze gastheeren op aan
wijzing doór den scheidsrechter ons er 
van verdachten eerste-elftalspelers bij ons 
te hebben, ofschoon dat niet zoo was. 
Dat zij o·nze getuigenis niet geloofden, 
kost hun het protestgeld. 

Lenig en Snel 3-Wilhelmus 3. 
,Ook ons derde elftal wilde den. eersten 

competitiewedstrijd . winnen en het is 
gelukt Al is het op het nippertje, de 
twee puntjes zijn binnen. Als Lens de 
toss gewonnen heeft, en de elftallen ge
reed staan te beginnen, blijkt Lens 2 
invallers te hebben,. , •· 

Het begin is sensationeel: geholpen 
door den vrij sterken wind, weet Wil
helmus reeds in den eerstèn minuut den 
bal in het net te doen verdwijnen 0-1. 
Groote" ontsteltenis bij onze menschen, 
doch als. W. Westing het leer in handen , 
krijgt en zo_owaar den stand op gelijken · 

Bij het verscheiden van iemand zooals 
onze Beb, is het niet slechts een gevoel 
van menschelijkheid dat. wij een korten 
tijd aan zijne nagedachtenis wijden. Het 
moet een plicht genoemd worden, en 
het is mij, hoe droef ook gestemd, een 
vreugde te. zijn uitverkoren een tipje op 
te lichten van den sluier die onze droef0 

heid bedekt, want mijne overtuiging is 
dat er veel meer gevoeld wordt dim hier 

.. geschr,even kan worden, · · . 
Westlandia !-Lenig en Snel 2. , voet brengt; begint de ·moed te herleven. 
Ofschoon het met een beklemd gemoed Maar aahpak½en is de b?odschap; wij 

was wegens de ziekte van ons aller spelen met wmd tegen. Wilhelmus komt 
·• Voor wie weet wat een vriend, een vriend, wiens ziel nu bij God zij, dat al. meer opze_tten en hoe de ~acks en 

· " ware vriend is, is het voldoende dat er wij dezen wedstrijd aanvingen en niet- Middendorp zich weren, weet Wilh. voor 
zou staan: wij hebben een vriend ver- tegen~taande Westlandia zich reeds eene de rust toe~ nog te doelpunten 1-2, 
loren. Och, ze zijn zoo dun gezaaid .... overwinning beloofd had, is: het ons toch Na half-time zou het wel beter Jaan, 
Maar hij was er een, een vriend voor gelukt deze gevaarlijke tegenstanders met d~chte1_1 we, want dan h_ebb,en wiJ den 
allen. Steeds had hij een hartelijk woord 3_ 2 te slaan wmd rn den rug, maar Jawel, met een 
voor ons over en bij hem was het niet .. Ongetwijfeld valt dit te danke·n aan onhou_dbare poeier ja_ag~ de geelzwa" 

-·-.-- mogelijk· dat iemand treurig zou zijn, het taaie vasthouden, het volhardend ~?orhoede __ num1:1_1er dne m ons net. 1 
wapt hij wist zoo heerlijk de oorzaak er zwoegen van alle spelers. Vooral in• de tiJd lang iiJn __ wiJ _nu even ste_rk, maai , . 
van te doen verdwijnen. Waar hij kon, eerste helft hebben wij een prachtig spel Lens-boys z11n met langer m toom .. \e 
daar hielp hij. Hem was het iets on- te zien gegeven, waarvan het talrijk, op- houden en eerst v. Wees, dan Ro~dennJs 
mogelijks, een ander verdriet aan te doen. gekomen publiek naar hartelust heeft laten den Voorburger keeper visschen 
Van de dooden niets dan goeds, zeker, genoten. De wind slaat schuin over het 3,-3. Dat geeft on~ moed,-Ja heldenmoed 

· maar van Beb kàn men geen kwaad veld, ·en wanneer er afgetrapt is, heeft en '.11 staat heel Wilhelmus ook \~ ver-. 
zeggen. Op 't sportveld, wie vond Beb Lenig en Snel het eerst het meeste na- ded1gen, hun doel __ wordt letterhJk be
geen amicale speler, wie geen aangename deel· er van. Evenwel, ons spel was over- koi:eld. (het doet °'.iJ denke_n aa~ Le~~ 3 
verschijning! .• Ha, jongens; daar komt bluffend,AlleWestlandia-aanvallenwerden Wllh. 4 verleden J_'.1ar). EmdehJk knJgt 
Beb aan", dat was reeds voldoende om den kop ingedrukt en onze voorhoede aanvoerder RoodennJ~ den bal van !)ouw 

· ieder vroolijk te doen zijn en onder ge- kon · met geene macht in bedwang·ge- en zet onhoudbaar m. 4-3. ~u is het . 
lach en gescherts werd menige middag houden worden. Spoedig verheugden wij spel gew?nn~n, en als. scheidsre~hter 
en avond met hem doorgebracht. ons\ ook ·met een 2_ 0 voorsprong. Maar Jansen, die m de punties was, emde 

En nu ... ? Hij is niet meer. Als een Wesllandia zit ook niet stil en weet met blaast, heeft ons derde de. twee eerste 
. broeder was hij. voor ons, maar nooit, een hoogen bal, tç hoog voor onzen punti_~s ~e pakken. Goed zoo. • 

nooit meer zullen wij een woord van kleinen Willem, den stand op 2-1 te WIJ zien dus: Zondag l.i. gaf ons 
hem opvangen of zijn sympathieke figuur brengen. Met extra moed weer aan den su~ces en gaf ons moed om zoo h~t 

.. zien. Hij rust reeds daar waar wij allen slag e11 het duurde niet lang of Roodenrijs seizo_en verder te V?.lgen. Maar toch is 
eens hopen te komen, en de tijd zal zijn volgt het voorbeeld van · Hendriks en het Jamme.~ da!. wiJ gespeeld hebben, · 
verlies doen vergeten en men zal hem Peters en geeft op korten afstand den want t.e~iJI . WIJ pret hadden, waren er 
niet meer herinneren. Maar, beste vrienden, -keeper het nakijken. Maar hoe we ook anderen. m diepe. smart. Dat er toch ge
van ons tenminste zal men zulks nooit zwoegen, toch kunnen wij niet verhin- speeld IS komt doordat de,_droeve mare 
kunnen zeggen,. neen, nooit. Steeds zal deren, dat Westlandia's middenvoor nog te laat b~½end. was, en w_e zou_derr Beb 
zijn voorbeeld bij ons navolging vinden. eens weet te doelpunten. We zijn nu geen plelZler gedaa~ met all~_s m de war 
Zeker, vele tranen zijn er om hem ge- lang zoo sterk niet meer in de meerder- te l~ten loopen. Bidden . wiJ eens voor 

· stort, maar op slot van rekening, als wij heid. Beurtelings komen bejde doelen in de zielerust v_an ~nzen dierbaren club-
het leven eens critisch beschouwen, dan gevaar, ma11r goaltjes blijven uit. genoot. Rusf m vrede. 
mciet het toch een groote gave van God R~st 2-3. · , 

~VEREENl61N6EN·I zijn om anderen, vooral zoo braaf als hij, · Na de thee ·zien we v. Niel als in
vóór ons te zien sterven. Wij kunnen er valler voor Juffermans, die wegens een 
zoo van overtuigd zijn wat dezer d<1gen inwendig knieblessuur verplicht is van 

,,.. . omtrent onzen vriend werd gezegd: hij verder meespelen af te zien. Weer zijn R. K. GARDE, 
lacht ons allen uit. Wat gerust moet hij wij grootendeels in de meerderheid, maar Afd. Parochie o. L. Vrouw van Lourdes.· 
steeds niet geleefd hebben en hoe heer- vooral de keeper van Westlandia weet 
lijk is.het om, als. hij, op 't sterfbed te alle gevaar te weren. Hij gaf in dit sta- ALGEM. VERGADERING. 
kunnen zeggen: ik ben klaar, ik wil dium eeh prachtige partij keeperskunst De vergadering werd geopend met den 
sterven. Welk een troost voor de nàbe- te zien. Zonder hem zouden nu. zeker Christelijken groet. Na eert kort woord 
staanden. Zoo mag hun droefheid in onzespelersmeermalengedoelpunthebben. van den voorzitter werd het jaarverslag 
vreugde verkeeren. Vrienden, laat ons dit Maar ook onze keeper bleek weer uit voorgelezen, dat onder uitbundig applaus 
geval tot voorbeeld voor ons leven die·nen. het goede· hout te zijn gesneden. Vaak werd goedgekeurd. 
Doen wij wat hij steeds deed: onzen sloegen wij an'gstig zijne verrichtingen . Grootsche plannen werden voorgesteld. 
plicht. Dan álleen zullen wij op 't uur gade, maar telkens kwam hij eervol en De oprichting van de Par. Bibliotheek is 
van sterven, dat voor ons ook zeker zal overwinnend uit den strijd getreden. in. een. vergevorderd stadium van vol
aanbreken . met• een gerust hart kunnen Bravo, Willem I• Onze aanvalslinie bleek tooiing. Deze week zal, een geweldige 

• 
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Bestuur onderling heeft mij getroffen, wat 
niet in 't minst heef\ bijgedragen tot het 
verkrijgen van de goede resultaten. Daar
voor ook aan mijn medebestuurders mijn ' 
dank, ook aan de · leden der afdeeling 
die hebben gewerkt elk naar zijn krachten. 

Ik sluit mijn verslag met een aansporing 
tot allen, om God te danken voor Zijn 
zegen en vragen wij dat Hij ons sterke 
in de toekomst dat wij als goede Kalho~ 
Heken en ijverige propagandisten mogen 
arbeiden. 

Daarbij niet ons zelve zoekènd maar 
voorop' stellend alles ter liefde Gods en 
onzen evennaaste . 

actie worden op touw gezet. Het wel- der Garde te doen voortbestaan en de 
slagen van dit mooie ert nuttige werk club .st. Willibrord" te ontbinden, welke 
hangt voor een groot deel af van· de alleen nog maar bestond in naam. 
medewerking der parochianen. Zij moeten Met goeden wil bezield zetten wij ons 
en · zullen de boeken leveren, welke de werk voort. Op 27 Nov. werd een groote 
volgende week zullen worden opgehaald. propaganda-avond gehouden in de zaal 
Verder worden plannen gemaakt tot het van Hotel Abeelen, met een tweevoudig 
houden van Liturgische Cursussen te doel, ten eerste om bekendheid te geven 
geven door den WelEerwaarden Heer aan ons bestaan in de Parochie en ten 
Kluivers; tot het houden van een Propa- tweede om leden en donateurs te werven. 
ganda-Vergadering ter versterking van de Wat het eerste betreft zijn wij goed ge
Garde; tot het in grooten getale versprei- slaagd en hadden een volle zaal, het 
den van de • Vliegende Bladjes", tot het tweede had beter kunnen wezen. 
ondernemen van• een groote propaganda Als spreker traden op Mr. ·v. d. Oever 
voor de R. K. Pers .st. Willibrord" en en Pater Wennink S.J., de Pastoor gaf 
• De Residentiebode", waarvoor de hulp het slotwoord. · · J. A. VOGELS, Secr. 
van de respectievelijke redactiën zal wor~ Verder werd de vergadering opgeluis- ---------------
den ingeroepen; tot het houdeff van een terd met muziek en zang. 

Jaarverslagen. actie tegen het Neo-Malthusianisme; tot 
het ondernemen van een actie voor de 
yerspreiding van de brochure voor de 
roeping tot het priesterschap .Den Zali
gen Petrus Donders".; tot het houden 
van een cursus .Inwendig Leven", · 

Tenslotte werd de bestuursverkiezing 
gehouden, welke tot resultaat had, dat tot 
voorzitter werd gekozen de heer P. G. 
v. d. Bogerd; tot penningmeester 'de heer 
A. Vrolijk, tot 2de secretaris wertl her
·kozen de 'heer J. B. Wesseling. 

Door den Geestelijk Adviseur werd 
' den scheidenden voorzitter de heer Twis

terling dank gezegd voor zijn uitstekende 
leiding, waaronder de afdeeling van de 
R. K. Garde gekomen was tot de hoogte, 
waarop zij thans staat. De nieuwe voor
zitter heeft geen gemakkelijke taak hem 
te vervangen. Hij is echter vol goeden 
moed en bezield met een groot enthou-
siasme. . . _ . 

de rondvraag werd deze geanimeer
ergadering gesloten met den Chris-

ua,ten groet. W. 

EERSTE JAARVEESLAG 
van de onderafdeeling mannen 

Parochie 0. L. Vrouw van Lourdes 
Algemeene propaganda-vereeniging 

.DE KATHOLIEKE GARDE" 

der 

Met groot genoegen begon onderge
teekende met het opstellen van het eerste 
jaarverslag, zelfs meer als een jaarverslag, 
want wij beginnen nog terug te zien naar 
de oprichting van onze club, in het Pa
tronaatsgebouw aan de Kerklaan. 

Op 21 Juni 1922 werden wij opge
roepen ter vergadering - kort voor de 
verkiezing der 2de Kamer - daar werd 
het woord gevoerd door Mr. v. d. Oever, 
thans algemeen voorzitter der Garde. 

Met een korte en krachtige uiteenzetting 
werd beoogd de groote noodzakelijkheid 
der propaganda en het in 't leven roepen 
van een afdeeling in de parochiè van 
0. L. Vr. van Lourdes. 

Schitterend was het resltaat, reeds eer
der waren voor dat doel gewonnen de 
heeren Twisterling en Verheggen. Doch 
staande de vergadering werden velen over
gehaald - die kwamen óf uit belangstel
ling à! nieuwsgierigheid - mede te wer
ken tn 't belang der Katholieke Staatspartij. 

Voorloopig·werden gekozen de heeren 
Twisterling, voorzitter, Vogels, secretaris, 
Bijmoer, penningmeester, Verheggen en 
Verhoeven. · · 

Zeer vlug moest worden aangepakt en 
met behulp van de Vrouwen-afdeeling 
zijn de uitkomsten verrassend geweest. 

Op een bestuursvergadering gehouden 
aan de pastorie op 3 Oct. werd besloten 
na rijp· overleg met den Geest. Adviseur, 
Kap. v. d. Kolk en met goed vinden van 
den ZeerEerw. Heer Pastoor, de afdeeling 

Nog zijn dóor ons gehouden een 8-tal 
leden-vergaderingen waarvan enkele ge
combineerd met de Vrouwen-afdeeling. Wat een keur van lezenswaardige arti-
. Ook een 12-tal Bestuursvergaderingen, kelen bevatten toch immer de steeds om 

Verschillende onderwerpen werden be- dezen tijd in druk verschijnende jaar
handeld: "Wat is Gardist en propagan- verslagen van ons Roomsch veree11igings
äist'', door den Heer Polman; .de Inqui- leven. In hooge mate leerzaam zijn die 
sitie" door den WelEerw. heer kap. Kluy- overzichten. 
vers; vervolgens .de Pers", .Heiligen- Het 13e Jaarboek van de R. K. Vak
vereering", ,,Aflaten" . enz., allen door beweging, de verslagen van de Federatie, 
onzen Geestel. Adviseur. den Volksbond, ,,Herwonnen Levens- · 

Ingesteld is geworden een orde-dienst kracht'', zij allen spreken ons van een 
in de kerk, tijdens de H. Missen op Zon- omvangrijken arbeid, die in 1922 is vol
dag. Het bestuur meende de ,leiding niet tooid. 
te moeten behouden en heeft deze in Trots het betreurenswaardige verschijn
goede handen overgedragen aan den heer sel van den terugloop van het ledental!(in 
P G d B d 1922 verlieten 28.971 pers. de R. K. Vakbe- ., . . v. . oger . 

Een 45-tal abonne's zijn geworven voor weging) kunnen wij toch in alle gelederen 
het "Vliegend Bladje". hetwelk om de ontwaren dat men heusch niet van plan 
viertien dagen wordt uitgegeven: Daar- is om, bij de neergaande conjunctuur, bij 
door zijn wij in staat gesteld om in een de pakken te gaan neerzitten, maar dat · 
honderd gezinnen grntis da_t bl~d te vei-- de goede kern, die gelukkig geheel onaan-
spreiden. ·· ·· getast, intact is gebleven, de slechte.tijden-~--~, 

Op de ledenvergadering van 2 Mei het hoofd zal weten te bieden en zich 
dankte de voorzitter allen voor p.et werk, prepareert op een reusachtige krachts
verricht bij de actie voor de Provinciale ontplooiïng in de toekomst. 
staten. De uiting van dezen gedachtengang 

Vervolgens werd het huisbezoek voort- vindt men zoo juist in de inleiding van 
gezet als actie ·voor de verkiezingen van het 13e Jaarboek onder deze woorden: 
den Gemeenteraad. De propaganda op- "Wij vreezen de toekomst niet, integen-
tocht welke werd georganiseerd maakte deel, wij dragen de rotsvaste overtuiging .. , 
een goed figuur, ofschoon deze toch beter in ons rond, dat het eigenlijke groote 
had kunnen wezen. (Wat betreft lret aan- werk van de Vakbeweging pas begonnen 
tal deelnemers.) is. Wat tot nu toe geschiedde was slechts 

Plannen zijn réeds klaar voor de actie voorbereiding; de grond werd geploegd, 
die gevoerd zal worden tot het oprichten er werd gezaaid, -- nu is de tijd op 
van een Bibliotheek, waar dan ook Uw komst waarin de rijpe vruchten in volle 
aller medewerking voor gevraagd · zal heerlijkheid en pracht zullen gaan prijken." 
worden. · Deze woorden · zijn dunkt ons· een 

Als jonge afd. mogen wij zeker blijde spoorslag voor degenen onder onze man
terug zien op het door ons verrichtte nen, die tengevolge van de economische 
werk, doch niet met een welgevallen, wij omstandighedén door lusteloosheid, door 
hebben genoeg gedaan, het moet zelfs malheid zijn overvallen. Hoewel dit in 
een aansporing zijn tot meerderen ijver. zijn algemeenheid niet zooz~er toepas
Want veel wordt nog van ons verwacht, selijk is op onze Volksbond-afdeeling of 
een actie voor de Kath. Pers zal dezen vak- en onderafdeelingen, zijn hier en 
winter worden ondernomen, enz. daar wel enkele symptonen · te ontdekken 

· Wij mogen ons verheugen dat het die wijzen op een geest van lusteloos
Hoofdbestuur ons werken goedkeurct en heid. De verschillende besturen hebben 
ons beschouwt als een der flinkste al- hier vooral een waakzaam oog te houden, 
deelingen. want lusteloosheid is als 't ware een . 

Dank breng ik hier dan ook aan onze besmettelijke ziekte, zeer voor uitbreiding 
Hoofdleiders. vatbaar, dewelke door krachtig optreden 

Een woord van dank komt zeker ook reeds in het eerste stadium moet worden 
toe aan onzen Geest. Adv; _voor zijn tegengegaan. _ , 
goede raadgevingen, hij toch miste geen Vooral ledenverlies werkt zeer ont- 1 

vergadering en was altijd bereid een of moedigend, maar dan willen wij toch 
ander_ onderwerp voor ons te behandelen. even aanhalen, wat het Federatie-verslag 
Hij spoorde ons aan tot goede propa- hierover zegt, welke woorden zeker een 
ganda en wist ons in te toornen zoo grond van waarheid bevatten. Het leden-
wij in onze voortvarendheid te hard of te verlies is, in onze oogen althans, niet het 
scherp werden. meest betreurenswaardige verschijnsel van 

Hulde breng ik· aan onze Vrouwen- d_ezen tijd. Wij hellen zelfs óver naar 
afdeeling die zooveel werk heeft tot stand de meening, dat het in dit .opzicht ge
gebracht en altijd voor ons is geweest leden verlies op den duur winst zal be-
een goede.hulp. . teekenen. Die zoo spoedig wegloopen,' 

Een krachtige , samenwerk'.ing van het zijn de ware broeders niet. Zij zijn bij 
,. 
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Ons elftal, dat eerst wind (lees: storm) die bal, denkt hij, een knal, en· de toe-
mee had, was als volgt opgesteld: loopende Kees Hamburger krijgt den bal ;:i:s··•'t. 

BIJBLAD van 

11,,:. <• . • 

uu:-,: f',·. 

· .. ,wa: 1:.·, · 

Willibrord" 
26 October 1923 

W. v. Melzen, Jac. Hagéraats, Toon Hau- juist tegen zijn maag. Even pompen en~ 
ser, J. Boone, W. v. Boheemen, v. Diemen, het vriendelijk verzoek van een zijner 
Co. Wesling, W. Haket, B. Starrenburg, medespelers, wat op te schieten, brengen 
Jac. Haket, W. Westing. · . hem weer op de been, en voort ging het 

Dadelijk na · aftrap ging het op Graaf weer. · . 

.SPOR,T Willem doel af en Alkemade, die het ver- Maar het mocht hun niet meer gelukken 
dedigde, moest al, dadelijk handelend op- ons .nel" te doorboren, zoodat toen de 
treden. Zooals we begrijpen, heeft hij het scheidsrechter einde blies, de stand 3-2 

, Uit het Lenskainp. ·toen druk gehad. Aanval op •aanval werd in ons voordeel was. 
ih,'.1 door onze vier man sterke voorhoede VETERAAN, 
--· Onderstaande regelen werden nog in- ondernomen. U zult denken, vier man? 
!gezonden door een vriend van ons over- Ja, want Willem Westing combineerde Zondag gaan er 33 menschen aan den 
rtede_~_-lid BEP STAR~ENBURO: zich met van Diemen. Zij hebben den slag om te toonen dat ze Veteraan's lesje 
i:n geheelen wedstrijd gezamenlijk links-half verstaan hebben. Het programma is: 
· q,, ''··Het is geschied gespèeld. Ons eerste doelpunt maakte L. en Snel !-Duiven I. 

·· 'I Geen niemand had verwacht, Co Wesling. Terwijl een der Graaf L. en Snel· lll-P.S.C. Il. 
l•,•l Dat na een donk're nacht . Willem-achterspelers en Wimpie Haket Graaf Floris V-L. en S. IV. ;. 
rr Ji,, ·· Vol zorg en angst, · elkaar den bal trachtten afhandig te maken, Denkt er aar\ menschen: 6 puntjes, hoor 1 
J·,;/A(an ons is heengegaan deed Co als de beruchte hond in het , P. J. 
:0.ns: aller vriend, van wiens bestaan, spreekwoord: "Twee honden vechten, """"""""""""~"""""""""""'""""""""""""""""""= 

. w•:Een ieder vol verwachting was. . enz. Hiermee wil ik natuurlijk niet zeg- d 
-ltli)'.' Ma.ar - helaas ' gen, dat de Graaf Willemer of.Willem w eek...-a_ gen a 

G d h ft h t 'ld Haket honden waren, evenmin liep Co ... ,,.,, o ee e zoo gew1 , · b f h · d · ' 
Hij die zeeën dwingt en stormen stilt, met een een weg, maar wel ga iJ en vergaderingen, repetities, uitvoeringen etc. 
·· · H'' b k d't h l I bal zulk een ,p1mter, dat deze niet alleen ______________ _ 

·l!;;Lt. IJ ra 1 ·se oone even a d 
1 1 

b 
V k I l hts door het oe v oog, maar ovendien, '" , : . oor or s ec ; d I h dd 

:W.ant: eens zien wij elkander weer, aar wij nog geen , ne ten . a en, iets 
Q_an;,vult geen traan ons d' oogen meer, verder doorrolde. Enfin, binnen een kwar-
Q~.n ;zingen wij Qod's lof en eer tier was de keeper, die den bal ging 

M 1 •t h lh ·· halen, al weer terug. Zoo hebben wij 
1•1li1:, e · eme eir. · · d t d d l d d' t voor e rus . en oe ver e 1ger nog wee 
1oó·, l ' · · · wandelingen laten maken, ik meen beide 

HcRINNERINOEN. keeren door Willem Haket. • 
1
/}~'en ik gistermiddag tegen den storm- Eenmaal kreeg Koos Haket een mooien 
wind in zat te tornen, om den wedstrijd kans, een schot van rechts hield de keeper 
Cens. tegen Oraal Floris _ die tusschen vallende uit zijn doel, maar kon den bal 
nyee haakjes verregend is _ te gaan niet wegwerk_en. Koos stormt in, schiet 
b'ewonderen, herinnerde ik me plotseling en · •. · boem, tege_n den paal. ·. 

In deze rubriek worden gratis opge
nomen de evenlueele aankondigingen van 
alle Kath. Vereenigingen te Scheveningen. 

:ZONDAG 
1-1.30 Gelegenheid tot verkrijging val) 

boeken, St. Vincentius Bibliotheek en 
Bibliotheek ;,Dr. Schaepman". 
Woensdagsavonds van 7.15-8.-.· 

MAANDAG 
8.30 Bijeenkomst van "DE H4,NZE" 

in baar nieuwe Vergaderlokaal 
• Hotel "DU NORD", Keizerstraat, 

nÖg eens een, keer zoo gestompt te Eemge malen viel o~k Oraal Willem 
· hebben. Echter was het toen nog erger. aan, maar_ onze ve~ded1gers deden hun 

' Het was op den dag dat we onze' best, ~n wisten teg~npunten te voorkomen. 8.3() Repeti~ie .Herw. Leve?skracht.'.!... _. _ .---
. ei,tste overwinning boekten, en wel op Zoo gmg de rust m met 3-0 _voor ons. S 

Graaf Willem Il', dat ik op de Houtrust- Hoe zou het verder gaan '!'el wrnd tegen? DIN DAG ' 
~;üg gekomen, niet langer op de fiets Ik hoorde een Graaf :Y1llemer zeggen,; 8.3.0 Bestuursvergadering N. R. K. V. 
kon blijven zitten en den tocht naar ons "Het kan nog gemakkehJk 7-3 worden. VRIJDAG 

.. veld ·verder. volbracht met het stalen ros En daMt had gd~ekuknd, atls er maar ~escehtoten 7.30 Eerste cursusavond voor leden 
i~ de. hand. Jonge, jonge, wat een wind: w~s. aa~. 1 ~ns war~n ZlJ n zoo d N R V 
~~t: zand woei in je ·oogen, je neus en mm als WIJ machtig. Wat 1s er toen ~oo~ van en • • K. • 
te. mond, en zoo ,nu en dan moest ll)en ons geploe!erd, volgeho_uden. tot het emd . 8.45 Repetitie .Herw. Levenskracht". 
zich e,ens qmkeeren om wat op adem te Het doet Je g?ed als Je d~araan _denkt. ZATERDAG 
kçmen. Evenwel, langzaam maar foch · Al lerst_ond 1s Oraal Willem m . de 
zeker naderde ik het terrein. Ter hoogte meer?erhe1d, en nu bleek welk eene ver
van het tegenwoordige B.M.T.-huis kwam betermg. ons elftal had ondergaan door 

Contributiebetaling Bouwvakbond 4-5 u., 
Metaalbewerkers 7-8 uur en Volksbond 
en Gerardus Majella van 8-9 uur. 

~VEREENl61N6EN·J 
' -eq echter e~nsklaps een_ donkere bol uit onzen nieuwen .?oelwachler. Heel "'.~t 

de hoogte neervallen, vlak voor mijne schoten heelt h1J daar verwe_rkt en z11n 
voeten kwam hij . op den grond neer, w~rk sloeg over_ op onze oven ge spelers. 
-.:ç'erde toen over mijn hoofd, en was in Willem Haket gmg helpen verdedigen en 
111ininium van tijd achter mij verdwenen. speelde 3e achterspeler. De vorige week belegde de Dames-
Wat dat voor een ding was, blee½, me Me( Koo~ ~n Toon, en .~eholpen door afdeeling der Katholieke Garde in de 
al:-dadelijk, toen ik op het veld aankwam, de m1pdenhme, speelde h!J achter dat het par. van 0. L. Vr. v. Lourdes eene leden-
want . het eerste wat ik hoorde was de een lust was. Onze nu dne man sterke vergadering, welke druk bezocht was. De 
vrailg': of ik geen bal gezien h~d? Een voorhoede !rachfle op haar beurt eens Oeestel. Adviseur opende de vergadering 
orizer tegenstanders - ik meen het was wat opluchlmg te brengen. Co,, Beb _ en met den Christelijken groet, waarna 't 
·óns. tegenwoordig lid Eef Wezenberg - Koos, gesteund door Bohee'!'en,· renden woord genomen werd door de Voorzitster. 
nieende onzen toen voor hel eerst uit- al en toe op het Graaf W1llemdoel af. Deze heette allen hartelijk welkom, en 
komenden keeper .. v. Melzert eens. aan de Uit een dezer aanvallen schoot Koos op drukte hare vreugde uit over het feit dat 
tand te moeten voelen. Het resultaat van de bovenlat, · uil een ander juist naast, de belangstelling voor de K. O. steeds 
deze tandheelkundige behandeling was; maar doe!punten konden we ,11iet meer. groeiende is en evenzoo de sympathie voor 
dat .hij huizenhoog over schoot en dat O_raaf "Willem wel. Het eers_te doelpunt haar werken. Zij vergeleek hare afdeeling 
de bal_, door _een windvlaag opgeyangen, dat ZIJ maakten, ontstond ~1t een goed met een goedwerkende goedloopende 
eerst bij B.M.T. daalde, daar over mijn opgezette_ aanval, met een dito schot be- machine die naarmate zij resultaten op-
hoofd sprong en nooit weer is terugge- sloten. Hieraan had v. Melzen geen schuld, levert aller bewondering meer en meer 
komen. · · . . maar wel aan liet tweede. Toen liet hij zullen doen uitroepen. ' 

Toen i~ in de tept kwam, zag ik daar een !am rollertje uit?ij_ne handen glippen. Wat is de K. O. toch een prachtige 
allemaal lange gezichten. Wat een weer, Ik 21e he~ nog lll)_d1g worden. Je k~n instelling en wat is die afdeeling van 
en wat een tegenstanders! Onder hen aan hem zien, dal hij, dacht: .• Nu laat 1k O. L. Vr. v. Lourdes toch een schitterend 
bevinden zich, behalve Eef ook nog de er geen meer door. E_~ h1J hee_!I geen onderdeel ervan ! ' 
gëbroed~rs Hamburger en de gebroeders bal m~er doorg~laten. HIJ heeft zrJn doel_ Luid applaus. 
Borsboom. Dat wordt weer verliezen zei prachtig verdedigd. Trouwens, al onzen Hierna volgde de voorlezing van het 
Koos Hageraals, maar toen ik de sp;lers mannen ~n man~etjes kon je het aanzien, jaarverslag door de Secretaresse: '-

, wat moed. 'had ingesproken, werden de dat ze wilden wmnen. Een geregeld en zakelijk verslag van 
· gezichten weer korter en gingen wij den Weer een aanval van Or. Willem. De de verschillende handelingen onzer af-
strijd aanbinden. bal kom't bij Willem Hakel. Weg met deeling gedurende het afgeloopen jaar, 

·, 
" . , -

,. 



' 
0 ' 

is· ·niet mogelijk,. wegens het ontbreken en de lsle Penningmeesteresse en de Door· die wijding· heeft.zij voorts ge
der notulen, over het eerste gedeelte, 2de Secretaresse welke laatste zich niet :vraagd dat God uwen arbeid.zou zege\!-e!l 

·, Zoo oppervlakkig beschouwd, zou. men meer herkiesbaar stellt. zoo dat hij was een. bri>Jl' van welv~t't 
meenen, ,.dat onze .. afdeeling den eersten Als candidate werd door ons Bestuur voor uw gezin; dat·God u zegenenhou\\ 
tijd sedert hàre oprichting een kwijnend voorgesteld Mevrouw Corver. in uwe gezondheid,. opdat ge zoudt kun-
bestaan heeft geleid, doch als men waar- . Daar Mej. C. v. d, Bol inmiddels door hel nen werken voor het geluk van U\V ge~[!!,_ 
neemt, hoe gaandeweg meer leven en Hoofdbestuur werd aangezocht om kring-' maar vooral dat gij uw •• arbeid zpyd_ty~~ 
actie merkbaar war.den. ' en wij nu bij, het, leidster te worden, welke functie zij aan- richten in z_ulk een: stemming dal"yjl'~;, 
.einde van het verslagjaar op zoo rijken vaarde, zal ook in deze vacature moeten: dagelijks 'meer •doet gelijken op•'ïlë. 
oogst -van .. goede werken mogen terug- worden voorzien. · ; Godd. Werkman van Nazareth. · __ ,.J.·_ " . 
zien, dan komt men tot de overtuiging Aan het eind van . mijn verslag een Zegenend heeft uw :moeder 4e Kerk 
dat onze Garde-afdeeling als een waar- woord van dank · aan onzen . Geestelijk een kruis gemaakt over uw vaandel -:
devol zaad, langzaam maar zeker tot ont- Adviseur voor zijn onverflauwden ijver: om~at arbeid een kruis is, ons opgelegd 
wikkeling kwam en dit geeft vértrouwen en zijn tact en beleid; eigenschappen zoo: door 1God, maar ook om u te herim1ereni)l 
voor dé toekomst. noodig bij het leiden eener vereeniging: dat het kruis kan worden een bron vah~l 

Opgericht in 1922 was haar eerste geste in het algemeen en eener Vrouwen-al- geluk en glorie, wanneer het wordt op-
de propaganda voor de fü1merverkiezingen, deeling in het bizonder genomen met Christus. - . ··[ ,,-, 
met name voor Mr. Kolkman. Als slotwoord de bede tot -Hem, voor Daarna heeft uw moeder dë Kerk: het 
"Een bloerrtendag in Mei d,a,v. ten be- Wiens eer en belangen hier op aarde, vaandel u i_n handen gegeven en' tö't u 

hoeve, van de • Katholieke Socialè Actie wij ons hebben vereenigd: dat Hij ons gezegd: ,,Gaat nu de wereld in, séljaart 
geljouden, werd met zooveel ijver door doordringen moge van den ernst onzer. u vast aaneengesloten om uw vaa!J.'S_ttij~t 
.onze dames-leden behartigd, dat de finan- actie opdat wij onze beginse\en altijd en den goeden strijd voor Christus en'· uWO 
tieele uitkomst, bij het openen der l:ms- overal hoog houden; dat Hij verder ons gezin, Ik ga met u, Mijn liefde öridèfl. 
jes door het Hoofdpestuur, uitroepen van werk_ zegene en ons allen in onderlinge steunt u en helpt u in. uw strijd!"_..:.... 
bewondering uitlokte. naastenliefde vereehigd houde, opdat de Daarna bracht de spreker in hèrinne-
, Daarop volgden de Verkiezivgsactie Katholieke Garde ook door ons toedoen ring wat de Pauseneti Bisschoppèh h~d-.H 
voor de Provipciale Staten en last not meer en meer groeie en bloeie en een den gedaan om de arbeidsvoorwaar~eN 
least die voor den Gemeentenraad, welke keurbende warde die groote en talrijke voor den werkman. te yerbeteren, h.oe' zij, 
met- haar goed g~or_ganiseerden propa- ov~rwinningen behaalt voor Christus, de w_erk~evers hadden gewezen op huVm\11 ganda-tocht krachhg indruk ma11k\e. W1en alleen alle eer en' lof toekomt. verphchtmgen, en het, was lreffend,otl?-a 

Voor en na werd er nog gewerkt ten te zien hoe onze gped-Roomsch_e B9,uW,.!0 behoevç van verschillende liefdadigheids~ De ·. Bestuursverkiezing die volgde, vakarbeiders meevoelden en waardeerëlèi\' • 
instellingen en o'ok met het inzamelen handhaafde de aftredende dames in hare de zorg van hun Moeder de Kerk voor 
van gelden· .voor het R. K. Ziekenhuis, functiën met uitzondering van Mej. Na- hun en voor hun huisgezin. 
sloeg onze afdeeling een goed figuur. gelmakers, in wier plaats als 2e secreta- Doch, ging de spreker voort, al strekt 

Waar noodig, sprongen onze wakkere resse Mevr. Corver gekozen werd. uw Moeder beschermend de handen,o\'.~r 
gardisten onversaagd in den bres! En het Na nng enkele mededeelingen omtrent u uit, zij kan u niet Ydjwaren voor'.êr~ 
wektegeenszinsverwondering, toen nauwe- de wintercampagne, kondigde de Geest. moeilijkheden van het leven·. Zij kan,op"'1 
lijks d~ verkiezingsdrukte ac_hler den rug, Adviseur tot aller voldoening een lithur- komen voor uwe rechten, u wijzen 'rii/1 l 
door haar :het initiatie_! werd genomen gische cursus aan, welke in den loop der uw pHcht, maar zij kan niet u altijd qat½"'J 
fot een krachtige poging om den Geeste- wintermaanden zal gehouden worden. gene geven wat zij zoo gàarne gevèh zo((t 
lijken, herder der parochie te hulp te•ko- Verder besloot een heerlijke lezing over - en nu wijst sprek~r op St. Josepl]_ dè}~ 

_men "bij diens onvermoeid arbeiden ter de Eucharistie, meer speciaal mei, be- patroon - hun vaandel. · · ., "''.',;" ;r 
veikrijging van een .nieuwe kerk. • trekking tot andersdenkenden, den avond, Wie Was werkzamer, wie_,godsdienstig~/,, 

Daartoe werd ·een feestavond belegd welke men na den christelijken groet in wiens leven meer gezegend, · wie •"1~~r'!9 

en al wat gardist heette in de· parochie .opgewekte en voldane stemming verliet. spaarzamer dan hij, wie verdi~nde, 1ll~~i',~ 
werkte tot het slagen daarvan mede. w s · s ta· gezegend te worden? En toch hoeve~I • 

Hierbij vonden wij ook krachtigen steun · TEEVENSz, ~ere resse. moeilijke jaren zijn er iri, zijn !even' g~fit, 
bij .de mannen, en het ·:,Eendracht maakt Vaandelw_ ij ding. weest - jaren'. van a_rn\oede gedurénile'~ 
Machf' werd· hier weer ten volle bewaar- zijn zevenjarig verblijf in E!(Ypte. --,J'.ll~!ll 
heid, Het was dè Voorzitter·der Mannen- R. K. Bóuwvakarbeidersbond .St.Joseph". jaren zijn voorbijgegaan'.· en hebberi'zji,!iJr! 
afdeeling die ons door-zijne krachtige be- . Van deze heugelijke gebeurtenis, waar- ziel niet gebroken, want er leefde itJ Rë;p ?l 
moeiïngen de groote zaal van het Kurh<)US van een uitvoerig verslag is opgenomen een kracht_ die nooit_ gebroke1_1 kon Wo,r!dJ 
bez~r~de; verder, stond"de •~ann~naf- in de "Residentiebode", gewerd ons het d_f:n, de" h~lde voor J.~zus die leel.1eiJ~ •. 
deehng om, terz1Jde als Comm1ssanssen navolgende· betreffende de re'dè, op äe zqn nab11heid, , . • . ·;. ~ 9s 
van orde tijdens: de voorstelling en over- ,teestvergaderi_'1g uitgesproken door den M. H., ook in uw nabijheid leefftnf~ 
al waar mannelijk optreden noodig was. Heer Gommers. : die Joseph veTYulde met lijdensmqêd,'.e'n,1~ 
Zoodoende werd die avond dan ook tot onbreekbare zielekrachl. Doet_alsjosèp_h./ Wanneer men een rede hoort, kan men .. ,,., 
een. schitterend "succes èn , moreel èn luisteren met het oor _ ook luisteren richt uwe oogen op Hem,, gaat tot Hen\ 
fin_antieel. · . · en HiJ' zal uw kracht ziJ'n. in de m, .oeill,1'k'é.''1" met de ziel. Mocht dus het verslag van , m1 

Onder -,al deze bedrijven door werd de rede van den Heer Gommers minder dagen die so,ms over u ,!rnmen,, : . 1 ·,;# 
nog' gewerkt aan de verspreiding van het Zoo zij dan uw vaandel u een herilf-
V-Hegend Blad je en den verkoop van, juiSt zijn; denk dan dat ik heb geluiSlerd nering aan de Jiefdevollê zorgen van ü)V'e_ls 
boekjes van Pater Donders e. m. d. met mijn ziel, die zoo gaarne hoort wat Moeder de Kerk; het zij voor u een aag"w 
· Een 4-tal vergaderingen werden gehou- men ·· gevoelt (noot van den tweeden sparing om uw arbeid te teekenén ii)ift1V 
den. In begin Mei 23 een alg. ledenver- verslaggever). ' · ·het kruis van Christus, het zij yoor u eè't/1° 
-'ader_ing, welke ten doel had de verkiezing Na de gewone gelukwenschen aan belofte van Gàds rijke vergeld. ing als .gl1~0 
"' Vaandelcommissie en Bestu_nr, bracht de S r n 
van een nhiuw bestuur. spreker in dankbare herinnering wat door mei t. Jose~h u~ arbe_id_'-rerricht tot bloe,::,1 

Hie~bij werden benoemd de · dames: de overleden leden de Krom en Timmer- van. uw gezm m de , helde van Jez~s•r,I 
Brouwer, Dekker, Steevensz en Nagel- mans wasegedaan voor de Bouwvakbond Chnstus. , ' . " te;,b 
maker, resp. als Voorzitster, lste Penning- en het vaandel, om daarna over te gaan · . . ·: ·· ;,'. :;;b. 
meesteresse, lste Secretaresse :en 2d~ tot zijn eigenlijke rede, die wij hier in "Hi:rwonnen -Levenskracht . , '.lb 
Secretaresse. Het 5de Bestuurslid; MeJ. het kort samenvatten. , Maandag, 5 Nov. feestavond• voor ,de:J9 
v., d. ~ol, bleef t_?en "wegens ~aar ge- Uw vaandel heeft Zondagmorgen ge-' Dames welke hebben medegewerkt -ailmrl 
zondhe1dstoestand IIJdehJknon-ach~I, doch durende de H. Missen in de Kerk ge- den laatst gehouden zonnendag. ·,;mn! 
vatte na ~aar herstel haar arbeid, met staan onmiddellijk naast het altaar, dat 't Belooft weer een schitterende"avoiid 
dubbelen IJver weer op. beteekent dat arbeid offer is en dat gij 'te worden. • . · -. •1:iiln 

Een· Bestuursvergadering op Dinsdag het ' offer van uwen arbéid dagelijks zult Voor familfeleden der Dames en be-H9 
9 October gehouden, zette ecnigeplannen vereenigen met het offer van Hem die langstellenden zijn toegangskaarten à•30,d 
ineen vo_or de a.s. wintercampagne en insgelijks werkman was en voor u den cent verkrijgbaar bij: v.d. Ham, Renbaan~J)l 
zullen d1_e op de· 19 ,Oct. a.s. bepaalde zwaarsten Kruisarbeid heeft verricht. straat 56, de Zwart,· Keizerstraat 340,•ll 

il l~denvergadenng ,nader behandeld en Uw vaandel is gezegend in naam van Luiten, W. Kuijperstraat 55, Lauwerijssens,,)! 
mteen gezet worden. •Ook .-zal dan een uwe Moeder de Kerk, die over alles wat Kompasstraat 131, Stok, Kerklaan 189. lsw 
Bestuursverkiezing plaats hebben, waarbij haar kinderen liefhebben, zoo gaarne de Om teleurstelling te voorkomen voorziei)l 
volgens -~ooster aftreden: de Voorzitster zegen van God ,afroept. men zich tijdig van een toegangskaart. •nla 
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BIJBLAD van 

,,St. Willibrord" 

'- . 

dotje van ee·n kans verprutst, omdat hij kon de wedstrijd met negen inenschen 
schijnbaar geen zelfvert~om.ven had. Hoe aangevangen worden, terwijl v. d. -/Lans 
anders te verklaren, dat hij op 5 M. af- na vijf minuten spelens kwam helpen. 
stand voor het doel gekomen met nie- We zagen weer eenige oude gezichten, 

2 Novembe~ 1923 1 mand __ dan den keeper voor zich, nog zoo b.v. Hageraats, die sinds Paschen 
-,.;;-=:;~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:...:._·-_-_-.::; niet schiet, maar wacht tot hij opzij ge- niet meer gespeeld· had, maar nu de ,. 1 zet wordt? · -· - stoute voetbalschoenen weer had aange-

- ,S PQQ.T I Tot rust ging het spel gelijk op, en trokken. Verder liet Piet Ruyters zijn 
a,,:~-;:;-;i_....i ___ .:::..,..:....._=:....:.....::..:;_ __ J_ met een 1--,0 voorsprong maakten we licht ook weer over de voetbalvlakte 

, ons na de rust op, om de tweede helft schijnen, terwijl Juflermans weer uit de 
Uit het Lenskamp. te beginnen. hoogere kringen is teruggekeerd, Jan 

Jongens' uit 't vierde/ontwaakt! Al direct na de hervatting staan we Bontje in zijn val meesleurend. 
A.s. Zondag gaan wij alweer een be- weer voor het Duivendoel. Onze achter- Omdat wij de toss verloren, mocht 

gin maken aan de competitie 1923-1924. hoede zuiverde, zoo noodig, met verre Roodenrijs aftrappen" Maar de Rohda
Het gaat dàn tegen S.D.L. Il (Animo). trappen het veld, terwijl de middenlinie menschen nemen den bal over en knoerten 

Zouden wij dezen wedstrijd weêr win- steunde. ,Nadat verschillende onzer aan- hem. naar ons doel, Aanhoudend zien we 
nen met 7-0 als tegeri Blauw Zwart? vallen waren afgeslagen, mochten wij een eenige tientallen oogen omhoog gericht, 
Toen dachten we ook dat de competitie hoeks~hop nen_ien. Koos, die overigens verlangend te zien waar de bal zal be
ging beginnen. Jammer, speelde toen per ook zijn dag met had, plaatste mooi voor landen. Het gaat echter op z'n Poeldijksch. 
vêrgissing een ongerechtigd speler mee. doel, Nijp zet, zijn hoofd er onder, en Bontje en Rutten willen niet onderdoen 
't Gevolg was .f 5,- boete en den. wed- nummer 2 ligt in de touwen. en zoo lijkt het wel een om-het-hardst
strijd over. spelen. 1- Even daarna een juiste voorzet, weer schieten van hunne voorhoede en ons 

Dat is al weer vijf weken geleden. De van links en Dolf Peters zorgt voor de backstel, met dit verschil evenwel dat 
-~"')" bond heeft ons· een aardig dutje laten rest 3-0. Maar dan_ is het ook afgeloopen, onze backs tenminste den bal naar de 

doen in October, maar nu: Ontwaakt, zoo finaal, dat het lijkt of wij er niet voorh~ede zenden, die geregeld döor de 
jongens, wij moeten aan den slag tegen meer zijn.Góed gesteund door den scheids- knoert1ge achterhoede heenbreekt. Vooral 
onzen zwaarsten tegenstander, maar toch rechter komen de duifjes als duivels op- v. d. Lans weet hoe het behoort. Maar 
kan die wedstrijd worden gewonnen, als zetten. Onze achterhoede moet alle zeilen veel gevaarlijke scholen worden er niet 

_ er maar gewerkt wordt.. Wij moeten be- bijzetten om de gevaarlijke aanvallers terug gelost. Het spel mag dan 10 minuten 
ginnen met de gedachte: ik moet, ik wil,; te dringen. · oud zijn, als plotseling de Rohda-links
en deze gedachte houden wij bij ons tot- Des Ie meer werd er hier inspanning binnen den bal voor de voeten krijgt en 
dat de scheidsrechter einde blaast Onze geëischt, wijl de scheidsrechter-clubgenoot een punt inzendt. Ben valt, raakt den bal, · 
gedachten steeds bij het spel houden het geregeld buitenspel staan van zijn maar de paal is ons niet genadig en 
zonder mopperen. _ _ i ' vrienden totaal negeerde. · werpt het eerste doelpunt in het net: 0-1. 

't Moet een elllal van echte sporvrienden De druk op ons doet, werd Ie hevig; We maken ons nog niets zenuwachtig, 
zijn. Aangepakt dus. Huub, houd de bal- er moesten doelpunten komen. En ze want er is nog tijd genoeg. Toch is het -t' len er maar uil, en jij Co, bevestig hel kwamen, wel 3 in gelal, zoodat we zoo tegenpuntje een sein, om' wat aan te 
.vertrouw~n, dat wij in je stellen; en mijn ver waren als voor den wedstrijd. Voor pakken. Het wordt de Poeldijksche achter-

- twee kanthalfs, Jan en Cor, ]alen- :wij el- een vierde goal ontbrak de tijd, hoewel hoede nu dan ook lastig genoeg gemaakt. 
, kaar goed begrijpen. Ten slotte de voor- de scheidsrechter zijn best heeft gedaan, Een keer zelfs moest de paal komen 

hoede, ik re.ken maar op drie goals van om dezen wat te rekken. Of v. d. Heyd!, helpen. De verdediging werkt met voeten 
__ jul_lie, dus flink samengespeeld. Ik heb onze grensrechter, al stond te brullen: en handen; en dil laatste werd hun een _ 

gehoord, Wim,. dat jij een hekel aan .het i~ tijd, al lang tijd", het .gaf niets. strop. De scheidärechter wijst :naM-bet--,----
pingelen hebt gel_<regen, nu, provisiat, Eerst nadat nog twee kansen voor de beroemde kalkplekje, dat tusschen haakjes 
hoor kerel. Dus jongens, laten wij goed duiven door ons genekt waren, vond te dicht bij doel ligt, en v.d. Lans brengt 
beginnen en - propaganda maken voor mijnheer dat het zoo welletjes was. den stand op 1-1. · 
Haket's vereeniging. _ _ Wat onze spelers betreft: Hendriks in Tot rust blijft de verhouding gelijk. 

· · . . Aanvoerder JOH. H. ~et doel bEes
1
t. Ook Koos v. d. Kley was Een keer moet nog wat gestopt worden, 

·. Lens (-Duiven I. m vorm. e werkte hard, maar had last want de linkshalf yan ~ohçla zag zeker 
Onze eerste wedstrijd in de l e klasse van een verzwikte voet. De middenlinie hoofd voor den bál aan. - -

D. H. V. B. is in een gélijk spel ge- heélt hard gewerkt. Van alle drie was Na de thee waren wij be.slist sterker, 
·t - eindigd 3-3. Mogen wij tevreden zijn? hel verdedigen goed, maar van steun en hel bleek duidelijk, dat onze gasten 

Ja' en neen. Ja, omdat we niet beter ver-' geven aan de voorhoede hadden zij geen leelijk op de koffie zouden komen. Zelf 
dienden. Neen, omdat we ons een 3:0 kaas gegeten. Deze verdiende trouwens hadden zij het ook wel in -de gaten• 
vocirsprong hebben laten ontnemen. De geen beter lot. Het was huilen. De eens waarom zij het spel dachten te forceeren'. 
scheids~echter was niet opgekomen, maar zoo beroemde linkerwing wordt welhaast Maar met zulke zaken moet men niet bij 
de Dmven hadden een bondsscheids- berucht om het zoeken naar zijn vorm. bij het derde wezen. Hoe rµwer tegen
rechter, lid hunner vereeniging, bij zich Op het laatst hadden, die twee mannen partij, hoe meer goaltjes wij maken. Als 
die toen gefloten heeft. Slecht was hiJ naar het s~heen, iets on/dekt; ma~r het van Wees toeloopt om een voorzet te 
niet en onpartijdig ook niet, enfin, zand was !oen met ~eer noodtg. Peters ts een benutten, wordt hem zulks verhinderd 
er over. Ik bedoel natuurlijk niet over handige speler1_ maar zon9er schot. Nijp door __ het hands maken van Rohda's 
den scheidsrechter. , _ -~erkfe natuurhjk als alt1j_~ en Ró~?~n-_ r~chts~ack. Mijnheer Schröder kijkt goed 

We verloren de opgooi en hadden nj~ had zoc::veel last va~ Zijn zwaarh1v1g- ml zijn doppen en Roodenrijs is de eer 
eerst het Viosdoel te verdedigen. Ons heid, dal hij volstrekt mei mee kon. _ . gegund, de winn~nde goal te maken. 
ploegje, dat nog al gehavend was, zag er Kont, mannen, een volgende keer beier, S. P. C. woest, wij•in· onze schik. Dit 

I' 
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. ' 
· zoo Hit: Jan Hendriks, Eef en Koos, dan allen:iaa,1 opkome~ hoor, opdat wij werkt zoo aanstekelijk dat Kees v. Wees 

Goorbergh, Middendorp, v. Boheemen eens een mgespeeld knig~n. Zondag tegen een voorzet van rechts zonder dralen in 
Roodenrijs, Nijp, Dolf, Jan en Koos. ' Spartaan ons .?este beentje voor, want ik een doelpunt ·omzet. En als Juflermans 

" Absent w·aren onze keeper, Visser en geloof .. dat ZlJ' onze kwaadste legenslan- een voorzet van ,Roodenrijs naar links 
Quint. Nadat eerst de Duiven in de ders Zijn. doorhakt, is Kees hel wederom die den 
meerderheid . waren, _ in welke periode AANVOERDER, keeper visschen laat. Intusschen had 
vooral onze voorhoede blijk gaf; absoluut Lenig en Snel III-Rohda 11. S. P ... c. ?Ok tweemaal gedoelpunt, zoo~ 
geen samenspel te bezitlèn, kwamen wij De luitjes, die Zondag 1.1. met hel dat VIJi mmuten voor het einde de stand 
er wat beter in. W~ ondernamen aardige derde elftal tegen S. P.C. Rohda hebben 4;-3 1s. Maar dan maa~t Juffermans. een 
aanvallen, v9orloop1g echter zonder re- gespeeld, hebben geloond, te weten wát emde aa~ alle onzekerheid door een vo_or
sultaat. Nadat twee prachtkansen waren voetballen is. Ondanks hunne onvoltallig- zet zacht1es lan~s den keeper te plaatsen_. 
verloren gegaan, één doordat Jan Knijfl heid en onvolledigheid hebben zij hunne 5-3. De scheidsrechter was· zeer goed. 
te l~ng treuzelde en één doordat de tegenstanders de puntje~ weten af te_ We hebbeu ge_kre_gen wat wij verdiend~n, 
sche1dsreçhter floot toen Jan maar voor te snoepen. Niet minder .dan vier spelers n.l. de overwmmng .. Rohda heeft zich 
het• intrappe~ had, .. omdat hij meende dal zijn niet opgekomen, waarvan er zelfs twee zoowel . onder als na den wedstrijd zeer 
de bal achter de hjn was geweest - hij in het geheel geen bericht hebben ge- onsportief gedragen. Denkt er aan, een 
zag n.l.· de lij~ van het strafschopgebie_cl stuurd. Denkt er aan, zulks is · strafbaar. volgende keer weer gewonnen, hoor.' 
voor de outlijn aan? ontstond na wat Evenwel, wij hadden~reeds Jont geroken AANVOERDER. 
heen- en weergetrap ons eerste doelpunt en zijn oogenblikkelijk eenige vierde- Attentie, a.u.b. 1 · 
door Peters; Deze had hiervóór al een elllalspelers gaan opsnorrèn, Zoodoende Heeren, weet u wel, dat er reeds acht 
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wedstrijden voor de co.mpetitie zijn ge- tot 15. De nieuwelingen, die er bij · ko- eenzijdig, naarmate een of ander. onder
speeld? Weet u ook, dat er van die acht men, krijgen dan gelegenheid zich .in te deel beter wordt geleid en komt de 
drie gelijk gespeeld en vijf gewonnen zijn, werken" en worden °tot goede bestuurs- Standsorganisatie niet tot haar volle recht. 
dus nog geen verloren? Zoo moet hel leden gevormd. Op deze practische wijze Bij de nieuwe werkverdeeling z_al onze 
blijven, is 't niet? Zeker maar het zal verkrijgt men het voor~eel, hierboven Volksbond beter tot zijn recht komen en 
zoo niet blijven, als er niet geoefend onder e genoemd, wat vooral voor 'n vanzelf stijgen in de achting en waar
wordt. Zaterdagsmiddags komen er nog kleine afdeeling als de onze, die niet deerirtg van de leden. Het zal dan niet 
veel te weing. Meestal alleen uit de hoogere over zooveel krachten de beschikking meer voorkomen, dal vele instellingen 
elftallen. Vooral het eerste is goed ver- heeft, van groot belang is. van de Federatie of van den Diocesanen 
tegenwoordigd, Maar uit de lagere komen Een voorb_eeld: Het 2-tal bestuursleden Bond ternauwernood bekend zijn. Het 
er slechts enkele, soms maar één. Heeren, aangewezen voor de groep • vakorganisa- contact tusschen hoofdbesturen en plaat
dat moet veranderen, hoor. Zooveel moeten tie" zullen moeten nagaan of alle leden selijke leiding zal er zeer door verbeteren. 
er komen; dat een serieus partijtje moge- der standsorganisatie bij vakvereenigingen Moge dit artikel er toe bijdragen het 
lijk is. Dan heet het ook oefenen. We zij aangesloten en hoe die aansluiting juiste inzicht in het .nieuwe systeem aan 
vertrouwen vast, dat ons veld a.s. Zater- moet worden bevorderd. Verder: of al te kweeken en we spoedig ook hier zul
dag te klein is, om alle spelers een dan niet nieuwe vakvereenigingen kunnen Jen, proiiteeren van de zegeningen van . 
plaatsje Je geven. · worden opgericht en op welké wijze eene deze werkverdeeling, De goede vruchten, 

BEK END MAKI N G: A.s. Woensdag, geregelde samenwerking tusschen de vak- die de standsorganisatie kan afwerpen, 
7 November, algemeene clubavond in vereenigingen onderling en tusschen deze zullen er belangrijk door vermeerderen. 
L'Avenir, hoek Valkenboschkade, 'savonds en de standsorganisatie ~an worden be- ' . . z. 
te 8 u'ur. vorderd. ' . · ----------------

Wanneer 'instellingen en (of) onderaf- Spaarbank .st. Antonius van Padua". 
,,Herinnering''; van Veteraan; volgend deelingen naar buiten moeten worden. Onderafd. v. d. Ned. R. K. Volksbond. 

no. RED. vertegenwoordigd, kan hel bestuur daar- Zitting iederen Zondag van 1-2 'uur, 
• .. · mee vooral belasten het 2-tal bestuurs- . in de R. K. School, Kerklaan. · --- ., · 

Het vijf-afdeèlingen.systeem. leden _aan. welke de leiding c!er betrokken Rente 3 procent. 
-Toen wij veertien- dagen geleden een afdeehng 1s toevertrouwd. · . . . 

overzicht gaven van' de gehouden be- In een ledenvergadering wordt de ver- Tegoed mlegg. op 1 Oct. 1923 f 28201,43 
sprekingen op de gewestelijke besturen- dediging der op hunne afdeeling betrek- Ingelegd Oct. 1 335,08 
vergadering hebben wij om kortheid te king hebbende punten overgelaten aan Terug?et. " f 31 0,25 
betrachten alleen op drie punten van be- het 2-tal bestuurders. Meer ingelegd f 24,83 
handeljng den nadruk gelegd die ons direct Ziehier in korte trekken het viji-afdee- Tegoed inleggers op 30 Oèt. 1 28226,26 
van vrij groot belang voorkwamen.· lingen-systeem uiteengezet. Op de ge- Verk_ochte zegels à 1 cent 503 .stuks. 

Het komt ons echter voor dat het een westelijke vergadering werd geadviseerd à 5 • 168 
--- ---, 

verzuim zou mogen genoemd worden voorloopig geen reglementswijziging toe " " " 
wanneer wij het daar besproken vijf-ai- te passen. Beter is het dit stelsel eerst ~ ~~ r"'\. t· 
deelingen-systeem niet wat nader onder te toetsen aan de praktijk, reglementeê- J.--1 
de oogen van onze bondsleden zouden ring is in den eersten tijd niet aan te 
gebracht hebben. · · raden. · ll. \ 0C . 

Terwille van de urgentie van meerge- Dat .spoedig worde overgegaan, dit sy- ~ \ll t 
noemd systeem vooral, meenen wij dus teem in onze afdeeling tot. uitvoering te o 
goed te doen hieromtrent eenige voor- bbrent gen is in khet we

1
zedntlijkHe bt eklang v~nt ll. \ . · . ~ ,_ . 

· 1î~g te geven, daar wij vertrouwen dat es uur en oo van e en. e an me i \ll, ·con-::<· ~-••.· ··t'' 
het bondsbestuur zooals het in den aan- worden ontkend, dat in den regel de ~ · 
vang van dit jaar in beginsel heeft be- werkzaamheden van een bestuur op de ( . é 
sloteh, binnenkort zal overgaan ook in schouders van slechts· enkele personen ..,.._ ~ 
onze Volksbond-aldeeling dit systeem of rusten en dat deze enkele personen dan ~ ' ll. \ ~ 
stelsel toe te passen. ook nog met allerlei functies in andere \ll :il 

De motieven, welke door het Bestuur besturen- of commissies worden belast. > g 
van de Federatie der Diocesane R. K. Het gevolg van deze overlading is, ê 

C: 
·;;; 
" OfJ 

voerd, om tot de toepassing van dil sy- in een -of andere taak of gebrekkige taak- " -" 
Volks- en Werkliedenbonden zijn aange- zooals de ervaring leert, verwaarloozing i -0 ;ä 

steem over te gaan zijn de volgende; a. verwerking op .beider gebied .• Het Roer" ~ ~ ~ 
Betere werkverdee/ing. b. Voorkoming van wijst er op, dat hoe bekwaam en ijverig i· ,"'Pt .ê · t 
eenzijdigheid c. Inniger verband tusschen sommige personen ook moge zijn, zij ~ U -~ ' :,,~ . 1 de verschillende deelen of instellingen der onmogelijk efi vooral niet in dezen tijd, ::; 
standsorganisatie, d. Hoogere en breedere het werk der standsorganisatie voormeer ~ 
ontwikkeling der standsorganisatie. e. Op- dan· een klein gedeelte goed kunnen ver- i j 1-· . • ~-:· . t 
leiding van bestuursleden. richten. Ook zal uit den aard der zaak " -._ :: 

De taak der standsorganisatie kan men een bestuurder, die te veel zaken moet " ....-4 's,j 
verdeelen in vijf groepen van belangen behartigen gevaar loo.pen om eenzijdig i r\l\ - (/') ~ 
en middelen, welke aldus verdeeld zijn : een of ander onderdeel van de stands-· VI-./ :g ~ t 

1. Godsdienstig-zedelijke- en gees- organisa\ie bij zijn werk meer naar den ,E 
telijke ontwikkeling en verh~ffing. voorgrond te schuiven. De een zal te 

2_ Vakorganisátie. uitsluitend de oogen vestigen op de vak- i t 
3. Volksgezondheid. organisatie, de ander op de coöperatie, . V) · 
4. Sociale wetgeving, verzekering en een derde op de godsdienstig-zedelijke -

voorzorg. ., belangen, een vierde op het verzekerings- --""" 
5. Financiën, stati~tiek en coöperatie. wezen, een vijfde op ont,<;pannings-aan- 1 <( t 
Stellen wij nu ·gemakshalve ons aan- gelegenheden,' en?i. maar het is bijna on-

tal bes_tuursleden op 10, dan kan ieder ~enkdbatarh_~atd één hper
1
soon zoo v_~kelzitjdigk . .. 

2-tal bestuursleden aangewezen worden 1s, a 11 e ge ee e omvangnJ e aa -----:----~-~------
om bijzondere aandacht te schenken aan der standsorganisatie kan beheerschen en Éen nieuw gevaar. 
één der vijf groepen van belangen. Hier- ervoor waken, dat die geheele taak in 
voor dragen zij dan meer verantwoorde- hare volle beteekenis tot uitvoering komt. 
lijkheid. Zij zullen waar dit noodig blijkt, Men moet ook wel eens ondervinden 
bestuursinitatief uitlokken tot oprichting dat een bestuur der standsorganisatie 
van een tot hun .afdeeling" behoorende weinig of niet op de hoogte is met de 
instelling, geregeld toezicht houden op instellingen dier organisatie, die afzon
zulk een instelling en op bepaalde tijden derlijke afdeelingen met afzonderlijke be
in bestuurs- en algemeene ledenverga- sturen ·vormen of van de· ontwikkeling 
deringen verslag doen van hun werk. der vakorganisatie in den boezem van 
Mocht-het b.v. spoedig blijken, dat het den Volksbond. Hç_t is trouwens bijna 
werk voor 10 bestuursleden te zwaar valt, onmogelijk. En zoo raakt het verband 
dan breidt men eenvoudig he! aantal uit verloren, ontwikkelt de beweging zich 

. . I 

" De "N. R. Ct." van 17 dezer bevatte 
het volgende bericht: 

DE ZONDAGAVOND-SPORT: 
· ,,Gelijk wij al hadden aangekondigd 

zijn we een sportblad rijker geworden. 
"De Zondagavond-Sport'' sport-en nieuws
blad onder redactie van· "Woutertje", ligt 
voor ons. Een "ouverture" van de redac
tie, een hoofdartikel van J. v. d. Bergh; 
versjes, een prijsvraag oolijkheidjes en 
guitige uitvallen, een rubriek .Onze spe-
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S.-," w· , i'·1:1;•f, ., ., .J'f, dè:fSJ~f1·~~á:;liàg,:v~~ng'e·Z?t:~rl-f~~:~~~ .- ' ,eeK';.a_-~eno_'a.,_ ,} t.. . 1; : ;lèJf.(:)f~:, Harst. ons, zoógenaáind · el!_tàt·' l)ä' ee'nigen vetgadèringèn;' rêp~titiès;'uitvoeringen"etè', . 
~· • .,. _,, .... V·" > J•.lll••·>''"• tïä 1 _ki.va_ 1 ve_rste,k __ eh. E_è_rst'had __ dèh wï' ·' - .•. , • . ., .. , '·_ ._. ' . Bl!III! 9. November .19.23, .. ,M , .J, . , . rn , ,, . . . . J ---:----,,--------".,.,--

dèn'' wind 1 mee\· toen Kee\vv. We'ès deri· I " l''"· ti'"•èk1 • --d. ,. ,_, t"' '" -
1 /f • ., J~ - •• ···.u·•"··1•1 • •. , f - H~·· ,~·--~,\ n, _eze. ru fl . rWOf, e,n ,ar,aJS.OP.ge 

•.. -., ·· • · · ... • .. ,. •··• bal aan 'trollen bracht. Animo•·s"ëêlde ''''d"'· · 't" ·1'· ·· k''·d"'' :;, ' ... , ; 1 p 'fltf (l ·c• _,,,. -- .. ,,., ,,. '"" ,"·•. n9_m_en .. e evepueeea~n f>n.1gm11~nY.iln -. Q · mct_·dne"g_ erechtigde spelers'_mt_'hèLeer- 'tl "K'"th" v ·• ..... _,_.t' ·s· h • P.. '°"" · · '-J !'" ,. - -•.... , _ , -· _ "" , .,, .. ,, .,. a e a . ereemgmgen e c evenmgen. 
=>'\,,. _, ..... - ., . . se' elftal jln 'hun"gelederetr'en- wisten die zÖNDAG '· 

" , . ., .. , · ,. , - . r~c\ te''-~ofiF'Ü~tèl):, 1:!!tl":l'as 1IJiits·_ge
1
dJàn' , # _ : • , ..... , 

0

1 
, .. 1 ... n 

Plaafsgebrek IJOO,dz~ilktç. ons verschil- mèt•ons'·v1ercle. De versterktè achlerhoede Nal de H) M1s'van •7· uurl Algemeene 
lend~_}l,rli½è\èn te• pèsri?eien,• :. . - . vÎi~' 1Mii(f wäf u!t~tf~er? 'o'j,_f~_rfê!, Voör H'. 0 GoiiJ,iii'üfiîè• vbor• dë: leden' vän'1 dèri 

_Aà~- ~)l_e _m;end~rs n_chten w1! het b,~- de· rus! werd er nog·eens\:gescoorä,1• Nc' R.' K: V, • 
lèel(! verzoek om z(fo /Je~l1opt mogehJk • Na' dê' tlîff' s'iièelëlf lièl" viè'föë' n'àît ,· Dê-Hoiiglfîîs"wiirtlt· op·geëléàI!êîf'vbfü"dê' 
hunne.verslagen_ of anderszms 1-m, te l_<l~e-. slechter, Er·werdeó, nog-, drie· goals-ge- leden-,vanc.den N., R. K, V, . 
dJ1i: Als'têifv"ërgröiitin'g'vaîi'hêt'töfüîaal má.ák't; _ wáárvaî'i" ér ·. wel' twee hàddêri ' - - _ . - .. . , 
van ons blad kan worden , overgega~n, kunnen gehouden worden. . _ . , 1 -1.30 Gelegen~e1,d !ot ve_rki:1igm_g van; 
l&nn'è1t wifl ook1 weer1 wat· vrijg~viger · Onze" eèrsfé~cöfupetitlëwellstrljd, is! dü's• : b?e~tl!'i>'St" V.ipceqti!!~, Blbl/0!hee0 el)' 
m'et' de 'pfaätsruimte wordêiï: RËo'.' een nederiaài( gewordeiî: · . Blbhothee)ç•.Dr/ Schaepman1'. . 

· · - - · -· Woensdagsavonds van 7.15-8.-. 
- Uit het Lenskamp. Jd'iigèniànhërt11'anlSé11ëveniiigëÎi . MAANDAG 

Spartaan !-;-Lens 1. Repetitie Rederijkers. 
0 tw d • dstr"d• ·n, d t , sluit u aan biL de • _ . 

1_ nze ee e-, we _ IJ . t e e~rs e .,, . . .•. , ...• 1,,,.,.,.. .,.., .•. ,., ,, • .,,.. ' DiNSDAG · _ • 
klas is eeh· leelij!<e• nçpe_rl.aag geworden. St. Josephsgezellenavereeniging; 8-•.•c.::: r "" • ., , , , :..o 'i 
Treurig, maar waaf. Met,5,1 \ hebbem we , Eedenvergáéleriri6 -van den N. R" 
,. 1 · h' Verschillend~ .. onc!.'é . .'.rafdeelîngeh: : K. v:· . ver ore .~ . i ,, , • ~- , •• . -'--"-'-' • , 

_ En nu rijst bij mij de vraag, w<1araan> 1/ilichtingen-:bij: 1 1~QENSDAO. ;, . ,-,, ,. -
,//e het te wijten hebben. Mijns. inziens · H! HÖPFMÀÎ,U•l", Seiltèir' der- aldeeling, Zaal:};i.~.~chi~jlaar voor den Metaal~ 
is_ het algemeen l,!k_sche_ SP,e!_. e~n _V!)Or- bewerkersbond. 
n'i/,me factor .. Tó~gegeven\ d_at · d.f ,uit~)ag, , , .. ·. .; ., 1 . Jac:~~ ;P~9,n~_s!~~a;· 20· ÓÓNQÉRÖÄÖ; 
n'iet beantwoordt aan de krachtsverhou- M. VAN .QIEMEN,. ~ec~~.tari~,,1 · · Propagandavergadering van dJ\ 
cijng, 3-1 of 3-2 zou jui~ter zijn ge- . -'·' --- ., - · ,- .Symonslraät 33. Mariavereeniging. 
weest, zulk een geduchte• nederlaag. had. .... , · VRIJDAG, · 
h1et niet moeten worden. . , ; , , - - 1~ 
. Wè'.will'~ii"gràägeeh'iîtd~htélijk'pläätsjé' :~"!: ,h t l'.r\r0:.....e·-s·-:l.;;.7111rr·~g··" 7.30• Cµ_~sµ,_s,!i.vo_or, leden" van, den 
innemen m onze afdeehn11. Dat kan r • \J .• U U U , . N. R: K. lf: · 
óàk°. tiöf gëiii'à1<îcèuJ1<: 1 • wè'ct'srrlfa· g"éli)f · - -. · STEENHouwËR. . _ · zA.TERDAo· 
en -een verloren. '~Is we,,de _vp.l!\~~~.e , .. , _ . ,. .... , ••. ·"•· .. _ ' •.. _ ,, .• 8-9 Çon\~ibutiebetaHng. voor l~de_n ~-

-we~strijdet1'}ee11.s·,V{ll)n~n;,?·\at hel:ibeU''we· 1z5'5 _. lfATWIJKSTR'k'AT · -· 125: : . R.'· Ik V.· e\\" .Gèràré!Ûs · Májellä". 
dáh,· f~iteliJk wel ,v.erloren.?tToch immers 
niets. Als we dilb moed verliezen, ,dan 1- - SCHOORSTey:NMANTELS. RiJi. Ver, .tot besttijding,det Tubercut'osé 
zijn" we: alles 1 ~ijt; En at,1 zoudj!h l we' ' -• , MiRfu.ËRwiRKÈN '- 1 ; ,; '•' ,..,. ••• , •• , ' ~, ..... , 

nog,, eerïs' vetliezen",l·wat hind·ert het dan . . · . ,,Herwonnen Leve~skracht" . 
. n0 ·,,._ ·v-a!S'' wÎJ·_,, mét op·g· erichfe "hoolde het KRUJSEN. -""" ~-_QRAFMPNUMEN'l'EN, ·~ ~aleii'ct'~\i 1924,:, _. .• -~ - - ., 

b' . • . , " , ~ - - i1' -.D ·•· a. J :dM . • M trt ft 11 " '{ 
t~~reh\"'.~unn·en,:yerlateh '.met_ de gedacht_:· _ . . _ __ __ .. , ... .. .. • '!! ,,.,1·n11en•1 epkele dagen zal verkrijgbaar -_, 
b1v_ Clps ~•,.NU,' Jà,' verloren hebben ~!!, ., iib&u@"fr"""~...,.,,Ali11,~';JIJ.irrdil'll'!,,.,..,i/i:!.,~,dlll h_in. ;d~t lg\]~nder, 1924fi van a H~,!f. Vo?r _ .1 
wehswaat', · maar. zéker met eerè. Zorgen . - · dit Jaar zal geen dagkalender woraen mt-
wijl\ h\ervóbr;_ En''dan; ka~1l~ët !Jiet weg- , Voor de l!1ng1s winteravonden , gegeven, maar een_ maandkalender. [edèr 
blijven;•· ol·olls'!eerste Lens zal w:eer'd~. J 1, ,,, \ ~« ,. -~ _ , •,. · maanäschildtvéhóont• een mc\oie' Löto,, 
ouä'e, gevrêéstlèF club·: wordêh,' dïe' ,toéh' groote · keuze ge ze lschapss Peten. van hef in~ ,eii" urtie~ciig~ vái\' h~t Sai\à~ 
oriï haär eä~te ·spelers',ni'ethunt echt be-. DOMINO-, DAM-, SCHAAK-, torium .Berg en Bosch. We mogen ver-
möelli'gendl spèJ ook mef.' open. armen•·· :i •. ,,,... . ... , SJql\1,~~~~EN;E,~.Z- , . trouwen dat,velen;de#h: kalender.zullen · 
oi:itvangën :y-1, ördfoveral· en•'al_tiJ'd_ . . LEESBIBLIOTHEEK 12 DEELEN F 0,75 koopen voor den tuitelen p_ri1·s. van 30 cent. 

HEI,:E'';s'"s''o"EK'."tt'AI. 'N' .JEL"'"',. • ' ' JÉ' A:ÁNYOERDER. N u . . . - C:ongt7es~ë~sl~gen·: -
\ I:enii ,en· ,SÖ~lill'é-1:ll.iûw'?:wart•J,' ,' >l KEIZERST~'½T ?71 ... SCH}'YENÎNGEN -1, Zöóäls !r.eêd~;~efélër:w'èflFnië1!êgeê!ieÎd; 

Deze wepstrijd••werd••.doör ons gewon- ,, TELEFOON s. 546 j!eeft Herwonn~n. Levenskracqt op 7 en 8 
nen··•met"4-0. ,. :t ·.o.,,t,,.., ~~n11•::>h..-,,.,* ... ~ ..:...,...,, ;..-. .:-., .... r: • .....;.-. ! ra Jt1li vatfi dit .jàát.t ~eh ~ongres;:geh'öüêlèn 

) 

Mt"'zif;hi!et··veel ·van"je·houdt: Dat·heeft - Weet-·je wet,,datditerg·verkeerd·is? 
iij \Y'tl· b~);V'hen in dèn tijd,' toen ge ziek - Ja, dat weet ik en daar binnen is 

Miiriè'l Tliérës'ë }\'.ajlrti. ~_ii,. i,s,, go,:d en bezor~q V?O,f _ie, e~ -)~ts, dat, h,etmJi,_ ~~~ ~~~t _zeide 
R~ihaiif en.,!ls_ !!IJ. w~l.eens wat streng'1s geweest, Bérangère-met•haar·handJe op:haar hart 

N'àär'hêf'Fráiisèn-vánMfäiÀM':' ~i(ij~_W?.s: \l.;it;':o!JÎg~t '.zij gèlootde dat je wijze~de. , .• · - " . , , :., ,.. , 

18
'.·. daardOQf beter~!>~ wP.rd~~;; _ ,,, ... · c' !.,J,mst1:f, 1kle1?e, yp~ndm,, taten :,y1J e_,ens 

- -:-'." Zult u. dan' bhi, z11n,l als~1k.Îgbed iets samen afspr~ken: wannee~;:Je weer 
, - zcio; · zóó;' zal -rriljn' kleine vri_enilih opphs bij MiJä,? ,· . - · voelt, dat je niet'zult gehoorzame!), .dan 

- wee_r ongehoorzi\am "gaan.,wor.çlen.? •. . .,7 J~, kleine Bérangère, dan zal ik erg• kom je het: aan. mij lvèrtellen. Sall)eiI'zul-
. Bëràngèrè uèt het'hoold'zakRen;- zûchtle blij''zijii 'en, Onié' Lieve Heer zal ook t~~ te11 ,wij_, de11 vij,md: er, wel onderl<rijgen, 

en~antwoordde niet: vreden-zijn, als•Hij zift, _da( wiLons bes!. dènk'1~_.daf;oo~ ,niet?_ _ . , . ,,, .. 
Na een oogenblik" gezwegen te hebben doen- en' dat alles zal HiJ opteekenen in - Ja, zoo was het met Mama oo~. Z11 

-- ging het jonge meisje ~erq~,r: ., , Zijn gr.9ote boek;· ' ' - , l zag reed~. t~voren1 dat ik,,,y~,èr verkeerd 
-:- .L½ist~r: eens, lieyèli11gt _ik ,w'i)"n4 '"~ H~t za,t mo~ilijk' zil~· ~eet ,moèi_lij~; i:OIÎ !~óèl)_'. en· 1

dàn -k;eel(zij_inijlang,achl~r- . 
een.s met~ je, praten als me( een ernstig w1çrp .h,et _ kmd teg~n. · K1Jk, 1k zöu het u ee.!1. m m_1Jn, oogen;, en dan werden ,haar 
en' verstandig kind. Je blijft' je' aldoor liëver 1niët'beldvèn: wat ik bel) ·bang, dat oogé'll zoo'· droevig' en· dan had jk· wel 
maaf' verzetten tegen het gezag' van je iR mijn' woörd'· niet zal houclen:11 willep h4ilen .. en• dat deed mij goèd •. 
gouver!)ant( maar' heb! ge er nu nooif : ;- Beloof ' mij'• dan' maàr? dat- ge het ml/ar 'nu. 
aan 'gedächt;' dat,' g~ · daardo<_>r jé vàdèr' zillt pröbë'èrèn: , , ...• ., _ \<. • ~ Nu,? , , .,.i 1 ••• " !l .-
groot verdriet aandoet en ook je goede ' - Ik zal het proheèren ; maar dat komt · · - Ik zou ,nu ook wel kunnen hu1\en, 
möëtlët, diëiräîiiïiföëfl hëinël öjijèhèetiiët? zóö irH!èris'·op; ik' voel, dat ik ·ongehoor~ maar het•doef niiF nu: kwaàd . . .. zoàals 

- Dat', kóînf ömdát zij ste'chf.is en' záàm 'gä7<w'qrden. Mina spre_ekt mi(inhei 'dien avond, toen ik weggeloopen ben' ... 
heelemaa!',11iè(vim. mij ·hoÛdÇriep hè! !)uits'éf.aa'n, ik antwoord in. het Fransch; , , ·!! 1., , ••.• 
meisjê sliik1ient1·'uit. • _ - zi/hzég-l"mij,' dàt' i!è' iets doen 'moet en ik < Wordt' vervolgd. 

- Neenrsèhaijê;"ik!'kan1 jè·zeggeii}ikf äoe'1alsof0 ik niets hodr, . , 

. ' 

""- . 
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• 
ter gelegenheid van he\ 10-jarig bestaan congres-deelnemers, waaronder ook het breken, voor àns de zaak in orde te maken. 
op dit congres zijn zeer belangrijke vraag- plaatselijk :comité. De prijs van dit ver- Een ieder moet weten hoe bij H. L. de 
stukken behandeld door den Genéesheer- slag is 50 cent per exemplaar. Men zal zaken staan. En daarom raden wij een 
directeur, den Voorzitter en.den Secretaris dan misschien vragen: "Moef een ieder ieder: Koopt zulk een boek aan een der 
van .Herwonnen Levenskracht". dit koopen? Alles wat op H. L. betrek- onderstaande adressen, waar u zich ook 

Dit behandelde moet' in ruimer kring king heeft wordt toch door het comité kunt opgeven, of een der bestuursleden 
bekend worden. Opdat een ieder Katho- opgeknapt". kunt ontbieden, om als donateur te wor-
liek wete welke richting "Herwonnen Helaas heeft deze gedachtengang reeds den ingeschreven. · 
Levenskracht" uit wil, wat nien zich voor- menigeen nadeel gebracht, nadeel finan- ' 

F. G. v. d. Ham, Voorz., 
Renbaanstraat 56. stelt te bereiken en hoe. cieel maar ook aan zijn gezondheid. 

Om dit .te vergemakkelijken heeft het We moeten leeren, niet zorgeloos daar-
Hoofdbestuur een congres-verslag uiige- heen te leven, aan anderen overlatende 
geven, verlucht met een prachtfolo der om als de dagen van zorg voor ons aan-

J. C. de Zwart, Secr., 
Keizerstraat 340. 

r 
Wij verkoopen ·uitsluitend versch Hollandsch vleesch, 

Biefstuk van de p.½ K.O. 
ronde bil f 1,20 

Spier . . . . . f !,
Ossenhaas . . , f 1,20 
Ribstuk . . . . f 0,90 
Riblàppen . . f 0,90 f 0,80 

dus geen bevroren. 
Rollade van de Rib f 0,90 
Reclame Rollade • f 0, 70 
Baklappen .. f 1,- f 0,90 
Braadlappen f 0.80 f 0,70 
Roastbief • . f 1,- f 0,90 

• Klapstuk . . . . f 0,70 

· Soepvleesch z. b. . f 0,60 
· Gehakt (Rund en 

Varkens) f 0,60 
Rauw of 

gesmolten Vet f 0,65 
Varkenskarbonade . f 0,90 

'-

Varkensfricandeau f !,
Varkenslappen f0,90 f !,
Reuzel . • . . . f 0, 70 
Speklappen . . . f"0,45 

SCHEVENINGSCHE VLEESCHHAL, VIJZELSTRAAT 22, 
H. F. KOCKX. ., 

Bestellingen worden op verzoek dagelijks opgenomen en zonder prijsverhooging thuisbezorgd. 

. . 

.................... ~••• Irrigators··._ 
Electr. 'en Stoom w asch-- en Strijk--lnrichting met glazen inzet, complèet à 

_ '· . · / l L. f 1,50, à l½fl,75.Sani- -

r., ~ -- -~ 1 p . BA R E- N· •·o·. s· "'C'' ,,,c - :irpJi1e\1 ~t~ir1~asii!k!~' 
Û C Kousen tot en met No. 8 f 5,-

• • · · • · . p. pa_ar. Breukbanden in alle 

' . 

Jacob Pronkstraat -· · 49 . 
· · malen, enkel f 2,50, dubbel 

Schev. en1' ngen f 4,50. Suspensoirs met elas
. . • tiek, ni~uw model f 1,-. Hós

pitaallinnen, zuivere gummi
' Mevrouw I Zijt gij niet. voldaan over de behandeling uwer wasch, probeer bij stof, f 3,- p. M. Speciaal 

fw h d Id b h 
, . adres voor Kraamkamerinstal-

ons eens proe asc , an zijt ge vo aan, oven uw ver1ac ting. • laties,VerbandstoffenenZieken-. 

W .. b k · l · " k · k " verpl.arlikelen. In huur ver-IJ ere enen geen reVO UtleprIJS en 00 geen WOe erprIJS. krijgbaar Ondersteken à f 1,-

Onze prijzen zijn' billijk, terwijl wij U toch een prim; behandeling garandeeren. 
p .maand. Windkussens en Ba
byschalen f 2,- p. maand en 
f 5, per 3 mnd. Solied en 
goedkoop adres. 50/o Cassabon. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

E. R. K. Drogisterij "De Gedé" 
W. J. DRIESSEN, Badhuis

t•"@•U ••••·••••• •• •• ••1•• .... ,. :. •• • llU ,. . . • f : De· tijd · is · voorbij : .. ..• ---~------'- . 
ldat men zelfs het kleinste • 

•: 'e rt'k 11· -. . ë a I e Je op relig. gebied • 
• 9 leiders moest koopen -:- ! i .,. ' 
! % Voor Scheveningen S!J ! 
-•• "ht 1· .:-.~ 1s , e aangeweze~ adres: .· : 

' ". · Handelsvereeniging •. 

! cfl:r,~St. Willibrord" --~.-~= 
~ U Marcelisstraat 115; -$· -~""t:-.· . . . ' . :::,,,..,.~' • • ·••·•·•·•·••,.··•·"·• •·•·•·•· 

Lev·ensverzekering Mij. 
straat 134, Tet. S. 1741. Agentschap: Boeistraat 2 

Fa. -- Höne, . 133 Renbaanstraat. 133 
TELEF. SCHEV. 3211. 

Magazi~n van Manufacturen -..1 

Stoomsmederij en Constructiewerkplaats 

C. K9op,Scheveningen 
Postrek. Cl9311 HEEMRAADSTRAAT 118-122 Tel Sch. 550 

Leveren, Plaatsen, Repaieercn van tiaarden. Kachels en Fornuizen. 
OAS- EN WATERLEIDING. CENTRALE VERWARMING. 

IJzeren Hekken, Sloten, Reparatie aan Huishoudelijke Artikelen enz. 
AUTOGENE LASCHINRlCHTING. 

DRUKKERIJ HIJLKEMA 
MARCELISSTRAAT 79-81 - TEL. SCH. 2655 

DRUKWERK VOOR ALLE DOELEINDEN 

' 
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BIJBLAD van 

,,St. Willibrord" 
16 (November 11923 

riep hij hij zijne beslissing en gooide 
vlak voor ons doel op. Dit was natuurlijk 
een kapitale blunder van hem, wijl hij 
door• het herroepen van zijn beslissing, 
had moeten laten uittrappen. Gelukkig 
werd de bal weggewerkt en vlak daarop 

r~-.:--=,o-TI ____________ klonk het eindsignaal en hadden we de .SPQ. fl.T I eerste overwinning· te pakken. Het zal 
m:,:;:;,;i..,J __ ...,..;:;..;..._.;;:.;;;..;;;..;;;.. __ J_ niet de laatste zijn. 

Uit het L~nskamp. Lens II-S. L. c. I. 
AANVOERDER. 

Van het vierde weet ik slechts, dat 
zij tegen S. L. C II speelden en met 2-0 
wisten te winnen. 

P.J. 
Vriend J. Als R. K. sportliefhebber 

zal het u ongetwijfeld aangenaam stem
men dat ons blad zich in zulk een groote 
belangstelling mag, verheugen, dat wij 
meermalen plaatsruimte tekort komen. 
Dan moeten we noodwendig besnoeien. 

RED. Lens I-Celer. II. '· Een gezellige wedstrijd en tevens goed . 
Hoera! De eerste overwinnirig is be- en vol vuur gespeeld. Aan de Schenk- ---------------

vochten. En verdiend ook, want er is straat kon je het al zien : er zouden 1e#Sn!\!$rrêu@11@111J.:!!füi~n@1te:#111f'êt1W!iOJ1,'#'1nt:su~ 

voor gewerkt. Van hef begin tot het eind harde klappen vallen. En ze zijn gevallen. St. Josephsgez. ellen-vereeniging. 
Afdeeling Scheveningen. 

' 

is er aangepakt geworden. De voorhoede, Het gold dan ook onze zwaarste · con
die tot nu toe het zwakste plekje in de current. Geen man of hij wreetvan onge
ploeg was, speelde Zondag schitterend. duld in zijn handen, toen we klaar stonden 

De halflinie was ook puik in orde. om ons in den strijd te werpen. Er is Inlichtingen bij: 
v. d. Lans, de invaller links-half, was bepaald prachtig gespeeld. Jammer maar, 
niet de minste der drie. Hij verdedigde dat het terrein zoo nat was, en dat Jan 
niet alleen, maar steunde ook aan de Publiek zich· niet van de gunstigste partij 
voorhoede. Steeds kwam de bal oij on- liet zien. · 

H. HOFFMANN, Senior der afdeeling, 
Jacob Pronkstraat 20. 

M. VAN DIEMEN, Secretaris, 
Symonstraat 33. gedekt staande spelers. Het elftal moet Ons elftal was en bleef tot het einde 

zoo, blijven, en dan allen opkomen. Dan in goeden vorm. Piet Middendorp en 
Zal je zien, wat een wedstrijden er dan Bep Jansen waren twe~ sterren gelijk, zoo "'1

~'"""11tiiirf..,.Utiiirf"""lli§d'""'11 ilii,.,.,.11\i.ii'a""'"11é..,,11"'""~1o-1"'1W""'"'"""'"''""'h#i1"""'iiiî@-11@-111aiii-fl 
gespeeld worden. In de voorhoede _ heerlijk was hun spel. Jan Bontje had er 
zooals gezegd, ging het naar wensch. Het ook aanleg toe, maar dan om een val- Krachtige steun gevraagd. 
mangelde nog slechts aan meer sch,ieten. lende ster te worden. Een keer gaf hij 

De . backs en de keeper vormden een een poeier naar eigen doel, die Ben Dinsdag 10 November heeft• onze 
goed achterstel. Alleen · jammer, dat Eef Middendorp nog maar juist kon vatten. Volksbondafdeeling op een vrij goed be
er nog al eens naast schoot. Een vol- Niks erg, hoor, Jan. Een andere keer ~eter. zachte vergadering voorbereidende maat
gende. keer beter, · Eef. Je moet je spel De voorhoede had meer m~eten schieten. regelen getroffen om hare leden in groote 
niet zoo laten beïnvloeden door op- en De aanvo~rder !llocht kiezen e_n nam getale te doen deelnemen aan het. in 
aanmerkingen van anderen. De keeper het warme zonnetie (November) 111 den 1924 te houden Internationaal Eucharis
was goed bij wat hij te doen kreeg, wat rug. De p~rtijen blijken aan elkaar ~~- tisch Congres te Amsterdam. · 
intusschen niet veel was. waagd te ~1Jn, w:ant het spel gaat gehJk De belangwekkende inleiding van den 

De uitslag 2-1 is passend op de ver- op. Beurtelmgs missen de twee v?_orhoeden Geest. Adviseur kap. v. d. Bergh had 
houding der sterkten van de twee . par~· ~pgelegde kansen. De stand bh1ft langen tot gevolg, dat uit afgevaardigden van 
tijen: we waren over 't algemeen iets hJd dubel-~lank, t_otdat er succes komt Volksbond en Vakafdeelingen binnen 
sterker. We nemen al gauw de leiding van onze z11de. , enkele weken een commissie zal worden 

' 

als Nijp een voorzet van den rechts- Willem Haket had . de e~r. Niet als samengesteld, die zich als taak z.!.!1 !.Qi:...... 
iten weet te benutten.· Nog menigmaal van ouds, maar nu pnma pr111_1_a: Als J~n gewezen de financieele bezwaren aafi de •-

"reeg de keeper gel.egenheid zijne talenten floone out ·mag gooien; weet,h1J het taasie congresdeelname verbonden tot een mini-
te toonen. Eens kregen we een pracht- van Roodenrijs te vinden, die dan den mum te beperken en vooral ook de 
kans: Koos schiet den bal langs den bal naar· Haket brengt, die dan in eens propaganda ter h~nd te nemen. Om de 
keeper in de richting rechterpaal. Daar doelpunt. 1-0. Zoo kom_t de 'rus!. . plannen van die commissie !liet vooruit 
staan Knijff en Nijp, en,. hoe het mogelijk _Als we weer ~aan be~mnen, w:11 ieder te loopen zullen wij thans verdere uit-
is weet · ik niet, maar de l>al gaat tus- wmnen, maar niemand 1.s overtm~d, dat eenietting staken, omdat wij vertrouwen 
schen de twee spelers en den bal door, het gebeuren zal. Na de rus!. zien __ we dat zich spoedig wel de gelegenheid zal 
zonder in het net te rollen. Van vóór de weer het~elfde spel, maa~ nu z11n "'.'!l af aanbieden om meer omtrent congres en. 
rust moet nog een schot van Celer's en toe m de meerderheid. Ongetw11feld werkzaamheden der commissie bekend 

. links-buiten genoemd worden, die op de valt dit• te danken aari het verdienstelijk te maken. In dezen brief meenen wij 
lat terugketste. Rust 1-0. / werken der halfs. ~ · goed te doen ditmaal de bijzondere aan-

Het was de vijfde keer, dat we met ~nze voorhoede Sjouwt mee. Guus Bol dacht te vragen voor de hulpverleening 
een 1-0 voorsprong gingen rusten. Zou- sch1e!, maar de keeper stompt ~en bal aan het noodlijdende Rijnland daar deze 
den we winnen dezen keer? rnk~lmgs langs den paal; RoodennJs rent, zaak ook op onze bondsvergadering ter 

Vlak na de rust kwam Celer even op- sc_~1et e~ •. . • de keeper onderste b?ven. sprake is gekomen. . 
zetten, maar onze .achterhoede was ook HIJ gaat even rusten .. Wel een lolletJe, op Zijne · Eminentïe de Kardinaal-Aarts-
niet voor de poes en wist de voorhoede het onde:Water staande kleiige terrein. bisschop van Keulen heeft aan de Katho-
flink aan het werk te brengen. In deze Dan z!.en '!:e Dolf alleen voor doel lieke wereld een oproep gedaan de nood
periode zaten we zoo geducht. op het staan. Maar hIJ bedankt voor de eer, de lijdende bevolking van Zijn Diocees ter 
vijandelijk doel, dat, we drie corners voorsprong te v~rgrooten. De bal, als klei hulp te snellen en alle denkbare wegen te 
achter elkaar kregen te nemen. Uit een zoo vet, kol!!! b1J den cornerhoek terecht. beproeven om de oiiafwendbaar schijnende 
van de corners wist Koos te doelpunten. Na een half uur 'gespeeld te h~bben, catastrofe van een groo.te sterfte onder 
Hendriks ·neemt hem, Bontje kopt den komt he_t tweede goaltJe: Weer IS het d.e hongerlijdende en vertwijfelde beval~ 
bal door naar Koos, en deze zoekt een Haket, die scoort na moOI sam.enspel met king, zoo mogelijk, op het laats)e oogen-

, 

plaatsje op, waar. de rechtsback zoo Peters. Het wordt S. L. C. te bar. Alle blik te stuiten. ' . 
vriendelijk is, over den bal heen te hens aan dek. ~~ na veel getob en ge- · Hier valt niet te praten en te denken 
maaien. 2-0 .. Een mooie voorsprong. We zwoeg wet~n ZIJ de e~r nog te re~den. aan eigen nood daar deze in het niet 
waren vast vàn plan vol te houden, en Als ~e scheidsrechter emde __ blaast .. 1s er verzinkt bij het lijden van onze Duitsche 
we hebben woord gehouden. Het spel verd1e~d g~wonnen. We ZIJ!! bhJ nog broeders. Gedachtig aan het .spoedige 
ging over en weer. Eens wist Willem van heelhutds mt Voorschoten _te z1Jn gekomen! hulp is dubbele hulp" is hier onder 
Melzen een prachtkans voor Celer te be- olndat het geach!e pu?hek ons ~erken algemeene instemming der vergadering 
derven door den bal weg te 5turen. Een met een aframmeling wilde beloonen. een bedrag uit de kas beschikbaar ge-
minuut of acht voor het einde raakt Eef • AANVOERDER. steld; onze leden begrijpen echter, dat 

· den bal half, deze springt in de richting Het derde speelde .vriendschappelijk" het bij deze enkel~ gift niet kan blijven 
van het doel. De Celer-linksbinnen stormt tegen A. V. V., omdat de sclleidsrechter en daarom meenen wij hier nog een 
in, Willem wil uitloopen, weifelt dan even niet was opgekomen. A. V. V. was zóó aansporing te moeten doen, om zich 
en het is gebeurd. 2-1. vriendschappelijk, dat we er ongeveer een toch ook niet persoonlijk te onttrekken 

Vlak voor het eind kreeg Celer nog kwartier voor .het eind mee eindigden. aan dit werk van christelijke liefde, meer 
een corner, die door v. d. Lans tegen Het stond 2-1 voor óns, terwijl A. V. V. naar vermogen de collectes te gedenken 
een Celer-speler werd getrapt, zoodat de een absoluut ongeldig doelpunt maakte. die. eerstdaags zullen gehouden worden. 
bal weer over de lijn rolde. Scheids- We waren, maar m~t tienen. Waar was Laat deze actie een waardig vervolg zijn. 
rechter gaf corner. Op ons protest her- •de· elfde? op onze Vredes-Novene, Z. 

' ,. ~ 
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W eek,agenda 
premie-aandeelen ten bate van dit doel reau thans over gegevens, waaruit eens 
uit te geven. Deze premie-aandeelen "zijn recht duidelijk en alarme.erend blijkt, hoe 
wettelijk toegestaan, kosten f 12,50 en slecht deze in vele plaatsen, vooral in, 

vergaderingen, repetities, .uitvoeringen etc. worden met minstens f 15,- afgelost. _de diaspora,' zijn voorzien, en wat daar
leder eigenaar van een -premie-aandeel van -de treurige gevolgen zijn. Het euvel 

In deze rubriek worden gratis opge- neemt, totdat dit· wordt afgelost, ieder der neutrale en der slechte lectuur is 
nomen de eventueele aankondigingen van jaar 6 maal deel aan een uitloting. Bij slechts afdoende te bestrijden door den. 
alle Kath. Vereenigingen te Scheveningen. iedere uitloting worden afgelost: menschen iets goeds te bieden. • . 

· MAANDAG · 1260 premie-aandeelen met f 15,- Het Centraal Bureau der K. S. A. stuurt 
8.30 Ledenvergadering .De Hanze", 400 met f · 24,- op de eerste plaats al wat daarvoor kan 

in Hotel .Du Nord", Keizerstr. 22. 200 met f 36,- dienen door naar de R. K. Universiteits-
Op de agenda komt · o. m. voor 82 met f 48,- bibliotheek te Nijmegen, de eenige groote 
Rede door den heer Wagtendonk, 40 met f 120,- katholieke boekerij in den lande. Vervol-
over: .orize hedendaagsche be- 10 met f 240,- ' gens worden de R K. Openbare Lees-
lastingen". .' 5 met f 480,- zalen zoo goed mogelijk gesteund. Voorts 

B t d B kb 
1 met f 1200,- de volksbibliotheken,· ziekenhuizen, one 

es uursverga . ouwva ond., 1 met f 4l00,- . d ·· · t 11· · 9 B t d · st B b erw11sms e mgen, gevangemssen enz . 
. - es uursverga ermg · ar ara- terwijl bovendien bij iedere trekking een Alles is welkom, ook jaargangen, van 

Vereeniging, ten huize Willem premie-aandeel met een hoofd-premie de grootere tijdschriften. Speciaal kan 
Beu.ke. lszoonstraat 12, • wordt afgelost. h t B tb 1 · · d men e ureau ans een p e1Z1er oen 
. Dinsdag Recollectie Deze hoofdpremie bedraagt voor de met jaargangen van.Studiën, De Katholiek 

's avonds acht uur, in de Kerk van 0. L. trekking in: . en het Katholiek Sociaal Weekblad. 
Vrouw van Lourdes. Alle oud-retraitanten Januari f 48000 Juli l f 60000 Op . aanvrage wordt gaarne· eene ge-
en belangstellenden worden verwacht. Maart f 36000 September f 30000 drukte handleiding bij het organiseeren 

Na de Recollectie repetitie Rederijkers, Mei . f 72000 N(>vember f 120000 van boekeninzamelingen toegezonden. 
Conversatiezaal. . ' Wanneer de door ons gevraagde mede-

Eveneens na de Recollectie Bestuurs- werking in voldoende mate wordt ge- HET RIEKT · .... Il 
vergadering • Winterprovisie", ten huize schonken, - waaraan wij niet twijfelen - Naar violette'? .•. of muskus? . 
W. Beukelszoonstraat 12. wordt het navolgende bereikt: of coty? ... of naar de geuren van de 

• WOENSDAG. 1 e. De oogenblikkelijke financieele onvolprezen Haagsche Vischmarkt in den 
moeilijkheden der K. S .. A. worden op- zomer? . . . · ·· 

· 8.30 Jaarvergadering der St .. Barbara- geheven. , Neen, neen~ neen! 
Vereel)iging. Toegankelijk voor alle 2e. De bedragen benoodigd tot voort- Het riekt ... naar den beichtstoel 1 . ·• 
Bondsleden, ook voor de vrouwen. zetting van h~t werk der K. S. A.' zijn Bekom even van uw verbazing, zoo u 

DONDERDAG gedurende 40 1aa~ v~rzeke_rd. · ooit in zulk een gelegenheid zijt binnen-
kan geen vergadering in de Conversatie- 3e. De orgamsaties die. de K. S. A. 'gegaan of ••• niet. 
zaal plaats hebben. vormen, worden voor het geheel, althans Ja, volgens velen moet dat in den 

voor _het_gr(!o!ste deel ontheven van hare biechtstoel zitten zoo'n' aangenaam werk 
VRIJDAG contnbuhes aan de K. S. A .. , . zijn 1 

7.30 Cursus voor leden van den __ 4e: De koopers der prem1e-aandeelen Laten we daarover niet spreken. 
N. R. K. V. . z_11n m het bezit van e_en waardevol, so- Het riekt .. ': naar de.n biechtstoel. 

-, ="~ ZATERDAG hed effect, dat bovendien nog kans geeft Door den biechtstoel komt de RoofuschP, 
--- 8-9 Contributiebetaling voor leden N. _op het trekk_~n v~n ~e-~ hoo~en prijs. ~!~rus ook achter allerl~i g;eheimen 1u.A• --

R. K. V. en ,Gerardus Majella". Wannee~ . dan ook' blnnenkor!- onze Het staat er woordehJk, ·gedrukt! Ver- , 

. / 

' 

: ~' 

_ __. ______________ 
1
propagand1sten- de bedoelde premie-aan- velend dat je altijd zoo iets van vreem-•, 
deelen komen aanbieden, dan vertrouwen den m~et hooren I Als het waar was wat 

Voor de Katholieke Sociale Actie. wij e_rop, ~at ons beroep op !]we me~e- er wordt verteld, jongen, jongen, w;t is 
Wij vertellen niets nieuws, wanneer werking met tevergeefs geschied zal ziJn. die biechtstoel dan een ellendig ding 1 

wij mededeelen, dat de financien van de Onze propagandisten verstrekken mon- Daar worden de menschen slecht ge- · 
K. S. A. in ons land verre van schitte- deling nog alle gewenschte inlichtingen; maakt J 
rend zijn. Wanneer een instelling als de zij zij~ voorzien van een schriftelijke Daar wordt ingegrepen in den vrede 
onze hare toevlucht nemen moet tot a111,!Stelhng. der huisgezinnen! 
kerkcollecten en bloemendagen, zooals 1\tfet Centraal Bureau der K. S. A. Daar wordt tot op den laatsten dra,ad 

· in de laatste jaren voor de K. S. A. ge- A. TEPE. uitgevraagd, uitgewrongen als een spons 1 
. schied is, dan weet iedereen wel, dat ___ Maar van den anderen kant wordt er 

dit wijst op abnormale toestanden. De Boekeninzameling der K. S. A. gezocht naar een ,soort Erzats voor de 
De normale toestand zou natuurlijk biecht! . . ' 

zijn, dat deze vereeniging hare inkom- Zooals bekend is, heeft het. Centraal Een raar wereldje! 
sten had uit de contributies van de or- Bureau der K. S. A. zich sedert eenigen Wat ik niet begrijp?. Als de katholieke 
ganisaties, die haar vormen. tijd ook tot taak gesteld te bevorderen, kerk mei haar instellingen zoo grondeloos-

Welnu, in de jaren die achter ons dat in alle plaatsen des lands boeken- onzinnig, zoo bodemloos-dwaas, zoo 
liggen heeft de ervaring wel uitgewezen, inzamelingen worden georganiseerd voor goddeloos-slecht is, hoe kan zoo'n ·· ding 
dat de R. K. Vereenigingen die tezamen het R. K. Bibliotheekwezen. Deze .lee- dan nog zooveel eeuwen blijven bestaan, 
de K. S. A. vormen niet in staat of ge- tuurbemiddeling" begint thans al. heel te midden van zoo'n geweldigen tegen-
negen zijn, om voldoende bedragen be- aardig te loopen. Van alle zijden begint stand, te midden van zoo'n moorddadige 
schikbaar te stellen. · , men lectuur te zenden aan dit adres. vervolging, zoo'n niets ontziende laste-

Iedereen is overtuigd van het nut der Meerdere plaatsen worden reeds grondig ring, zoo'n schromelijk slecht werkende 
K. S. A. en iedereen zal dus willen me- afgezocht, terwijl elders een algemeene ergernis van sommigen harer leden 1 
dewerken om de K. S. A. te voorzien boekeninzameling aan den gang is of En toch ze bestaat! • Ze zijn er bang 
van de zoo noodige financieele b<1sis. wordt voorbereid. Doch anderzijds komen voor, zoo goed bestaat ze! Ze is één, 
. • J?e medewerfi~_g van N_eerlands Katho- e~- allerwe~e ~anvrage~ bi~n_en om steun ze is "'.:ist, ze i~ onwrikbaar, ze is niet : 

heken hebben WIJ ons willen verzekeren b1J de opnchtmg of mtbre1dmg van R. K. te verw11deien, met te bewegen. 
op een· wijze, die zorg draagt, dat naar bibliotheken. , Het riekt hier . , . , . . naar de rots 
twee kanten een belang geschapen wordt, Treffend vaak, wegens de dringende uit het Evangelie. 
om die medewerking _!e verleenen. · . omstandig~eden, · die een sp<Jedige hulp De Heilige-Familieklok. 

Vooreerst stellen WIJ ons ten doel, om noodzakehJk maken. __.:.· ___ .;:_ __________ _ 
blijvende inkomsten te verkrijgen voor Het is ongelooflijk welk een enorme De. lnq. u1's1·11·e. 
de K. S. A. en daarnaast willen wij aan voorraden prachtlectuur. door deze nog 
allen,· die de K. S. A. daarbij helpen pas ingezette actie blijken vrij te komen 
een waardevolle tegenpraestatie geven. voor de Katholieke boekerijen. Wat anders 
Om dit dubbele doel te bereiken is een renteloos in de woningen blijft opge
gelukkige oplossing gevonden door ons borgen, wordt zoo in dienst gesteld van 
de medewerking· te verzekeren van de de katholieke wetenschap, · de volksont
Hollandsche Gronäkredietbank van 1904, wikkeling en ontspanning. Over de volks
die erin toestemde een deel van haar bibliotheken gesproken, beschikt het Bu-

VIII. 
Maar al dien rijkdom, al die macht 

en al die betrekkingen gebruikten zij als 
middelen om het Jodenrijkdom .te doen 
zegevieren over de Spaansche nationaliteit 
en het Christelijk geloof. (Hefele Ximenus 
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DONDERDAG. 
Zaal vrij. 

· VRIJDAG • 
cursusavond voor de 
,den N. R. K. V. 

• 
' een slaapmutsje, dan nog een om vroo

lijk te worden en VO()r!s nog eentje om 
nog vroolijker te zijn. Zelfs aan kinderen 

leden van werd het gegeven,. _in de fopspeen, bran
dewijn met suiker; om de stumpers in 
slaap te bedwelmen. 

Uit het Lenskamp. MARIAVEREENIGING. In 1880 was de proauctie op alle ge-
. s C De Marfavereeniging, afd. Scheveningen, bied zeèr goedkoop. De loonen d_aaren-

. • Lens IV- . L. . ' 11. , tegen waren ook zeer laag, f 6 a f 7 per 
!' .. Dt't verslag. werd verleden ·week door vierde Donderdag 15 Npv. haar eerste . . 

1 t M · lf A M h' Id week, waarvan men vaak met een, groot , te. laat 1·nzenden n·1et geplaatst, zoodat us rum. e1u r. · ooyman ie een · , 1 h·tt d d d z·· d' d' gezm moest even." . . er nu eert plaatsje voor wordt ingeruimd. se 1 eren e propagan are e. IJ te ten In dezen liberalen tijd; toen ook het 
De oude kwäal wil maar niet overgaan. avond in ,de conversatiezaal waren, zullen d k d 
D d t "d d t 10 Id wel allen genoten hebben van. het schil- socialisme hoogtij vier e, sta het rank-

e we s rtJ wer me man gespee · terende redenaarstalent van deze Tertiaris- misbruik geweldig den kop op. Vooral 
Pex is maar weer eens thuis gebleven. · . onder het werken~,.cteel des volks, waar 
Toch belette dit niet, dat de ·puntjes bij DrankbeStrijdS!er. soms gezwoegd moes,! worden van 's Maan-
ons zouden blijven, integendeel; iedereen Zij behandelde het ontstaan der drink- dagsochtends vroeg tot 's Zaterdagsavonds 
werkte extra hard. Vooral de backs ston- gewoonten in oude tijden. Toen de Sche- laat, daar ging men naar de kroeg om 
de. n hun man. veningsche bosschen nog met de Haagsche 11 d 

b d d 1. t t de e ende zoogenaam te vergeten. 

• 

De scheidsrechter liep eerst op Sche- ver on en waren en oor iepen ° aan Het spreekt van zelf dat onder zulke 
veningen· naar het terrein te zoeken, zoodat Allkkmaar, kwa~ehn de odude Gdermant en btij toestanden de echte godsdienstige geest, , 
hij voorloopig door Knijlfwerd vervangen. e "adar omt zict aan h" e_rigo Ze'~koed e welke ieder toch zoo noodig had, ontbrak. 
Vóór de rust wist Willem Westing op WIJ en me wa er en om g. IJ · on en • 
een hevige manier te doelpunten. En toen verbazend veel verdragen en het Toen in die dagen Domela Nieuwenhuis 
toen na de thee de rechtsbuiten een gold tot een eer wie het meeste dronk, in Twente kwam, en de 'socialislische 
corner nam en de bal bij Kortekaas deed deze werd bij den koning van zijn stad kopstukken opruide, door hun aan te 
belanden, maakte deze geen fout en de ontvangen en mocht met de hertogsvrouw !oor.en dat zij daar geen leven meer had-

.t.:..,· .... •..:n.stànd.::-,.fast>Q::::o:'"'J:k -~middehliîlië'tirOoral .ui\: d~n~zelfd~n, b.eJ.<~r,_dri nkep,, .w.elke zoo den,.,,brak~ er. een"gewet dige ,stakirig uit. .. 
· had veel, te lijden. van het vrij ruwe spel iemand dan toesprak als volgt: vrienden Dr. Brom verhaalt hoe er 300 tlronken 

van s. L, c. Denkt er aan, vrienden, zoo doet naar zijn voorbeeld, · · mannen door de straten liepen om de 
moet er meer gespeeld worden. . In de 8ste eeuw bestond er onder de heele keet in brand te gaan steken. 

· • Rom~insche wijnbouwers reeds een on- Op straat werden zij tègeri gehouden 
Lens 111-Graaf Floris V IV. Een wed- matigheidsbestrijding. door een jonge Käpelaan, pas in Enschede: 

strijd, zoo vervelend als nog zelden ge- Uit de 13de eeuw verhaalt men ons Deze zeide: gelijk hebben jullie; maar je 
speeld is. Or. Fl. had hoegenaamd niets hoe tusschen Gouda en Schoonhoven legt het verkeerd aan. Hij nam lien medè 

, in te brengen. En als zij eens een aan- (destijds grootei plaatsen als Amsterdam) naar een ,zaal, en al deze ruwe kerels 
val ondernamen, brachten zij het nooit een zekere Jan van Blois regeerde, welke werden tot in het diepst van hun hart 

·· tot ons doel'. Voor de rust werden er uitgestrekte goederen bezat.. Waar Jai:t geroerd, zoodat alle hem de hand gaven 
vier goals gemaakt: Na de rust nog eens van Blois was,· bestond het grootste ver- en plechtig beloofden weer naar de fabriek 
acht. Dat is samen twaalf. De 12-0 maak in etèn en drinken. Hun maaltijden te gaan. , 
overwinning geeft de verhouding nog bestonden grootendeels uit grutten, ham, Hij richtte voor liun een werklieden
niet eens genoeg weer. Het misselijk visch gezouten schapenvleesch gerst vereeniging op, zorgde dàt er eert krantje 
gedoe van onze tegensta~ders pri_kkelde brood en wijn; hun visch . wa; rog oi kwam, en spoorde hen aan, niet meer 

. ___ .. _ ons, om zooveel -~~gehJk goal_tjes ,_te_ tong van.walvisch. En 011).nogmeerdorst naar -~,Ji,t:9_eg_'(e, .. gaan~daar:_dat\ __ çlè .. ~- __ 
fokken._ · . : . . te krijgen vermengde men Wijn met pekel. vakvereeniging niets uit zou halen. Toen 

BontJe maakte er één. Willem We~tmg Voor groote liefhebbers was er nog hypo- nu deze Kapelaan zijn koperen priester
ook één, R?.odenrtJS en .J uffermans ieder cras. Voorwaar een beeld des tij ds. Het feest vierde, wilden zij gaarne iets ·geven, 
twee, terw1Jl de overige zes van de behoorde tenminste tot de zeldzaamheden doch geld hadden zij niet. Kamerlid Engels 
voeten van v. d. Lans.en v. Wees kwa- dat men geen wijn dronk. Karèl de Stoute verhaalt hoe zij daar,als drie arme drom-

. °'.e,n. De j_uiste aantallen hiervan weet ik durfde beweren .dat water hoogstens goed mels achter de kachel zaten en besloten 
met Sche1dsr.echter J~c. v. d. Kley bleek was voor de beesten of om· zijn kleederen naar den Kapelaan te gaan en dezen te 
een goed arbiter te ztJn. · P. J. te wasschen. Tusschen de 15de en 16de beloven nooit geèn druppel drapk meer. 

Vriend J. Dank voor Uwe 11_1edewerking. eeuw bestond een wijnroemer uit 2½ !Her te zullen drinken. En daar in die pastorie 
Wij gaan in .het uiterst geval tot be- inhoud. Een zekere Frank Floris had eens werd door drie jonge mannen uit dank
snoeien over. Volgende week plaatsing een weddenschap opgezet wie of de baarheid de eerste roomsche drankbe
van ingezonden bijdrage van Veteraan. meeste kon leeg drinken. Hij dronk er strijdersvereeniging geplani op echten 

· RED. 60 tegen zijn tegenstander 40. roomschen grondslag .. 
--------------- Frederik de vijfde richtte toen een Hoe blijkt hier de bewering onjuist als 

W. e·ek_,,a· . gen·d-a· . matigheidsgenootschap op, tegen de ont- zou de drankbestrijding protestantsch zijn. 
zettende zwelgpartijen waarbij het dan En waar aan de overzijde wel eens ge
verboden was, meer dan 14 bekers léeg spot wordt met de duizendtal-ledenver-

vergaderingen, repetities, uitvoeringen etc. te ·drinken· per dag, wie dan nog dorst liezen uit de verschillende vereenigingen, 
In deze rubriek worden gratis opge- had moest deze dan maar lesschen met daar staat de Roomsche drankbestrijding 

nomen de· eventueele aankondigingen van bier. ' · pal en heeft er. niet het minst van te 
alle Kath. Vere'enigingen te Scheveningen. In de 17de eeuw richtte de Franschen lijden gehad, omdat de Roomsche drank-

ZONDAG 
I 

hier allerlei fabrieken op voor gebrande, bestrijding meer geluk en vrede jn de 
7.- In ae parochiekerk van den H. Ant. wijn óf de zoogenaamde brandewijn. huisgezinnen en families heeft gebracht. 

Abt de H. Mis tot zielerust van In Schiedam .alleen kwamen er 10 te- En de olférvaardigheid w_ordt 't meeste ge
den Heer J. •Hubregtse. Na deze gelijk, in 1876 waren er reeds 308, ter- vonden onder drankbestrijders, waar rrten 
H. Mis algemeene H. Coml)luni~ wijl er 10 jaar later nog 125 bijgebouwd er zelfs uren voor over heeft om te staan. 
voor de leden der St. Batbaravèr- werden. 't Bleek dus niet voor de ganzen Wij zijn_ er echter nog lang niet; Waar 
eeniging; (liefst getooid met in- gebrouwen te zijn. 1923 heeft ingezet met 14 jenevermoor-

' signe). Een echte drankbestrijder zal daarom den, daar zijn. wij nog lang niet uitge-
' heusch niet boos worden, wanneer zoo'n streden. De priesters in Brabant zouden 
3.- Vanwege de St. Barbaravereeniging oude_ pimpelaar hoog schermt met zijn u kunnen verhalen, ·waarom zij zoovele 

Kerkhofplechtigheid (Vesper met borreltje, In alle standen en in alle fami- bedieningen op het biljart hebben te doen. 
preek) op de begraafplaats aan de lies werd er gedronken, en men leefde En zekere toestanden zouden hier•in Den 
Kerkhoflaan. · in de stellige zekerheid, dat zoo iets een Haag lang niet zoo erg bestaan, als er 

MAANDAG middel was tegen álle kwalen. · niet zooveel werd gedronken. 
Repetitie Rederijkers. Vooral een zeker lichaamsdeel werd De drankbestrijding maakt braver en 

' DINSDAG · zoo aardig van tint. gelukkiger huisgezinnen en kinderen ont-
8.30 Bestuursvergadering van den N. R. · In den winter dronk men om warm te vangen beter opvoeding, naarmate vader 

8.30 

'. 

K.. V. worden, in den zomer om af te koelen, en moeder minder drinken. 
WOENSDAG. v66r .'t eten om den honger op te wekken, De Pastoors klàgen niet te vergeefs, 

Ledenvergadering van het Retraite- na 't eten om watop te kikkeren, 's mor- waarom er met Paschen zooveel wegblij
fonds, gens een pierenverschrikkertje, 's avonds ven. Een statistiek van cijfers Verhaalt .. 

• 

' 
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SCHITTERENDE . ' . 
ST. NICOLAAS GESCHENKEN 

ALBERT MOS 

-111!1 

KEIZERSTRAAT 152 · 
TELEF.SCHEV.2634 --

van poppen en de uitvoering der onder-· 
deelen is keurig. Dagelijks kan men de 
bewerking zien der poppenpruiken van 
echt haar. 

Onmisbaar is de bekwame hand van 
dezen r,oppendokter voor onze jeugd, 
hetgeen ook blijkt uit de groote hoeveel
heid poppen die • gerepareerd moeten 
worden. : 

De leuke redame in de etalage als 
prijsvraag: ,;Eventjes denken", zal de . 
heer Duymel een nog grootere bekend-
heid geven. als Poppendokter.· · 

Wie zal de "gelukkige winster zijn van 
deze mooie pop ? 

. . Stekeltjes. 
In ·•Ons Sc)!ild" lezen wij de volgende 

ons hoe ons land uit twee-vijfde deel uit den poel der ellende opheft, kernachtige, rake en waardige critiek op 
der bevolking uit Katholieken bestaat, Het is een daad van versterving tegen- de spotternij, die het soc.-dem. dagblad 
welke gemiddeld voor 40 millioen aan over de onmatigen en om de zwakken .Het Volk" zich.veroorlooft: 
sterken drank uitgeven per jaar. Wat on- op te heffen door onze persoonlijke offers, Het Volk is net; Het Volk is braaf; 
eindig veel goed kon er met dat geld waarvoor wij hopen dat onze offers be- Het Volk is wijs; Het Volk is gaaf; 
gedaan' worden. Voor 40 millioen kan loond zullen worden aan hen die het Het Volk staat hoog; Het Volk is. fijn; 
men 100 stadskerken in de puntjes bou- noodig hebben, Het Volk' wil 't volk teq zegen zijn; 
wen en wel 400 dorpskerken. Wat moet Jongelui droomen zooveel van idealen. Het Volk is kiesch in strijd en spot, . 
nu een arme pastoor in Drente niet Spreekster hoopt dat onze jongelui ook Het vreest geen mensch, en ook geen God .. 
ploeteren om eerf kerkje bijeen te krijgen. eens over dit Roomsche liefdewerk zullen Het striemt en vlijmt met teekenstift. · 
Wat al ongelukkige huisgezinnen konden drnomen, opdat 't weer echt Christelijk Het heeft des Heilands beeld gegrift 
weer op orde gebracht worden.. als wij wordt in onze huisgezinnen en de maat- Ten .dienste van den Vlootwetstrijd, 
maar wat meer' roomsch waren. · · • • schappij. Zóó dat 't door hart en hersens snijdt. 

Men · wil vaak drankbestrijders heet- Bidden wij daarom, opdat onze poging Op 't voorblad van dit kiesch orgaan 
hoofden noemen omdat zij niet. willen in eigen omgeving moge slagen. Zoolang Ziet g' opgericht, een kruispaal staan, 

· drinken en hun geld besteden voor dingen Mozes bad op den berg met opgeheven Daaraan een beèld, een harlekijn 
die waardiger zijn. armen, toen zijn leger streed, zoolang (0, vinding van het vuilst venijn) 

De Paus verleent 300 dagen aflaat aan overwon hij ook. Zoo ook moeten wij In 't harnas, met een doornenkroon 
diegene die de vergadering bezoekt, een overwinnen. M. Ho0GWERF, Secr. Van oorlogstuig. 0, Menschenzoon, 
volle aflaat bij toetreding en. bovendien ---------------'-- Gij, dia voor ons het spotkleed droeg, 
zijn er nog 7, feestdagen per jaar' waarin - D e Pop p e n do k te r. De tal- Voor spotbeeld zijt gij goed genoeg. 
men een aflaat verdienen kan, looze poppen bij den heer W. Duymel, Het Volk gebruikt Uw doodsnoodwoord 

De Paus is niet' iemand die zich zoo Vijzelstraat la, Scheveningen, hebben Op Golgotha voor ons gehoord 
maar laat overhalen, de Kerk verleent heden weer voor het a.s. St. Nicolaasfeest Ten dienste van den klassenstrijd, 
geen aflaten aan heethoofden. Onze Bis- een ruimer onderdak gekregen. Zóó wordt Uw Heiligheid ontwijd. 
schop zeide op het drankbestrijders-con- De etalages zien er welverzorgd uit. 

--- · gres in "het. Kurhaus te Scheveningen in De uitbreiding béteekenf; in deze tijden 
1911, dat niemand onverschillig mag staan dus een groote yooruitgang. 

. . . . . . . . . . . . . 
Het Volk- is vuil in strijd en· spot 

tegenover de drànkbestrijding, welke een De groote ruimte achter den winkel, welke 
waar Roomsch liefdewerk is en velen speciaal is ingericht '!'oor het repareeren 

Het brengt geen vreê, het heeft geen God, 
Zeg Christen, · die Het Volk soms leest, 
Hoe is 't, is 't vuil genoeg geweest? 

Sint Nicolaas . · 
vult de klompjes met -' artikelen van onze 

Adverteerders. 

F. J. Doesburg, 
STEENHOUWER, . 

125 KATWIJKSTRAAT - 125. 
SCHOORSTEENMANTELS. 

MARMERWERKEN. 
KRUISEN. GRAFMONUMENTEN. 

ST. NICOLAAS GESCHENKEN. 
Hiermede hebben wij de eer het geachte publiek mede 

te deelen, dat wij een uitgebreide collectie artikelen hebben 
voor bovengenoemd doel, in alle prijzen, en noodigen U 
beleefd uit tot een bezoek aan onzen winkel. 

Hoogachtend, D. KOOPMAN & Co., Prins Willemstraat 22. 
Sigar~nmagazijn "PALLAS" voorheen E. VAN WEELE. 

Alleen sigaren uit eerste klas fabrieken. 

Wij geven vanaf heden als 

ST .. NICOLAAS CADEAU 
bij aankoop van 1 Plaat, 1 doosje Herold Naalden; bij 
aankoop van 3 Platen een "Vola" Veiligheidssleutel. 

Aanbevelend, . 

MUZIEKHANDEL· ,,PERFECT". 
Keizerstraat 61, • 

_,_ 

Oude 
1 

Malaga 
wijn, aan te bevelen voor zieken, 
herstellenden en ouden van 
dagen. Verkrijgbaar· à f 1,25 
per flesch, bij Drogisterij .de 
Gedé", W. J. Driessen, Bad
huisstraat 134. Tel. Sch. 1741. 

ETALAGE~ 
opstand te koop, bestaande uit: 
zware .koperen . roeden, met 
gordijnen en ringen en palen, 
voor spotprijs. 

Te bevragen: Drukkerij Hijl
kema, Marcelisstraat 79-81. 

Scheermesjes. 
Prima staal, in doosjes á 10 

stuks, f 0,50 per doos. 
Prima Scheermessen in ver
schillende soorten vanaf f 1,
tot f 2,50. Verder alle benoo
digdheden, o.a. Kwasfen, Zeep, 
Spiegels, Olie5teenen, Riemen 

en Planken. 
Solied en goedkoop adres. 
. : 5 pCt Cassábon. 

Drogisterij ;,De Gedé", 
W. J. DRIESSEN, 

Badhuisstr. 134, Tel. Sch. 1741. 

C. T E S K E's·' 
WIJNHANDEL. 

Stevinstr.153, Tel. S. 0902. 

Het ~dres"voor de as. feest• 
dagen, hoogste kwaliteit, laag
ste prijs. 

Vanaf 4 December wordt 
aan eiken Cliënt een pracht
kalender gratis verstrekt. 

..,- V.OOR DE AANSTAANDE FEESTDAGEN. 
Op 't gebied van GOUD- en ZILVERWERKEN ruime keuze, 

en uiterst billijke prijzen. 
HORLOGES, KLOKKEN, BAROMETERS, ENZ. 

Het· kÎeine winkel je Badhuisstraat 192, 
lste huis vanaf den._Schev. weg. 

Beleefd aanbevelend, ' 
B. BIJLSMA, Horlogemaker-Goudsmid. 





' 
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·; BIJBLAD van 

. ,,St. Willibrord" 
30 November 1923 

deering over gehad voor :de spelers van hun plaats wel waardig, die elf stoere 
dezen ploeg. Maakt jullie je maar geen werkers van den wedstrijd tegen Excelsior . 
illusies. Ik zal je heusch niet hoogmoedig Hel elftal sloot als een bus. De achter
maken. En dat om de doodeenvoudige hoede had de voorhoede van 'Excelsior 
reden, dat .je geen lof verdient. Ik heb volkomen in bedwang, terwijl onze voor
wel zin om een felle strafpredikatie ,te hoede de verdedigiqg der gasten deed 

~, 1 ,S PQR,T I beginnen, maar ili: vrees, dat het je .zal rillen en beven .door hun samenspel en 
: r.~::!c-::;;--..1-___ ,::_..:___.::...:;_.::...:;,__-J verbitteren en niet verbeteren. Eerlijk ge- door hunne schoten. Wat een knoerten 

sproken, ik had meer van je verwacht waren het, die schoten van Jan Knijff 
~ Uit het Lenskamp. Met wat meer zelfvertrouwen had jè het vooral. Dat we niet meer succes er mee 

Mededeelingen aan alle leden : a.s. met gemak tot een overwinning kunnen hadden, behoeft ons niet te ontmoedigen, 
Zondag laat uw vereèniging een H. Mis brengen. In de voorhoede vooral werd er integendeel: een volgende keer moet er 
lezen voor onzen vriend Bep Starrenburg gruwelijk geprutst. Goed samenspel was nog meer geschoten worden. · Daar _1s 
z.g. Waar-de vereeniging zoo mooi voor- er niet, en goed individueel spel oot. geen doelwachter tegen bestand. Vraagt 
gaat, mogen de leden niet onderdoen. niet. Alleen dat eene doelpuntje van Jan het maar aan onze eigen keeper, die 

Daarom, allen present. · De H. Mis is Hendriks was weer wat je noemt. Enfin, heeft ervaring. Maar in de aanvalslinie ., 
om 7,30 uur in dè kerk van St. Agnes ik zal maar hopen, dat jullie je eigen werd er niet slechts geschoten, er werd 
aan de Beeklaan. belang begrijpt, maar anders zullen de ook samengespeeld. En wel zoo, dat de 

Verder verzoekt men nog te melden, kansen op het kampioenschpp spoedig andere backs soms niet goed wisten, wat 
dat de clubavond op 5 December niet verdwenen zijn. · ; aan te vangen. Bontje zorgde ·voor wat · 
doorgaat. · De wedstrijd werd gekenmerkt door afwisseling door een paar solo-rennen 

Edoh IV-Lens IV. een vrij •flauw spel, vooral als onze voor- en Nijland ,en Bontje. door inloopen. Een 
We hebben Zondag de puntjes mee. hoede of halflinie aan het werk was. Al- keur van voorhoedemenschen waren hel, 

genomen. Met 3-2 werd de overwinning leen Jan Boone wist er wát vuur in te die vijf. Zelfs Boheémen, die het rechts
behaàld. Het had wel 5-0 kunnen brengen. Als allen zóó gewerkt hadden buitenplaatsje volkomen waard was, of
worden, maar hel terrein werkte niet mee. als _hij, zou er een flinke overwinning het schoon het niet zijn gewone plaats is. En 
Het is onbegrijpelijk, dat het niet is af- loon voor geweest zijn. ' - dan die Koos Haket. In het begin hield 
gekeurd. Als je wat hard liep, vlogen de Met de rust stond het nog 0-0. In de hij ziçh wat- schuil. Maar af en toe kreeg 
spatters klei 'en slik je om de qoren. Co eerste helft werd er meer op het deel hij zin, kwani te voorschijn, en ging mee 
Westing die, in het doel gaat staan, - van Westlandia dan op onze· helffgespeeld. doen, aan de belegering. Me •'dunkt hij 
hij heeft zijn taak uitstekend vervuld - En als de voorhoeden ·naar het andere keek wat boos, · Zondag. Maar toen de 
moest nu en dan worden opgeheschen uit doel kwamen werden zij door de ver- keeper den bal nog maar juist uif het 
de modder. dedigers in bedwang gehÓuden, waarbij bovenhoekje kon halen, nog vóór de 

Om 2,30 was ons elftal voor het eerst onze, keeper en backs vaster en mooier rust, begonnen zijn oogen wat tefükkeren, 
volledig. Onze mannen gleden onmiddel- werkten dan die van Westlandia. , een beetje ondeugend. En toeo hij na de 
lijk naar het doel van onze tegenstanders, In de tweede he)ft- werden onze gasten rust den keeper wist te verschalken, gaf 
waar. de bal en de Edoh-achterspelers steeds sterker, maar, voorloopig wist 'de hij heelemaal den brui aan zijn booze 
meegleden. Tot doelpunten kwam het verdediging het doelpunten te voorkomen. bui .en sprong van louter plezier een 
voorloopig niet. Na een half uur mag Maar als Westlandia's rechtsbinnen den kàpriool, dat hij zèlf lachen moest. 
Edoh een corner nemen, waarbij de bal bal opdrijft, en hem vlak voor doel schiet, De halflinie kweet zich schitterend van _ 
achter de lijn terecht komt. Maar Edoh staat daar de midvoor ongedekt, zoodat zijn dubbele taak aanvallen en verdedigen. 
speelt door en trapt den bal in het net, h~t _hem geen moeite kost zijn club de v. d. Lans was, ~ooals we hem nog steeds 
zonder dat wij aanvallen. Tot aller ver- le1dmg te geve~. Even later wordt.Jansen zagen. Jan Goorbergh was zoo kwiek als _ 

___ __baèi.ng _geef! de scheidsrechter goal. _ _ n:et bal <;n <!1 I_ll het doel gegqmd _wat een jong duinkoriijntje (zeker vanwege ~
. Maar Kees van Wees blaast ons weer met verhmáert, dat de G.D.A.-sc~e1ds- de nabuurschap) en Guus Visser speelde 
nieuwen _moed in door een vrijen trap rechter goal geeft. Als er nog 10 mmuten als iemand die het waard is, twee van 
van langen afstand ineens in te trappen te spelen zijn,· maakt Jan . Hendriks na zulke steu~pilaren te hebben. Ook het 
1-1. Weer komt het geluk Edoh te hulp. een solo-ren het tegenpunlJe 2-1. Als er sJot, dat dien middag op zijn mond scheen 
Als de linksbuiten voorzet, komt Hydra n~ fiog wat was -~ewerkt, dan nog Z?,U te leggen, sloot goed, wat den wedstrijd 
te vallen, doordat hij, als hij schieten wil, mms lens een _gehJk spel ons deel ZIJD zeer vera'angenaamde (niet kwaad worden 
in den modder blijft steken. De bal komt gew:eest. ~aar het scheen•_wel, of men Guus, schrijver dezes heeft ook aan die 
nu bij een Edoh-er die maar voor het er een eer 1_n stelde, te verliezen. Alleen kwaal geleden). Dan de backs, Eef en zijn! 
intrappen heeft. Dan krijgt Wim Westing de rechterwmg gaat er af en toe nog ee~s buurman, Ik behoef, slechts te zeggen, 
het op zijn heupen en weet gelijk te va_~ door, maar de backs yan :Westlandia dat zij hun naam eer aan deden: .back" 
maken. Na de rust gleden we nog wat bhJken te weten, wat h_oo1en 1s. .. 'heteekent .terug" en, alles, wat bij hen 
meer. Willem Westing schiet den bal, Geen nood, de s_che1ds_~echler sch1Jnt kwam, ging ook .back", zoowel bal als 
nog e~ns tegen het zitvlak van een Edoh- het wel gaarne te zie~. HIJ gaf ons al- man. -Eindelijk de keeper, die tamelijk 
back, waarna de bal in het net rolt. Dat thans ~~en enkele vnJe -trap. Denkt er weinig werk heeft gehad. Zouden de 
was wel plezierig. Deze water- en mod- aan lmties, de volgende week moet er Exelsiormenschen geschrokken zijn, toen 

. derpolo eindigde alzoo met een 3-2 gewonnen W?,rden .. En d~t _kan, al~ _er zij zulk een kleinen jongen zagen 
overwinning. , · elf werkers ZIJD, D11e of v1er1stewe1mg. staan? Ik weet het niet; alleen' durf ik 

We komen nu aan den weästrijd van En nu gaan we .eens kijken naar de beweren dat zij toch geen succes zouden 
het tweede elftal. Hoe· gaarne had ik verrichtingen van het puik van onze ver- gehad hebben, want het werk dat hij 
weer, zooals steeds, louter lof en waar- eeniging, van ons eerste elftal. Ze zijn kreeg, was af, volkomen af. P. J. 

Wat een ieder weten moett 
' WEET U dat er in de Vijzelstraat een Banketbakkerij is. WEET U dat de prijzen laag en de kwaliteiten hoog zijn. 

WEET U dat daar de Boterletters of Spoorbanket maar f 1,- per pond kosten. . · _ _ . 
. WEET U dat U reeds heerlijke Bankethammen kunt krijgen vanaf f 1,-. 

WEET U dal er een uitgebreide sorteering is van Chocolade Figuren en Borstplaat tegen prijzen, ongekend laag. 
WEET U dat alles op tijd wordt thuisbezorgd. . 

Ja, hoor ik zeggen, dat weten wij al ·lang en wij zu'llen zorgen, op tijd onze bestelling te doen en Uw etalage komen bewonderen. 
' . ' ' 

' Dus allen naar: 

W. J. VAN DOORN, Vijzelstraat 105, T elèfoon Schev. 3550. 
._Onze 

St. Nicolaas-tafel 
is gereed, kwaliteit is prirna en 

prijzen billijk. 

Letterbanket 1.-, 1.25 p. p. 
Boterletters 1.-, 1.25 p. p. 
Speculaas (kl.) 10-14 et. ons 
Speculaas ( dik) 10-14 et. ons 
Specul.poppen 10-250 et. 

Borstplaat groot en klein, 
Harten, Bankethammen, 
Banketharten vanaf 25 cent 
enz. Voordat gij Uw in
koopen '•doet gaat eerst ngiar 

. P.J. CORVER 
Neptunusstr. 140 h. 2e Messstr. · 

' ' 

Bel s.v.p. Schev. 3064 op 
Bestellingen optijd thuisbezorgd 

•----~ 
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W eek...-agenda 
vergaderingen, repetities, uitvoeringen etc. 

, In deze rubriek worden -gratis opge
nomen de eventueele aankondigingen van 
a)le Kath. Vereenigingen tè Scheveningen. 

ZONDAG 
7.- - In de paroêhiekerk van den H. Ant. 

Abt H. Mis voor de leden van den 
Ned. R. K. Metaalbewerkersbond, 
afd. Scheveningen.· Alle leden wor
den dringend uitgenoodigd na deie 
H. Mis ter H. Tafel te naderen. 

MAANDAG 
Repetitie Rederijkers. 
• VRIJDAG 

sitie behoorende priesters. Het protocol Dat Karel V en, later Philips Il ge
werd den beklaagde aanstonds en 'na vier rechtjgd, verplicht, ja zelfs genoodzaakt 
dagen voor een tweeden keer voorgelezen. waren om met kracht en · gestrengheid 
De aanklager moest onder eede verklaren, tegen de aanhangers der nieqwe leer op 
dat geen haat de drijfveer van •de aan- te treden, wordt zelfs erkend door den 
klacht was. Ook kon de beschuldigde vermaarden oprichter der Antirevolutio
zijn vijanden als getuigen weigeren en naire partij, Mr. 0. Oroèn van Prinsterer. 
mocht hij getuigen à décharge oproepen, In de inleiding op zijn allerbelangrijkst 
welke 'de Inquisiteurs moesten hooren, al werk .Archives, ou correspondance iné
waren zij nog zoo ver verwijderd. Valsche dite de la Maison d'Orange-Nassau" 
getuigen werden streng gestraft. De groot- zegt hij : , 
inquisiteur _ moest ieder vonnis onder- .Met de uitoefening van een anderen 
zoeken en bekrachtigen, anders had het godsdienst dan dien hij zelf beleed te ~ 
geen rechtswaarde. De aangeklaagde verbieden, handelde koning Filips over
mocht. de rechters van het tribunaal wei- eenkomstig het openbaar recht van zijn 
geren en andere rechters verlangen. ~ tijd. Zulk een verbod was zijn recht. • · 

*** · De vrijheid van (protestantsche) preeken 
' . . zou een ongehoorde toegevendheid zijn 

leden van Alvore~s. _over te gaan tot de cnllek geweest; men vindt er nauwelijks voor-
d~r loqms1!Je nog enkele korte opme!- beelden van, tenzij in Frankrijk in 1561 
kmgen aangaande de kettervervolgmg m en daar was het toen het sein voor een 

Spaarbank .st. 4ntonius VJ!n Padua". de Nederland~n gedurende de .16e eeuw. burgeroorlog. Verdraagzaamheid jegens de 

0 
N d R De geschnfte~ en leersteillngen v~n gereformeerden was een reden tot oproer 

8.- cursusavond voor de 
den N. R. K. V. 

nderafd. v. d. e •, • K. Volksbond. Luther _werden hier te lande reeds -~poed1g voor de Roomsch-Katholieken. Zij ook 
Zitting iederen Zondag van 1-2 uur, v~_rspre1d en vonden betrekkelijk ve~J _keurden de onderdrukking goed van wat 

in de R. K. School, Kerklaan. b)jval._ Toch was het aantal der~enen, die zij ketterij noemden, ja zij eischten die. 
Rente 3 procent. _ zich 1_nderdaad van ~e Katholieke Ke:k Waar het de privileges geldt, behoort 

Tego~d inlegg. op,! Oct. 1923 f 28226,26 afscheid~en betrekkelijk - d. w: z. 10 men nöoit uit het oog te verliezen, dat 
Ingelegd Nov. _f 983,225 · v~rhoudmg: met de g1;heele bevolkmg ~ het handhaven van den Roomschen gods~ 
Terugbet. " f 149,75 mterst .,germg. No,g 1~ 1560' vond men dienst juist een der meest op de wet 
Meer ingelegd . · . f 833,473 yolgens de getuig~ms v~_n den fel- steunende privileges was. 
T . d . Î 30 N f 29059 73' protestantschen gesch1edschnjver Bor • 100 Filips was gehouden de Roomsche 

egoe m eggers ~p ov. , ja IOOO __ Roomsc_he~ op 1 Oer~formeerde." Kerk te handhaven; dit was een plicht 
Verkochte zegels a 1 cent 466 stuks. Zelfs ~11na dertig_ ja~r later, m 1587 be- waartoe hij zich volgens overoud gebruik_ 

,,_ " à 5 " 82 " droeg m de provmc1e Holl~nd, Y:aar se- bij eede verbonden had." 
dert 1572 de openbare . u1toefenmg van Wordt vervolgd. 

1êu!&i':\11W!nll§luê11!&i':\u~11e:'111ti#/int$t1§11!'#,'!11~11enWi1 den Roomschen godsdienst nagenbeg· _______________ _ 

Jongemannen van Scheveningen, overal verboden was en men waarlijk 

vraagt inlichtingen over de 
· ; geen mi<;ldelen gespaard had om de be

volking protestant te maken, volgens den 
zeilden schrijver, het getal der Gerefor
meerden nog niet een tiende gedeelte der 

_ St. Josephsgezellen-vereenigîng. 
ingezetenen. VerschiJlende onderafdeelingen. 

' -

Vele kleintjes maken een groote 1 

Van de nieuw-gezinden behoorden 
lnlichting~n bij': .. weldra - verreweg·'de,--meesten- niet·-tot, · ,., ,;,;, -- -'~,. 

\ 

H. HOFFMANN, Senior der afdeeling, luthers volgelingen. Men voelde hier te 
Jacob Pronkstraat 20. lande meer voor Zwingli en vooral voor 

de dweepzieke, woeste secte der Ana-
M. VAN DIEMEN, Secretaris, - baptisten of wederdoopers, die onder den 

Symonstraat 33. beruchten Jan van Leiden in 1534 te 
'SilM@iillt:ii•ii;wa11ea11s=::antr:a11~1@nt;auhtciuÎiii11n~ue1ei Munster hun "Koninkrijk .Sion" stichtten 

en ook in de Nederlandsche gewesten 
herhaalde aanslagen ( o. a. te Amsterdam 
1534) beproefden en zich aan allerlei 
misqaden en buitensporigheden schuldig 

De _ Inquisitie. 
IX. maakten.,_ 

MISSIES 
KERKBOUW 

Het verhoor moest geschieden in tegen- Eerst later traden de aanhangers van· 
woordigheid van twee niet tot de lnqui- Calvijn meer op den voorgrond. VEREEN. LOKALEN ' 

ffi~ fl:UILL[TON 1 

Marie Thérése. 

naaiwerk en met wat.schrijfwerk van den gezicht ev,en wit als _de kussensloop deed 
gemeente-ontvanger, mij denken aan de met een lichtkrans 
, - Zou zij dan geen pianolessen kun- omgeven gezichten van de heilige marte-

nen geven? laren. Ik wilde niet, dat zij hem wakker ' 
-:-- Aan wie, i~. zo_o'n kl~in plaatsj~? maakte en ik heb aan juffrouw Charlat 
-:- Wel aan m11, nep Berangère mt laten zeggen,. dat wij spoedig zouden 

Roman. 
Naar hel fransch van MJRIAM. 

die van het geheele verhaal alleen maar terugkomen. . 
Hun lieve, kleine jongen, Renaud, viel onthouden had, dat de moede_r van Renaud - En neemt u mij dan mede? 

21. 

en bleef ondanks de grootst mogelijke arm was. - Zeker, beste Bérangère; in dien tijd 
zorgen ongeneeselijk ziek. Dat was te - Dat is een goed idee van· je,· mijn ben je heelemaal beter en ·mag je kennis· 
veel voor Mijnheer Charlat, dat kon hij engeltje, zeide tante Clarisse. Wij zullen maken mei dien armen Renaud. 
niet dragen en laf nam hij de vlucht naar er met je vader over spreken; Marcelle HOOFDSTUK VIII. 
Amerika. , • , zou dan ook Jes kunnen nemen. 

- En hoe is zijn vrouw dan hier ge- - En Jean? 
komen. ·- - 0, neen, Jean is te klein; antwoordde 

- De familie van haar moeder was Marie-Thérèse; maar als die Juffrouw 
van hier afkomstig, maar ,zij heeft hier werkelijk goed met de muziek op de 
geen enkel familie-lid meer; de zieke hoogte is, dan zou ik wel eens met haar 
moest zuivere lucht hebben en een zacht een paar quatremains willen spelen. 
klimaat; daarbij is het leven hier niet Tante Clarisse vertelde verder: toen 
zoo duur als in MarseiJle. ik bij den pastoor vandaan kwam, kwam 

- Waar leven zij van? ik langs het huis ,van juffrouw Charlat 
Van heel weinig. Zij trekken nog een en ik ben er binnen gegaan. Zij was niet 

kleine achthonderd frank rente. De moede~ thuis, een buurvrouw, de oude Rousé, 
verdient er nog wat bi,i met slecht betaald paste op den armen zieke; hij sliep, zijn 

De dag kwam, waarop Bérangère haar 
edele vrienden moest verlaten. Van beide 
kanten viel de scheiding zwaar. Men vond 
het jammer, dat die maand voorbij was 
waarin het kind zich zoo aan hen gehecht 
had en gewbrden was als een stuk van 
hun dagelijksche, leven. Haar komst op 
Colombier was samengevallen met den 
terugkeer van de familie Desplant en nu 
scheen het hun toe, dat het nieuwe leven 
niet meer te scheiden was van dat van 
Bérangère en in het diepst van hun hart 

,. 
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BIJBLAD. van 

,,St. Willibrord~' 
7 December 1923. 

Vergeet toch nooit het woord van den 
H. Alfonsus: .een kind van Maria, een 
kind des hemels", daar moeten ook wij 
als heilige kinderen schitteren als sterren 
in de Kroon van Maria. · 

laat uitkomen, dat de gemeente wel zulke 
voelhorens heelt, dat zij kan onderscheiden 
of · dominé het Schriftwoord zuiver ver
kondigt, zal met ons eens zijn, dat de 
voelhorens dier gemeente toch tamelijk 

PASTOOR. afgestompt zijn. 
,--,,.--,--------------, , Maar ter zake. leder verdedigt zijn 

Maria Onbevlekt ontvangen. · ~:t'}I H[T l\[UVflH0[K1[ 1 opvatting op zijn wijze. 
· Aan . den Christelijken hemel staat in '"-"""-..J.~------------'-~~.._......,_ Ka re 1. En wat zeg je· van de op

een wonderschoon lifhl Maria de Onbe- , Kar e I. Zeg Johan, dal is me ook brengst der èollecle's in onze kerk~n, 
vlekt _ünl:'_angene. -,J?e H. Johannes zag wat. Daar krijg ik me als adspirant- voor Rijnland en voor den bouw eener 
Haar m z11ne openbaringen als de Vrouw, retraitant een oproep vo~r een vergade- nieuwe Kerk? . . 
omkleed met de zon, de maan onder ring waarop slechts één punt vermeld J oh an. Schitterend, Karel. Ge z1_et, 
hare voeten en om het hoofd' een kroon staat n.l.: Opheffing van het Retraitefonds, dal trots alle ellende welke ook hier 
van twaalf sterren. ' · . . heerscht, het hart van ons, Hollanders, 

Omkleed van de Zon, dat is omkleed J O h !1 n. En was Je. ter vergadering toch altijd blijft kloppen voor hen die 
van de Zon der gerechtigheid Jezus aanwezig? nog méér beproefd .worden en dat waar 
Christus. '- Zij is de kristallijnen vaas Kar e 1. Zeker Johan. En 'k heb ge- het den boûw van een Ke;k betr;ft de 
waarin het Woord des Vaders, het Licht zien en gehoord. da( het fonds nog g_e- Katholiek gaarne aan God teruggee!t,'wat 
der wereld is neergedaald ~ en vervuld noeg mannen bezit, d1~ het Bestuur wil- hij van Hem ontving. 
van dat Goddelijk licht, schiet zij uit len helpen deze nuttige onderafd. van God, die zich nimmer in edelmoedig
heerlijke lichtstralen, vonkelend stralend den N. R. K. V. bel.er dan tot nog toe heid laat offertreffen, zal hem daarvoor 
licht naar alle zijden. , te laten werken. ongetwijfeld zegenen: · · 

Licht dat ons mept en wenkt in deze , J o ha n. Ja, g~lukkig wel_ Karel. Maar Kar e 1. En Zondag is de groote wel-
duistere wereld, om te wandelen in haar t valt anders met mee, smds boven doener St Nicolaas voor 't laatst in ons 
licht. . . priesters, bisschoppen, ja zelfs boven midden' hé? Hij komt dan nog eventjes 
. Van haar. gaat mt het heb~ ,van. Gods den Paus, de vr~uw staat._ . de schoolgaande kinderen van de ledert 

hefde, het hebt van Gods he1hghe1d. __ '- · Kar e 1. · Ben Je van Lotie getikt, Johan. van onzen Volksbond verrassen. Geloof 
De ~onderb!lre Vrouwe;_ de heerhJke J O ha n. Welneen, Karel. Bij het be- dat het Bestûurvan den Volksbond moeite 
yorstmne, die om haar hefde de eerste gin der vergadering, door jou bedoeld, heeft gehad, de goede heilige nog zoo-
ts onder alle vrouwen; om hare_ deugden zei een oud-lid van het fonds, dat hij lang hier te houden. Het bewaarschool-
staat ~aast den troo~ des Komngs, ge- maar weer heen zou gaan. Hij voelde lokaal zal wel goed bezet zijn. 
kleed m het veelkleurig gewaad van alle niets voor een retraite en' z'n vrouw J oh an. Ja, als de vergadering wel~ 
deugden.. . .. . . . had ook gezegd: .'t is niets voor jou I" ke genoemde Bond a.s. Woensdagavond 

Gelukkig ZIJ, dte wandeJen m d~I hch_t. Nou en wie zou. het dan nog beter houdt, waar als spreker zal optreden, de 
G_een nacht .~an nevel . en dutsterms weten dan je vrouw nietwaar? Paus en Heer F. Spit, Hoofdbestuurder van' den 

o!llrmg_t h~n. ZtJ dwalen met af, worden bisschoppen mogen het retraitewerk aan-· N. R. K. Metaalbewerkers bond, met een 
met m1sle1dl door nevel~e_elden - ma~r prijzen, als je vrouw legt dat het .niets onderwerp, van zoo groot belang, n. 1.: 
h~uden den rec~te~ ve.ihgen ~eg,. dte voor jou" is, dan is t uit, versla je? .Beteekenis, waarde en waardeering van 

• 
I 

le!dt lol Hem,, Die_ ts )let eeuwii:;e hc~t. K 1 ', J ·k b g ·· het Late den arbeid" ook zoo goed bezet is als 
Dte wandelt m dtl hebt laat zich met are · a 1 . e rtJp · . n we . , 
b d • d d · · · Id d h I echter maar van dit onderwerp afstappen, Zondagmiddag hel schoollokaal, dan zal ' ~ 

e .~iegen oor eze were ·' oor e en lieve hulde brengen aan het Bestuur het Bestuur zich ruimschoots · beloond · 
s';..1!'t"'~choon van zonde enwer~ldvreugd~, van de Sint Barbara-vereeajgLng. - . . achte11 voor il) A~ mo_eite welke hel zich . . 

• · rr .. ouçlt Ya.st. bel-oog' gençht. op d!e · Evenàls vorige ïaren hebben ook thans voor de leden gefroos!.' ______ ---:--~-- . 
heerltJke Vrouwe, ~n.ze Morgensterre, dte weer· velen aan den oproep van dit Be- Kar e 1. Thans ga ik heen. 
~ms roept na!lr vetltge haven. Voor hen stuur gehoor gegeven, en· de Vesper met J O ha n. Ik wou. nog wel enkele 
is· de aard.e mets - q?d alles. l preek op hel R. K. kerkhof bijgewoond. dingen met je bespreken, maar 'k moet 

Als, Marl~ lr_eden Z_JJ de aarde onder Dat bidden der Katholieken voor de· óók opstappen. Tot ziens. , *** 
den . voet en sieren zich met een kroon overledenen was eenmaal oorzaak dat een ----------------
van 12 sterren. .. 1 t t h d d" h · 

D t ·s de Moeder die door Jezus Haar pro es an se e ame, te aar eemge w k 'd 
a 

1 
• d ' el dochter door den dood verloren had, en · ee .,,.agen· a . 

Zoon, zoovele kmde_ren aan . en hem troosteloos was, tot nadenken werd ge- · . · . . 
geschonk~n heeft, dte nu schitt~ren als stemd bemoedigd werd en later tot on- vergaderingen, repetities, uitvoeringen etc. 
sterren m de Kroon van Mana onze zen gbdsdienst overging. . 
Moeder. J h J K. 1 t b" I d b . k d t· Tot Haar mochten wij ons wenden, op o an: a, are , er ga8: 1Jna geen n eze . ru rie wor en gra ts opge-
Haar onze oogen gericht houden. Het da_i; om m ons leven, waann ons geen nomen de eventueele aankondigingen van 
lieflijke licht van reinheid dat uitgaat van bhJk wordt gege_ven, dat God onze Moeder alle Kath. Vereenigingen te Scheveningen. 
haar rioodigt ons uit 'ter navolging. de H. ~erk leidt, en doof haar ons de ZONDAG , 

Rein leven, zuiver opbloeien, als een Waarheid leert. , . 4.- St. Nicolaasfeest, in de bewaar-
geurige lelie staan voor den troon van Waar men tro1:~ens toekomt, m dien school aan den Kerklaan, voor de 
G d •s de weg naàr Maria de weg naar m~n géén GoddehJk leergezag erkent, be- schoolg. kinderen der bondsleden. 
G~ct'. 

1 
· , ' , ~tJSI ".oor d_e zoov~elsle maal heti;e~,n , MAANDAG 

Op dien ;__;eg helpt zij ons voort, door tk las m ons plaatsehJk blad .De Bamer : Repetitie Rederijkers. 
haar voorbeeld, door haar bijstand, door DAT NOEMT MEN DOOPENI WOENSDAG. , 
de genade van Christus haar Zoon die Onlangs werd gemeld, dat een paar 8.- Ledenvergadering van den Ned. 
zij ons zoo gaarne mededeelt. · , maanden gele-den in. de Ned. Herv. Gem. R. K. Volksbond. Spreker de heer 

Richt daarom uwe oogen op Haar, van Watergang (N.H.) een kindje gedoopt . F. SPIT. , · 
roept d~ voorbede in van de Koninginne werd mei de formule: .in den naam van VRIJDAG 
zonder vlek ontvangen, hebt .haar lief geloof, hoop en liefde". · · 8.- cursusavond voor de leden van 
als Moeder, dan zal zij u verlichten in Ds. P. Nomes deélt nu in de "Delfsh. d N R K v 
de bekoring, u doen zien hoe leelijk de Kerkb.'' mee, dal men ook in Groningèn ____ e_n __ ; _. __ . -·-------
zonde is, de machtige moeder zal be- eigenaardige toestanden aantreft. In Ooste
schermend de mantel harer liefde om u lijk Groningen werd de H. Doop bediend 
heen slaan en gesteund door uwe Moe- met de formule: .Alida ik doop u met 
der zult gij veilig uwen weg door het den wensch dat gij een nuttig lid der 
leven afleggen. . . · · maatschappij moogt worden.'' 

Vergeet dan in dit Octaaf uwe Moeder Van deze Doopsbediening kan men zelfs 
niet, woont het Lof bij, dal in deze week niet zeggen: uit. de verte verwant aan het 
iederen avond haar ter eer gehouden Christendom 1 . 
wordt. Nadert een keer meer in de week Tot zoover "De Banier". Ds. B. T., 
tot de H. Communie, vernieuw uw be- die in de Schev. Kerkbode op overigens 
sluit iederen morgen en iederen. avond zeer nette wijze het verschil in opvatting 
haar te eeren dooruwe drie Wees gegroeten van de t:I- Schrift, door den Protestant 
tér eer van hare Onbevlekte.Ontvangenis. en den Katholiek behandelt, en daarin 
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Jongemannen van ,Scheveningen, 
vraagt inlichtingen over de • 

St. Josephsgezellen-vereeniging. 
Verschillende onderafdeelingen. 

Inlichtingen bij : 

H. HOFFMANN, Senior d~r afdeeling, 
, " Jacob Pronkstraat 20. 

M. VAN DIEMEN, Secretaris,• 
· Symonstraat 33, / 

• 

•' 
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~"~I · .S PO]:l:T ' 'OP ·Willetl_l ging '.hij balqorig t~gen ide,11 •En voor _de kr{lch,I ,des W,aters w11ke,J;J. 1 
Nog steeds 111opperend «ên s,che,ldend Sterk is het vuur; doch"tmoet be~w!jken 

:g; · · • · • ~ .. · "·' · 1 goalpaal staan. Moesten ze ·fiem · hebben · , •. 
-~/'•-~ · • •:•·· ,. ' .... "" • ,.,.. ·• 'dezën middag?"' ;· ··: " · · Sterk is hel Water; maar, hoe sterk, 

,. - l t ~ ") . Plf J.let ~!!,nS,kaptp~ , Terwijl hij hier nog over staat te De Wolken ,trekken J',t op ,in" '.t zwerk. 
f · Lens 4-Graaf Plons V 5. i mÓkken, geeft Jan Fraters een voorzet.· . 
j · : Jnplaa.ts Y.~n h~l.f .een ~omt G_r. FJ. eerst: Echter ief~ _te ,scherp op doel, .zoodat de. Sterk _ziJ_n de Wol[<;en-; s'il,9ch .de "".!a_gen 

o_m l uur op het Jerr.em. Een bekende, ~: bal i:;1i_st ~egeµ de p~al ,Z?_u gekome1;i: Des Stormwinds kunnen haar verJa~en. 
~1.e)de. Voo_r het _groo,t,s!e gedeel,te ,o/as: ziJn . .Ik zeg zou gekomen z1Jn, want de! . ~ . .. . , 
011.~ v,eld 1,1,1t.siekel)_d ,bespe_el/l11ar. ~lleei;i 1 .bal kwam niet tegen den paal, om de een-: •Sterk is de Storm; -maar hoe •h1J woed , 
)~d!:1,rel)de ,ile }~at~,t_e 2Q mm .. 1/J7~ ~a~ ))_et\ voudige .red_c. n, dat Brjed,é :tn .hoo.fd. z.i,ch, pe Man spot met ,zijn' overmoed. 
wat ~lad door de sne1;u'1.I?µ.1, d1.e ,ons juist tu~sc~en .d,ep ba) en de paal b_evol)d,. . • -:'- · 
9y,erv1et ,Een koud~ w.111~ st9,n.d dwars' Met .een harde· -~J</g kreeg hij dèn bal9p Sterk 1s tl.~ _Man, die won_~er-werker,; . 
_over 1/,e/ veld. fylaar ,Ol)Ze Jpni;:ens ,sfeel- de' .eenè zijd,e van z/jn gèz/cht, el/ cjoor Maar toch 1s vaak de W11n nog sterker. 
~~ .m.ej ~ui~ èen ,yung_he1d, dat ZIJ ,er ,iJ..e kra~ht val/ ,he_t sch,ot ~loeg .h!j met de · 
mets geen _hmder van hadden, Ste.chfs d.e andere kant van zijn toetje tegen den P,aa!. Sterk is de Wijn; maar, hoe ,vol kracht, 
l<èepet/ ~/.e '3 'b~/!.è,n peeftlgeh~.li,');f.qÎ!~ Toen lagen we zoowat alle'mäai 'voor De l:)laap verwint hem door zijn macht. 
J~ sm_eff~f/, ,o 1:~en, te p,evnezen. r-la ~-el/ de vlakte va11 het lachen. Jonge, 'jonge, 
lc'fj!r/1,:r-speleni; !rl~a,kt~ req 9r. F!.-speler tóen zagen we' Brjelié op zijn_ best. Ik Dus moogt ge op Sterkte u niet-verheffen 
hands m · het ber.uchte J;eb1eg, wat :-~P. heb hém nooit zoo hooren mtpakken, Iets anders kan u overtreffen. 
s!r<Jfscnop b,e!e~~ende: \1{1m . W~s!J~g Terwijl wij letterlijk rolden van het lache11,, ,--,-,-...,.,..--:-""'.".'",--------,-,--,,--,.,,---,--,,
!ëoge!t den qal 1n he/ pef. paarn,.i. ~JS! liep hij als een briesende leeuw rond

1 Jan ·Kortekaas nog te dq~lp.~nten. J:'/1) cj~ steeds maar zijn nek masseerende, die, 
rµ_st sp_~e!~e~. de ~)!1uw-wit1es b~ter; ze zooàls hij beweerde, gewoon een kw.art Wedstrijden w!sten n~i; y1_1lr m~al het net te ymdel! draai uit de richting geschoten was. Zoo 
do?r .'-Y'estm~, v. d; f!ars!, Ko[t7k~a~ ~n hevig ging hij te keer, datKoos Hageraats 
~r1es1e: . . meende te moeten ingrijpen, en hem, na St W1'Il1'brord" 
· Een . 6-0 overwmnmg: een pr!lcnt- 1:jem eernt eyen oµder J1et oog te hebben " · ' , '· · , . · , · · ' 

; 

pres\~11~ voo:waar. Maar "!e(ll]e~r samep:: geho!Jden, dat hij zi~h ie!~ te kernachtig De oplossing va9 , het §int Niçolaas 
sl/e( had he! nog meer kunnen .~orde!\, had uitgelaten, troqstte '!lef de belofte prijsraadsel is: . ' " 1 
A.s. Zond_ag spele11 'Ye ~eet thuJ~i tegen qaf hij eèij re~t! ~alt<1 · uit zijn koffer · Allerheiligen is de dag der g~lukzaligeil, 
G~aaf W1l\~J11 1! 5 pan "moet er toch mocht halen. fhèr m!le\ ik even opm~r- een jubeldag der Roomsch Kathqlie~~ 
m~n~tens l punfJe thuJS bh/Ven. De goede ~~n, dat Hagera~ts jlJ diep tij_d l.<IY,atta- kerk dan eert zij h~ar heiligen; op f\ller
~11 1s er. Dat ~ebt ge get~o~d: · reepen tegen 7 cent mkocht, die h11 op zielen gedenken wiJ onze oyerledenen in 

Aan alle. leden: AfschnJvmg_en alléén het veld voor 10 cent ~an der man bracht. onze gebeden.· ·_ 
aal\ ;_._E. M'.ezenberi;! Newtonplem 53, ~I\ Pe. ;w!11st w,as natlJJ!fliil_< voor de v~r- . prijzen vielen ten deel: 
zoo ~poed1g mogehJk_._ Weerprofeten, die efniging:m.. .. Je prijs: Een inktstel, Mej.JYI. Jiooger-
o~ eigen gezag wegbhJven worden be~9et , pnde~1JI war~n r11 :w,eer a~n het .w~rf, Joh. v. OJ~enbarneveltlaap 46. 

- . · P. J. doeltrappen gegaan. Bne!le ~ad zich v;iq 2e prijs: Rehg. plaat, l\'leJ. Antqni<1 
HERINNEFJNGEN. J(oos zijn koffer meester ge!Ilaa~t, ~n w,as Demelinne, W<!ssenaarschestraat 170 . 

... ,. " .,.. .... ' _schuin achter het ?.oe\ g<1<\n zitten, Ile- 3e prijs. Doos correspondentiekaarten, 

• 

~ 
• Zooals i~ be)o_o~\\e, ~~\ ik he°t voorval, geerig snµffelde h1J m q~n yoorraad kw<\t· G, Verhoeven, Sapatorium H. Hart van 

· · 'Y~<\fi.n Briedé de rol ya~ held speeld~, tareepen, pm t~. ziei;i of. er voor hew, Jezus, Son, (N. B.). .. .• r ..____ 
' 
-- :: _ nu êen~ aan-de vernete_l_~eJd !>ljtru~ken. geen bijzonder ·groote was te vin!len. ·. · . • • ~ ·:.---0 'c..•_ "· c>· - _,___ 

Gelijk al,le sp_ropkjes . begin1,1en. met: ' Nu volgcle 'het láàt~te bédriff vaiJ dit T eekenwedstrijd. ' 
.het \"as -~p ~en keer .• :'', 7;00 begin drama. Een bal, juist 'naast geschoten, , .. · •· · · · · ·• " 

- 1 
\ 

'· 

il<: o'ok: 1:1!:l was OP, 'e_e!\ I\J0oien Zater- stoÖrde hem 9p Wfinig p.retti,ge w,ijze in Voli;~ns \J.pgege\!en P~~ten door onze 
dagwiddag; dat'men· cip het Lensveld een zijn drukke bezigheid,"door hem precies ab9nne s_ we(den de pnJzen toegekend 
troepje jongenlui · bijeen zag, 1die' zfèh cl_en. koffer tüssc~en 1e ~ni.~~n tÜt \e als volg_\:. . _ _ 
onletllg bieldèli'"'mêt · i:lé beoëf~niil'g Vän sch_\\)tep, en d!!, door ~em 111tverko~en 1_ e pnJs, _ Teekenboek, C •. Ko.ot, Mar.~ 
het i:nöoie voetbalspel. Ze w.aren. aán het reep mt d~ hand te rukken. Toen h~p cehs_stra~~ 123, . . . . 
d 11· ·· ·• · .... ., "·"·· ., · '• · · '•' &' maat bij hem over. Hij wierp koffer 2e, pr11s: Halmasp.el,, J. v. d. Qo.es, 0

öë'<IJ'!'i.~foer in. hoogst eigen pe~soon en al· over liet 'veld, :i:o,odat de zaal<: y~n Arnh~ll)~,ch~ stra~t 55. .. · 
ve.cct.ê.digdè' hè't doef'öp,'waárlijk.emihêntè Koos lailli~t drfüi:~.~ tç slaa,1_1,, en gil)g 3.e PflJS,: Vl.omensfel, G: v. d. Does, 
wijze. De ~veçige sp!!le_rs \)_estoo_kten h~t zich. çlad7liJk v1:çkl~eçlen, zoo vlug, ~~t Arnhemsche straat 5 , 
d'.o~l; dat Je er v;!n' d_u1;eJde. Onder çl1e vr,e hem m de nc~!mg ~en H,aag op z11n 
s~_el.~xs. w.a~; oo.k çlon~,te~,i; l;lriedé. · fiets. zagen verçlw11nen, nog, eer we van 

Daar wordt er w,~er e~!I schot gelost. hHt l~~hen be~ollJ,en _wa,~~JJ, . 
Haket kan niet anders dan dei;i bal weg-. De eerste weken 1s h1J 1ne_t meei;. \)o,
träjipen: Hij ~rijgf 'den• bal·· precies op v~n water ~~~mpeq_. 
zijn vo~t én, met een kn_al ·retoumèert hij . · , 

· héin : '.'. juist lnidd'en in' het gezicht van .. --·-. __ 
den toestormenden.'Brjedé. 

r= :··-~:~· o~·e~ -.~iiig.·_·_·,; Deze valt pal. ·àch'teróver, bJijft even 
liggen, om daa.~iJ1l. ())_et ve~baasde oogen 
rol)_d, t~. zj,e11, eµ t~; y~age,11 w.at. er. eigen
lij~. w;i_s ge!Jeµrd., !;lij ha.d, al).ee11 maar • 
een flinke tik op zijn neus ge;vpeld. Nadat 125 -: 

De volgende maand, -organiseeren wij-
STI;:E~I:IOUWER, wederom nieuwe w,edstrijdèil. 

· hij een beetje bijge_kmpen was, ging hij 
kee11en. \\lillem van Bohe~men1 _di~ achter. 
het doel stond, kreeg e.en specrnle,waar
schuwing van hem, 'niet tegen hem aan 
te schieten. E.I\ of ~ill/!% het nu per 

K11\-\flJK~;îRt,\J,\'.f -. 1?5'., 
SCHOORSTEENMANTELS. 
·· Iy'l,AR,MÊ~\,VE!iKE~. · Wiii maken. onz~I)- l~zers attent çl;it d!<-

KRUISEN. GRAFMONUMENTEN, agent \'.<!" de bekencje, Ver.:. Mij, E, R. K,., 

Att:entie. 

ongeluk öf expres deed, 1k weet het met, -·.» • · · · • ..•. ,, · · · " · ' ·· · · · •· de Heer Gruiters, is ver.huisd. van. B.oei-. 
straat". 2 11aar' Zv/ó~sc,he, stfàqf.'4,5;, .. maar wel weèt ik dat Briedé. nog geen ' ' .. ~"' 

vijl, ll]inJ!te,1!, stçiµli t1; ~~epel), of•hij,k,eeg ·s' p' R o· K K E L't 11.1 GEN . 
een' bal · iil. zijne lenden. 'Je, hoorde, een · , . · . · . :1"11 · · · , 
doffe knal,"'zág•' Briedé een1gzins · voor- ... , • . . ., ,.. .,. •"' · ·•· - ·· , 
over hellen zoodat. · we niet anders . . · HET,• STERKSTE. · 
dachten, of' daar gaat hij weer· voài-''de' Sterk is - wie zal hettegenspreken?:
vlakte. Echt.er" zo9ve.r kwam, het: niet. De Steen; doch 't IJzer kan h~m breken. 
Maar · wat, giµg, qje. Briedé te keer . .Ik · , · . -'- · ·· · 
geloof, élat hij Wi\leµi ½'el had, \yillen Sterk is het IJzer; maar h~t zw_icht . 
opvreten. Tussèhen wee haakjes: nu niet Toch voor den Jäaien. Vuurgloed licht. 
bepaald een vet kluifje, die Willem. . · · ! [·· -:- ,,, · . 

Tevens vestigen. wijc de aa)ldacht op 
de advertentie van Drogisterij;.<!e,Gedé", 
W. J. Driessen. Abusievelijk, werdsvorige 
week vermeld Telef. Schèv. 1740; dit, 
moet. zijn, Schev. 1741. 

F,I;:l)1L.l.-~J20N.,, 
Door omstan(jigheden kon het' Fe11ille

ton deze week qiet ..yorden ge))laatst, 
, • REo.· 

• 
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BIJ,BLAD va,n ' 

. ,,St. Willibrord" 
,/ 14 December:)1923. 

' zou de uitslag geen blanco cijfer hebben Frankrijk ter nauwernood een vijfde ten 
gedragen. Trouwens, Graaf Willem heeft honderd uitmaken. Het geboo'rtecijfer blijft , 
om zijn werken een tegen puntje verdiend. op normaal peil, terwijl het elders in 

. P. J. Europa overal daalt. De universiteiten 
van alle landen kunnen uit de jonge 
Charlemagne-universiteit een vruchtbai"e 

!tl 4iii..pon·T I F J O b - bezieling putten en er meer dan één _ .... ...._.._ __ v _____ ._t-<, ___ __. , • •. 08S · U rg, voorbeeld ter navolging zoeken". 

U. h t L k , s 
O De fransche geschiedschrijver Mourret · It e ens amp. TEENH UWER, schrijft: .De stichting van een katholieke 

Lenig ep Snel 4-:-Graaf WiHem II 5. 125 - KATWIJKSTRAAT . 125. universiteit in Nederland lijkt me de na-Het vierde elftal zorgde voor een aar- tuurlijke bekroning van de heerlijke suc-dige St. Nicolaasverrassing door het vijfde SCHOORSTEENMANTELS. cessen, die het katholicisme de laatste •. 
1 

van Graaf Willem II met dezelfde cijfers MARMERWERKEN. ' jaren in dit nobel en edelmoedig land te slaan, waarmee zijn zoon verleden week KRUISEN. · _ GRAFMONUMENTEN. behaald heeft. Bij het zoeken naar ge-naar huis was gestuurd, 6 maal werd , , gevens om een geschiedenis te schrijven hun net doorboord. · van de Katholieke Kerk in de laatste , . Ons elftal was niet alleen voltallig, · , tijden, heb ik - ik zeg 't onverschrok-maar er waren zelfs twee reserves aan- Jongemannen van Scheveningen, ken - geen land Ieeren kennen, waar 
wezig. De scheidsrechter kwam veel te vraagt inlichli'!gen over- de het katholicisme bestendiger is vooruit-laat, zoodat Simon v. Niel zijn taak over- · gegaan, waar de vooruitgang verstandiger nam, wat hij naar aller tevredenheid deed. St. J osepJJi;;gezelle11-vereeniging. is opgezet, met meer methode geleid en 
Graaf Willem blijkt onvolledig te zijn. Verschillende ohderafdeelingen. in -ruimer· mate verwezenlijkt, hetzij op Zij winnen de toss· en verkiezen mei de politiek of sociaal gebied, hetzij op dat 
zon in den rug te spelen. Dire·ct stormt Inlichtingen bij: der letteren." 
onze voorhoede op hun doel. af en · be- H. HOFFMANN, Senior der aldeeling, Op het jaarlijksch congres der C. Tr. gint een ware belegering, In de eerste I Society te Dublin, zei onlangs SirJoseph · te ed t ht b' Jacob Pronks_tra_ at 20. mmu n re s wee onze ree s mnen Glyhn: ,,Om goed te weten wat organi-Huib Kuijpers te doelpunten. terwijl M. VAN DIEMEN, Secretaris, salie is, moeten we naar Nederland gaan." Overtoom spoedig daarop nummer twee , Symonstraat 33. uit een doelworsteling in h~t net depo- Het belgisch tijdschrift de •.Bode van neert. Er zat gang in; niet alleen in de 't H. Hart'' schrijft in zijn laatste nummer: aanvalslinie, maar ook in de verdediging. Katholiek Ned_erland in den vreemde. "Wij, katholieke Vlamingen, deelen van 

Nti en dari kwam Koosje Runderkamp Uit "Nouvelles Religieuses": harte in de feestelijke vreugde onzer 

' :,-

-, 

in zijn eentje opzetten, om dan plotseling •• Het streven der katholieken in Hol- Noorderbroeders. Wij weten hoe. ~ij aan den bal aan een vrijstaanden speler te land dwingt onze bewondering af. Of- de spits staan in zakelijk katholiek volksgeveri. Het .backstel" had weer een schoon ze de minderheid der bevolking onderwijs, missie-actie en gesloten retrai.makkie". De keeper heeft voor de rust uitmaken in een diep-protestants'ch land, ten, hoezeer de veelvuldige Communie den bal niet aangeraakt. Hieruit blijkt onder een protestantsch vorstenhuis, "heb- bij hen bloeit, lhoe plechtig binnen het wel duidelijk dat de onzen overwegend ben. ze toch 32 volksvertegenwoo.rdigers huisgezin en op het openbaar plein het sterker. waren, wat zij niet vergaten in op de 100 naar 't Parlement afgevaardigd. H. Hart overal wordt ingehuldigd. In de 
d !punt l·t te drukke J Hun boere b den teil 80 000 J d uitgaven van Gelo.of en Werensch_ ap, van • , oe . en u n. · ' n on en · e en het Geert-Gr.oote-Gen· oot~cha•-p··,-van' Fu-=--_·"~_ _ ~-,· Nog driemaal werd gescoord vóór de tegen 30.000 in de_ protestantsche ver-rust, en wel,,<,1oor v. d. Harst; Overtoom eenigingen. Ni~t minder bewonderens-· tura, vinden wij telkens krachtige hulpen Hamburger;'--\l~rmelding verdient nog waardig is de organisatie van den werk- middelen voor katholieke actie en weteneen vrije trap vap Hambllrger, <jie door de liedenstand. De centrale vereeniging mag schappelijk, sociaal en godsdienstig onder-paal gekeerd werd, • · bogen op 153.000 legen. · richt, in de moedertaal. De nieuwe Katho-Even na de vijlde goal gingen we thee Het inwendig, godsdi~nstig leven is al lieke Universiteit zal in eene nabije drinken. ·; · even bloeièrid als de uitwendige bedrij- toekomst, ook bij ons, onze katholieke Na de rust was het of Graaf Willem vigheid. De confessioneele s_cholen wed- werking, onze katholieke letterkunde, ons_. hart tot medelijden bewogen had, ijverèn succesvol met de staatsscholen, heel ons katholiek leven sterk beînvloeden". 
want al waren, wij nog wel sterker, er dank aan den beleidvollen strijd en het 
_werd toch nog maar één keer gedoe!- krachtdadige optreden der katholieke lei
punt door Jan Kortekaas. In de achter- ders. De priesterroepingen beantwoorden 
hoede rammelde h~t nu en cjan een beetje. aan al de behoeften voor moederland en 
En als CQ Westing niet zulk een be- kolonies; zij bereiken één ten honderd 
tr.omvb~ar doelwachter geweest, zeker der katholieke bevolking, terwijl zij in 

Deze waardeering van het Roomsche 
leven in Nederland hebben de Katholieken 
te danken aan hunne volgzaamheid aan 
Páus en Bisschoppen. ' 
· Zoolang Nederland met kinderlijke.eer
bied .. de wenschen van de Kerkelijke civer-

"" -- m fEUI LL[TON 1 
', .., ' 

- Neen, maar toch moet je haar altijd vertellJn, ik ken ze heel goed. 
gehoorzamen; kleine meisjes moeten aan - Goed: Ga nu alvast maar afscheid 

,. . . 

Marie Thérèse. 
Roman. 

Naar het Fransch van MIRIAM. 
21.' ' . 

, , 
- Zij hield ook -heel veel van haar 

kleine Bérangère, zij, liet ze wat doen, 
~--- leer.de haar allerlei mooie dingen, ver

volgde het kh1d, en niemand heeft haar 
plaats ing~n.omen .. , 

\ 

- Wanneer ge een onderwijzeres zult 
hebben, dan zal het een beetje lijken 
alsof maina er is;- zij zal. veel van je 
houden en je mooie dingen vertellen ; 
Marcelle zal gelijk met je les nemen, zij ... 

- En wat zal Mina. d.oen ? 
- Mina zal zich met Jean bemoeien 

en tegelijkertijd zal zij je Duitsch Ieeren 
sprek~n. Zij zal. jullie 's morgens aan
kleeden en van tijd tot tijd met jullie 
uitgaan. · 

- Zal zij dan niet langer mii,n qnder-
wijzeres zijn ? -- , 

iedereen onderdanig zijn. . nemen van je vrienden, over een paar 
Bérangère zuchtte_ eens: het vooruit- uur zal je hen weer zien, want zij komen 

zicht, dat. Mion haar opende kon. haar vandaag bij ons eten. , 
niet erg bekoren. - En als wij nu eens gelijk weggingen? 

Nauwelijks was zij aangekleed, of zij - Daar denk je niet aan, maar Me-
stormde de kamer uit en wilde de trap vrouw-Grootmama heeft je noodig, om 
afvliegen, toen zij plotseling een kreet wat bloemen neer te zetten. 
van vreugde liet hooren. Haar vader stond - Als u het goedvindt, papa, dan zal 
voor haar. Hij was 's nachts aangekomen ik bloemen. zetten voor het klèine portret 
en wilde nu persoonlijk zijn kind komen van mama, dan zal het een beetje lijken 
halen en zijn edelmoedige vrienden be- alsof zij er ook is. 
danken voor de langdurige gastvrijheid, . Men maakte het afscheid kort en voor 
die zij aan zijn kind bewezen hadden. het eerst ging het meisje door de poort 

- Papa, papa, ,h~I is goed, dat u mij welk de twee eigendommen der bevriende 
komt halen, ik heb zoo'n verdriet, dat ik families verbond. Tot haar verrassing be
hier vandaan moet. Als u eens wist, hoé- vond zij zich in een pas met nieuw zand 
veel ik van mijn groote vriendin houd, aangelegde laan, die zeer s11el naar het 
en van Tante Clarisse en mijn kolonel en kasteel voerde. · 
de Arabieren? . . . · - Hoe heerlijk, papa, dat men dezen 

- Welke Arabieren? , weg gemaakt heeft om bij den kolonel 
~ Die gezorgd heeft voor een armen te komen, het is heel dichtbij langs de-· 

F[,Jns.cI:ten soldaat en die zijn paard om- zen kant: mag ik van u dikwijls naar 
helsde. Ik zal u al die geschiedenissen Maries Thérèse? · 

·, - ----~ 
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heid zal blijven [opvolgen, zoolang ook 8-9 contributiebetaling voor leden N. ·R. Steunt de Vereen. Badhuisstraat-be-
zal de bloei toenemen van het Roomsche K. V. , langen door Uw sympathie en .... door 
leven in on5 vaderland. · Bij de contributiebetaling van Volks- te koopen bij hare leden. 

Laat u niet misleiden door hen die bond en Vak-organisatie liggen steun- (fs de tijd niet daar dat ook de bewoners van 
zich verzetten tegen uwe geestelijke over- lijsten voor den Textielstrijd ter teekening. meerdere wijken te Scheveningen .het voorbeeld 
heid, hunne bevelen becritiseeren. van de Vereeniging Badhuisstraat·belangen gaan 

Laat u niet misleiden door hen die ---. -,-------------•navolgen? Reo.) 
Beteekenis waarde en · waardeering 

zeggen .dat uwe geestelijke overheid van den arbeid. - V e r p 1 a a t s t. De zaak van den 
alleen te maken heeft met geestelijke Heer Klaas Buis, in matten;tapijten, enz., 
zaken, dat hare bemoeiingen moeten blij- Over dit veelzeggende en veelomvat- is verplaatst van Badhuisslraal 96a naar 
ven binnen het kerkgebouw. tende onderwerp hield Woensdag j.l., voor Badhuis straat _25a (Zie advertentie) .. 

Stoffelijke. en geestelijke belangen val- de leden van den Ned. K. K. Volksbond, ---------~---,----~ 
len dikwerf zoozeer samen 'dat de eerste de Heer F. SPIT een korte beschouwing. 
niet kunnen worden behartigd zonder Zelden hebben wij een werknemers-
schade voor de laatste. vrijgestelde op zulk een aangename, maar Bezoekt de: 

Daarom moet de Kerk haar zorg over ook zakelijke en logische wijze ovèr den 
beiden uitstrekken. arbeid hooren spreken. Het was een Winkelweek Die zich houdt aan de Kerk ook in deze leerzame rede, waarin de wil tqt herstel 
stoffelijke aangelegenheden, gaat op den door onderling overlèg en brengen van 
veiligen weg niet alleen, maar is ook offers van werkgevers- (dusookaandeel- ·Badhuisstr. 
zeker het best te zullen slagen in zijn houders) en werknemerszijde, duidelijk 
tijdelijke belangen, want ook hier geldt werd weergegeven. Jammer dat bij een be- ,----------------
Gods belofte: Eert uw vader, eert uwe schouwing van zulk een onderwerp, geen N • • · · 
moeder, opdat het u welga. vertegenwoordigers uit middenstands- en · 1 euwJ aar 

Niet zonder reden gaat het spreekwoord hoogere kringen zijn uiigenoodigd. , . . . . • 
door de wereld: Onder den kromstaf is --------------~-
het goed wonen. , Winkelweek Badhulsstraat. Wij stellen een ieder in de gelegen-

In deze, in dubbel opzicht donkere heid om per advertentie z'n Nieuwjaars
tijden, doet , het wèldadig aan, in eigen groet aan vrienden, begunstigers etc. te 

W eek,agenda 
vergadering'en, repetities, uitvoeringen etc. 

In deze rubriek worden gratis opge
nomen de eventueele aankondigingen van 
alle Kath. Vereenigingen te Scheveningen. 

ZONDAG. 
7.- H. Mis voor den Heer Jacobus 

Hubregtse, als lid van het retraite
fonds. 

12.30-1.30 afdracht van steungelden voor 

omgeving een groep menschen aan te doen toekomen. · ~ 
treffen, bezield met energie ·en lust tot ...... ~i_:, .. ~?.?.r.~_e.e.1.~_e_n_: ___ - ___ _ 
werken. , Redactie en Administratie van 

En wat door gezamenlijk overleg ver- R. K. Weekblad 
kregen kan worden toonde ons de Vereen. s T w ROR 
.Badhuisstraat-belangen" · alhier, welke • IN ILLIB D", 
bij het herdenkingsfeest van het 25-jarig wc~sch~n L~zers en Adverteerders een 
Regeerings-jubileum van H. M. de ko- !_a.1.~-~ ... ~_1_eu_w_Ja_a_r. _________ _ 
ningin, in enkel_t; dagen_ de ~adhuisstraat · C. J. KIES, Hooltskade 10, 
zulk een feestehJk aanzien. wist te_geven, Colporteur Weekblad Sint· Willibrord". 
dat het oog zoowel van vreemdehng als • · . , z N 
van inwoner ~r door bekoord werd. · • ..... 

Wij vestigen dan ook gaarne de aan- Hel Bestuur van den . 

het 

r. . 
. ~ •·-, de T~xtielarbeiders. . . 

MAANDAG . ' 
Repetitie Rederijk.ers. 

DINSDAG. 

dacht op de winkelweek (18-26 Dec.) N. R. K. V. afd SCHEVENINGEN 
welke doór ge.noemde ,Vereen. 'is geor. 
ganiseerd. In ons volgend nummer hopen wènsèht Geestelijk Adviseur el).!edenieen 
wij eel)- uitvoerige beschouwing over doel !~(.!~. Nieuwjaar. .~'/ .• 
en streven van deze Vereen. te· geven. Handelsvereeniging 

-

r· 

8.- recollectie in de parochiekerk van 
0. L. V. v. Lourdes. 

8.30 Bestuursvergadering N. R. K .. V. 

VRIJDAG 
8 . .:.... cursusavond voor de leden 

den N. R. K. V. 
ZATERDAG. ' . 

4-5 én v11n 8-9 contributiebetaling voor 
leden van het Ondersteuningsfonds. 

' 

Thans volstaan wij met de aansporing, .s IN· T w IL L I B R o R D", 
gedurende de week van 18-26 Dec. de Màrcelisstraat. t 15, 
etalages van de winkeliers in de Bad- wenscht vrienden en· begunstigers een 
huisstraat te gaan bezichtigen. Zalig Nieuwjaar. 

Gedachtig aan hetgeen velen hunner ........... ;_..---'-----------· 
bij de jongste feesten hebben gepresteerd, Deze adv. worden in ons no. van 28 
zal ook thans een kijkje in de Badhuis- dezer. opgenomen tegen den prijs . van 
straat ongetwijfeld u de overtuiging ge- 75 cent (bij vooruitbetaling). 
ven, dat men niet elders behoeft te koo- Inzending · tot Donderdagavond 27 
pen wat in eigen omgeving even goed December a.s. · 
en tegen dezelfde prijzen verkrijgbaar is. Adm .• st. Willibrord". 

1 _ / , '~. 1 

- Als je wilt, dan mag je er eiken opzicht, dat zij nu haar ongelijk had · Het diner had een prachtig Verloop, 
dag heen. leeren inzien en dat is iets zeer voornaams. vooral omdat Marie-Thérèse en·'de drie 

- En zal niemand mij dat beletten? · kinderen er bij waren. Mevrouw-Groot 
- Niemand. , · Reeds lang voor tijd stonden de kin- moeder was blij gestemd en stelde de 
Hun gesprek werd onderbroken door deren met ongeduld te wachten achter de kennismaking met de nieuwe bewoners 

Marcelle en Jean, die op hun vader en grijze deur, waardoor de zoo hartelijk van Colombier op zeer hoogen prijs. Of
zuster kwamen] toestormen en hen met verwachte gasten moesten binnen komen. schoon zij zich niet geheel kon indenken 
liefkozingen overlaadden. Mina kwam Vijf minuten voor twaalven ging de deur het streven der dames om nuttig te zijn. 
achter hen aan; Bérangère sloeg haar open: Bèrangère vatte de hand van haar voor haar evenmenschen, maakte zij toch 
helderen blik naar omhoog en denkende dierbare groote vriendin; Marcelle ging het voornemen de dames een paar' malen 
aan de woorden van Marie-Thérèse, trad bedeesd naar Juffrouw Clarisse, die haar op haar tochten te vergezellen, al was 
zij op haar gouvernante toe en sprak tot op de rose wangetjes kuste en zich ver- het dan maar om wille ·van een prettige 
haar. der door haar liet heenleiden. wandeling in gezelschap van deze be-

- Mina, wilt u mij vergeven, ik weet, De -kleine wakkere Jean liep recht op minnelijke menschen. 
dat ik u veel verdriet heb aangedaan, .den kolonel toe; maar toen diens mooie, Na tafel maakte men een wandeling in 
maar ik zal voortaan niet meer zoo on- indrukwekkende snor hem te na kwam, het park. De heeren en .dames zouden 
deugend wezen. werd hij bang en maakte rechts omkeer; afzonderlijk gaan wal)delen, maar al spoe-

Mina verzekerde haar, dat all.es vergeten Bérangère moest hem terug brengen en dig zag men Tante Clarisse in druk ge
was en dat er voortaan geen sprake van tegen hem zeggen: ,,dit is mijn beste sprek met de beide heeren. 
straf meer zou zijn, nu zij zich .zoo ge- vriend, hij heeft de Arabieren verslagen De meisjes wilden naar haar toe gaan, 
heel en al verbeterd had. , · en hij zal je leeren exerceeren." doch Marie Thérèse weerhield ze, want 

Neen, Bérangère. was nog niet heele- Deze laatste mededeeling brak tenslotte zij begreep, welke gewichtige vraag daar 
maal verbeterd; in een maand tijd komt allen weerstand bij den kleinen jongen en onder de lindenboomen . werd be-
men niet tot de ivolmaaktheid; toch was ernstig stamelde hij zijn zuster na: .dag, handeld. · 
zij wel iets verbeterd en vooral in dit ko .. : nel." . Wordt vervolgd. 
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Kerstgedachten. God in den hooge en vrede op aarde neer te knielen voor dat lieve Christus
aan de menschen van goeden wil." En Kind. Hij is gekomen om" ons te verlos-

Met het vallen van den avond. was de lang ruischt het nog door de luchf: sen van de zonde en om ons te troosten, 
rust teruggekeerd op de wegen, die Eere aan God, vrede -aan de menschen .. in .alle lijden en alle ellenden des levens. · 
leidden naar de stad Bethlehem. Nog zei- Dan verminderen de klanken en het licht. Waar is een kind zoo verlaten zoo arm 
den zagen de verkeerswegen rondom Het is weer stille, koude wïnternaéht. en zoo vergeten als Jezus bij zijn ge
Bethlehem zulk eene menigte volk naar Maar het licht en de zangen trillen nog boorte? Een donkere, koude-stal is Zijn 
de stad optrekken. De reden, waarom na in de zielen der herders; zij ovr,r~ huis, een voederbak der dieren is Zijn 
duizende menschen zich in draagkoetsen leggen met elkander, wat hun te doen wieg, schamele doeken Zijn kleeding, de 
of op ezels of te voet naar Bethlehem staat en dan, gaan zij gezamenlijk nàar adem der dieren moet Hem verwarmen. 
begaven, was deze : de Keizer van het Bethlehems stal. 

. groote Romeinsche rijk had bevolen, dat In de duisternis van de grot, slecht 
allen zich moesten laten opschrijven in verlicht door. het vale schijnsel van een 
de stad hunner vaderen. , olielampje, geplaatst op een yooruitste~ 

Toen de avond begon te vallen. hadden kende steen van dèn wand, .zit een nog 
al die reizende menschen een onderkomen zeer jeugdige vrouw. Zii zit in biddende 
gezocht en gevonden bij vrienden, ken- houding, gebogen over een voederbak, 
nissen, familieleden of in de. herbergen waarin op een handvol stroo haar pas 
en in de verblijven der vreemdelingen. geboren Kindje ligt. Het Kind is in ar
Slechts twee schamel gekleede menschen moedige doeken gewikkeld en weent van 
hadden overal te vergeefs aangeklopt: de koude. Een . reeds bejaarde man staat 
voor hen was nergens plaats. 01 de man met een mengeling van vreugde, droef
al bad en smeekte· en zich beriep op den heid en verwondering dit toonee) te aan
hulpbehoevenden toestand zijner vrouw, schouwen. Hij zou zoo gaarne voorzien 
niets baatte. Nog lang doolden zij rond in dezen bitteren nood, maar hij kàn niet. 

. in ·den kouden, donkeren avond, totdat Mijn God, wat eenvoud, wat armoede. 
zij eindelijk een schuilplaats vonden bui- Maar ook wat Goddelijke majesteitgrijpt 
ten de stad in een stal. . ons aan. Wij kennen h_nmers het geheim, 

't Gevogelt, dat op wiecken zweeft, 
Zijn nest, de vos zijn holen heeft, 
En woont in b,ergen en in bosschen : 
Een stal van ezelen en ossen 
Den Schepper naulix herbergh geelt. 

De kribbe hem een wiegh verstreek!, 
Die 't aerdrijck met den hemel deck!, 
En elleck dier bestelt zijn· voeder. 
0 Kind, ghy zijt, gelijck uw moeder, 
Mei pracht noch hoovaerdy bevleckt. 

· Maar ondanks al die ontberingen, waar 
vindt men zoeter vrede dan in de stal 
van Bethlehem? Neen, niet wat de wereld 
vrede noemt is vrede. De · ware vrede en 
dus het wa·re geluk ligt niet in het uiter
lij~e, maar in het innerlijke. Dien waren 
vrede is Jesus, ons komen brengen in 
den heiligen Kerstnacht toèn de.· engelen 
zongen over Bethlehems velden: , 

"Eere ·zij aan God in den hooge en 
op aarde vrede' aan de menschen van 
goeden wil". ' 

, ' 

Rondom de oude stad .Bethlehem hou- dat daar voltrokken is: ons heilig on
den herders met zorg de wacht over feilbaar geloof leert ons met hechte ze
hunne kudden. Overal heerscht, de stilte kérheid, dat het arme, hulpbehoevende 
van den nacht. In de verte steken äe Kind, daar in de kribbe oneindig ver 
huizen van Bethlehem sterk af tegen den staat boven den Romeinschen Keizer, 
nachtelijken hemel. Vredig zien de her- wiens bevelen Het gehoorzaamt. Het is 
ders op naar de schitterende sterrenpracht immers de kleine Jezus, door wien ko
van den hemel. Maar plotseling grijpt ningen en vorsten regeeren;- Hij is onze 
een vreemde angst hen aan.· Wat is er? God, onze Scheppe~,.de reden van alles --~--~----------
Wat gebeurt er? Er is een lichtgloed aan wat er bestaat. En toch ligt Hij daar, arm , , Naar de Moederkerk. 

, de lucht, die àl helderder wordt en in en hulpeloos en schreiend van de koude.'· . . 
f verblindenden glans neerschiet recht op Maar waarom da! alles? Omdat Hij ons In_ Dmtschland ,_s sedert 1918 een be-

' 
' 

\-·· 

hun tenten aan en wanneer ,zij verbaasd bemind heelt met een. eeuwige, ontler- "'.egmg ontstaan m de Luther:'che kerk, . . 
l __ · -- in. ;c';{"dcht.;,:;!~ar>c te ziep, dan verschijnt mende liefde, omdat !-)ij ons wilde brengen, die. teruggaat_ naar __ ,de opvattmgen, _ge:. .. ~~-
1 hun n dat licht een engel des hemels de Goddelijke gaven van Zijn liefde en brmken en · 1µstelh~ge!1 der . Kathoheke · · 
1. en spre_ekt: ,,Vreest niet, ".".'ant ziet, (k Zijn vrede. Is dan. de liefde van Jezus, Kerk. Enkele _afvalh!\e kat~oheken, zelfs 
r· verkondig u een groote bhJdschap, die zooals Hij ons in de kribbe verschijn_! een gewezen .!"onmk, z1Jn de groote. ~ 
' voor het ganSche volk zijn zal: heden is niet groot en wonderbaar. Kan iemand krachten . ~~arb1J en de vraa~baak. f.'ate.~ 

u een Zaligmaker geboren, die is Christus, zijn liefde · weigeren aaq · dat schoone, C_harles WIJS!. er op, hoe ZIJ, terw1JI ZIJ 
de Heer, in Dayids stad. En dit zij u ten. lieve Kind? Nu kan toch iedereen zonder met durven z1clJ Ie laven aan de hoofd-
teeken: gij zult een Kindeken vinden, in de minste vreeze schouwen bron der. Waarheid (de Katholieke Kerk) 
doeken gewonden en. liggende in een d 1 . dl" k . ht zich tevreden stellen bij zulke overloopers 
kribbe." · a. gq IJC aengezic • . . hun geestelijken dorst te lessen· zich 

· Waer mt de zonne schept haer hcht · · t d d · h t t d K' .. Wanneer de engel deze woorden ge- E 11 1 1 1 . 1 ' me urven e wagen m e an anaan 
· sproken heeft dan voegen zich bij hem H~ a 

1 
\s ~rren ~ ans t U(S e~t d . 1 der oude kerk, vereeren zij aldus ten 

ontelbare lle~elgeesten · paradijsmuziek D!er ei 
I 

Y I zfn "er 3- anst m r hts er, minste nog het stof dat achterbleef op 
en engelenstemmen rulschen door de ie Dg e~ 0 

1 
ziJn. iens_ verphic · de schoénen van hen, die dat beloofde 

lichtende lucht boven Bethlehems velden: ~s eme s reien wiegen em · ' ' land verlieten. · . · · 
.Gloria in exelsis Deo et in terra pax In Sla?p met _hunne zoete stem. · Ook weer zoekers, die onze sympathie 
hominibus bom~ voluntatis". ,,Eere zij-aan Neen, mets mag ons weerhouden om en gebed vragen. ' 

. , •d 
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Marie Thérèse. · 
Roman. 

Naar het fransch van MIRJAM, 

' ' i ' . , 
vertrouwen, er reeds te voren van over
tuigd, dat u er vrouwen van _zult maken 
zooals u, u en Marie-Thérèse. 
. Daarna sprak, hij het jonge meisje aan 

en zeide tot haar: , 
- En gij, mijn kind,· wees gij haar 

groote vriendin, zooals ge dat verlangt: 
. ' Na een kwartier kwamen de wandelaars uw liefde zal. hun zoo zoet zijn, dezen, 
weer bij elkander; over het gelaat van moederloozen kinderen. · · , • • 
juffrouw Barmont lag een zachte klaar- - 0, ik dank u, mijqheer, ik dank u. 
heid; de kolonel droeg den kleinen Jean, Wij mogen dus in ondergeschikte zaken 
die voortdurend trok aan den grooten doen, zooals wij willen, is 't niet? Ik 
snor, waarvoor hij nu heelemaal niet geloof, dat het zoo heel goed zal g11an. 
bang meer was. . - Mevrouw,, zeide mijnheer de La-

Mijnheer de Lamargue scheen erg on!- margue tot zijn schoonmoeder, onze beste 
roerd te wezen. Zijn oogen richtten zich vrienden qoen mij daar juist een voorstel, 
op den voorgevel van het kasteel, al5 dat mij zeer gelukkig maakt en dat beste 
verwachtte hij daar de verschijning van kind bedankt mij èr nog voor. U weet, 
een dierbaar wezen; dan ging zijn oog hoe ik ernstig bezorgd was over de op
weer over den groep voor hem: Marie- voeding van onze kinderen. Juffrouw 
Thérèse' met de twee kleine meisjes en Barmont ,heeft een einde aan mijn zorgen 
de beide kinderen bij de hand. nemend gemaakt, maar tot welk een prijs! 

22. 

leidde hij ze voor tante Clarisse, . . Zij wil eiken dag mijn dochtertjes les 
- Welnu, juffrouw, het zij zooals u geven en haar opvoeding verder lelden 

het verlangt: 'ik geef ze u in dankbaar en ·Marie-Thérèse zal haar bij het ver-

, . 

--

vullen van die taak ter zijde staan, en 
haar toewijding .... 

- Spreek niet van toewijding, onder
brak tante Clarisse, het onderwijs is voor 
mij mijn roeping; mijn taak ten opzichte 
van Marie-Thérèse is ál te eenvoudig, ik 
moet er nog, iets anders bij te doen . 
hebben. Mijn -aanbod is heel natuurlijk, 
zooals u dus ziet. 
· Bérangère en Marcelle stonden be- · 

dremmeld toe te luisteren. Vooral de 
oudste begreep reeds zoo half en ·,!Jall, 
waarom het ging. Toen men haar het plan 
nader had verklaard, toen was er geen 
einde aan haar vreugd,e : zij dansten van 
pret, omhelsden tante Clarisse, Marie
Thérèse, papa den kolonel en elkander: 
het was een geestdriftige' uitbarsting van 
schier eindelooze vreugde. Plotseling 
werd Bérangère stil; zij richtte haar groote 
kinderoogen naar het gesloten venster, 
evenals vader dat straks ook gedaan had, 
en haar handen samenvouwend, fluisterde 
zij zacht als. een. gebèä :_ ,,dànk u maîna". )Jw,ro,~~~ 
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'IS DE BIJBEL: "GODS WOORD?" Welnu kunnendeProtestantenookmaar We pàkken nog wat aan, maar het 

Maar daar zijn toch alle christenen, die één doorslaand bewijs aanhalen, dat de blijft er bij. De scheidsrechter was zeker 
gelooven, het over eens! Protestant of Bijbel "Gods Woord" is? niet slecht, maar zijn twee groote fouten 
katholiek, beiden antwoorden op die vraag Wij antwoorden: geen enkel. · ' heeft ons een puntje gekost. Maar, niet 
volmondig: Ja 1 • Geen Protestant ter wereld is krachtens getreurd. Een volgende keer wat meer 

Iets anders is, kunnen zij dat ook met zijn leer daJJ.rtoe in staat. spel in de voorhoede en dan weer ge-
zekerheid weten? Kunnen zij er een be- (De Bazuin). Wordt verVolgd. wonnen. Denkt · er · aan, lui, we zijn de 
wijs voor aanhalen, dat doorslaat? Ik l)e- ~; 

1 
eenigsten, die nog geen klappen hebben 

doel met die zekerheid en dat doorslaand:>·-- · • · · 5 PQ J:l. T I gehad. Laat. het zoo blijven. 
bewijs, niet het persoonliik gevoelen vah 11a-=---=· . ....,..__ -------~----'· En nu eens even terugdenken aan den 
iemand, dat niet steunt op redelijke gron- wedstrijd van het eerste elftal. Ik sloeg 
den, en niets meer is dan een opvatting, Uit het Lenskamp. bijna steil achterover, toen ik hoorde van 
een opinie, of zoo men wil een overlui- Westlandia 2 - L. en S. 3. een 8--,--0 uitslag. 
ging, die men zich zelf suggereert of op- Een vet, kleiig terrein met bobbeltjes Natuurlijk was het van schrik, want ik 
dringt. Zooiets kan voor een oppervJakkig en kuiltjes, op een koude, wijde vlakte. dacht, dat ze zoo verloren hadden. In 
mensch voldoende schijnen, maar daar De wind schuin over het veld. En ach- Rotterdam immers had de Spartaan met 
bevredigt men zijn verstand niet mede ter het eene doel een zwarte massa van 5-1 gewonnen. Maar• al spoedig had 
daar bewijst men. niets m~de voor ee~ joelende, gillende boerenjongetjes. Op het mijn anstig gezicht zijn gewone . kleur 
ander, daar overtmgt men memand mede. terrein elf blauw-witten en evenveel wit- herkregen, want onze menschen hadden 
Men kan_ van zulk een .. gevoelsmensch groen-gestreepten, reuzen in vergelijking meer gedaan dan niet_ teleurgesteld: ze 
zegg~!I: 1k respecteer z1Jn goede trouw met de eersten. Zoo ongeveer was het, hebben alle verwachtingen ven:e over
en z1Jn groot geloof, maar als redelijk toen wij Zondag na een vermoeienden troffe11. 
mensch heb ik het recht te vra~en: waar- tocht (want wè hadden tegenwind) gereed "Not, zei Koos_ Hakel, ~.een gelijk 
om nee~! u aan, dat de __ Bt1bel Gods stonden om onzen vierden wedstrijd te spelle!Je of als we in yorm z11n ~n _gee? 
Woord 1.s en welken bewijsgrond heeft beginnen. De scheidsrechter was thuis pech hebben, een kleine overwinmng' . 
u daarvoor? · · gebleven, maar een Westlandia-man was Maar ho ma~r ! Koos Haket wikt, maar 

Op deze vraag komt de protestant in er wel voor te vinden de functie waar de rest beschikt. Trouwens, ik meen te 
een zeer moeilijk' parket. Hoe zal hij met te nemen. • ' weten_ dat Koos zelf heeft helpen mee
zekerhetd aantoonen, dat de Bijbel onder Reeds onmiddellijk na den aftrap blijkt beschikken. 8-01 Ik sta versteld; maar 
ingeving e~ leiding van den. H. Geest het, dat geen der partijen zin hebben, !~ten we eens hooren, hoe de wedstrijd 
gesc~!eve~ 1s? Want dat beteekent toch: de puntjes zonder meer over te geven. ~tch zooal heeft toegedragen. Het woord 

· de BtJbel 1s "Gods Woord". God is zelf Na een minuut geeft dikke Roodenrijs al 1s aan den_ aanvoerder. . 
de auteur van dat verheven Boek. Hij een venijnigen punt recht op den keeper Zondag J,1. speelden. we voo_r de tweede 
heeft wel de menschen. gebruikt om het aan, die niet zeer klemvast blijkt te zijn. ~aal ,tegen. Spartaan mt.Rolte~dam, nu op 
samen te stellen.; die menschen werkten Het spel gaat vrijwel gelijk op. eigen terrein. We kregen toen in de Maas
wel aa~ :~et schrijven ".~n ~at Boek ge- Meestal wordt er op het middenveld stad een Ie7lij~e pil_ te slikken, al ha~den 
heel _vnJ, _teder volgens ~1Jn eigen karakter, gespeeld, maar langzai, ·erhand wordt de we hem met ve_rdtend. Des te sch1~e
ontw1kkehng en opvatting, doch God be- druk, · die . wij op het-Westlandia-doel render revanche 1s de 8-0, spreek ml: 
stuurde als.'t war7_ h.un pen, zoodat zij uitoefenen, grooter. En na een kwartier acht-nul, van_ nu .. Zoodo~nde hebben we 
opschreven, wat HtJ opgeschreven wilde weet . Roodenrijs na door alles te zijn ons ~oelgem1ddelde aardig opgeknapt. 
hebben en zóó als Hij dat. wilde. In den heengebroken ~oor de eerste maal te Beide ploegen stelden zich op met tien 

· Bijbel is dus God aan 't. woord, het is, doelpunten. J;mmer, dat de vreugde van man, maa~ na 10 minuten ipelens kwam 
zooals een o,ud Kerkvader zegt, of God korten duur was. Want als een corner een elfd~ het Lenselftal complell!l!lll'f1. De-·--j 
zelf _een "bri7_f aan de menschen schrijft, op · ons doel genomen wordt, en de bal eerste minuten verplaatste. zich het spel 
waann HtJ Z11ne waarheden zonder eemge is weggespeeld komt Westlandia direct van doel tot doel, waar de achterhoeden 
dwaling, aan hen mededeelt. Daarom dus terug schiet e~. . . . de bal verdwijnt in voorloopig alle gevaar konden bezweren. 
noemen ~ij den Bij~~!: .G~ds Woord". het ~et. Ben valt nog uit, maar staat ie Toen echter onze linksbinne.~ Knijff een 

.fis WIJ dus bew11zen willen, .. dat de ver van den doellijn af. Ontegenzeggelijk bal toegespeeld.Jgeeg, legt htJ ~et monster 
B)Jbel .Gods Woord" 1s, moeten WtJ anders een mooi doelpunt. · . even recht en deponeert hem m het net. 
mets ~oen dan aantoonen, dat hij inge- Beurtelings komen beide doelen nog Kort ~aarop _werd een scherpe voorzet van 
geven 1s door den H. Geest, want daar- in gevaar, maar de verdedigingen zijn ?en _Imksbmten door een Spartaanback 
d?or, nee~~• als ik mij eens hee_l mensche- vrij goed in vorm. Zoo gaat de rust in in eigen ~oei getrapt 2-0. lntussch~n 
liJk m~_g mtdrukke.~, God d7n inhoud van met gelijken stand. · _ heeft Bontl~ al een paar kansen' gemist 
den BtJbel voor Z11ne rekening. , Na de rust is Westlandia een tikje in en heeft NtJP de lat bekogeld. 

Welnu is die ingeving van den H.' Geest de meerderheid wat in hoofdzaak te Na de rust waren wij in volstrekte 
t~ kennen a~n ?en ~ijbe_l zelf? O!]~oge- wijten is aan d~ voorhoede, die nu be- m~er~~rheid en voerden den stand &~
liJk. 'Yant d!e ingeving 1s een onm1ddel- slist niet voldeed. Van de buitenspelers letdeltJ~. tot ~-0 op, zoodat de wedst~tJd 
liJke "inw~rking van God, _een bovenna- zagen we geen ren, in het midden geen een . vnJ saai verloop_ had. Vermelding 
tuurhJk feit, dat als zoodamg geheel aan samenspel. . verdient nog een mom schol van Koós 
onze. controle ontsnapt. Vervolgens is die Alleen Roodenrijs bleef werken, en Haket, dat van de buitenwing af in den 
werking van den H. Geest geheel onzicht- met succes; nog tweemaal wist hij te boven.hoek belandde. Nu en dan pro
baar. De mogelijkheid bestaat, misschien doelpunten. Maar eerst maakte Wesllandia beerde een Spartaan het in zijn eentje, 
spreek ik nog dichter bij de waarheid, de winnende goal. Absoluut in buitenspel- maar zoo iets lusten onze backs ook wel. 
als ik. zeg: ,_vermoedelijk is ~et, dat de positie. De verdediging van Lens, zwoegt Het had gemakkelijk twaalf ja wel vijftien 
meeste. sch!tJvers van .~e bijbelboeken ontzettend en probeert alles, om hulp te tegen nul kunnen wor~en, maar we had-
zelf met wisten, dat ZIJ door den H. brengen aan Roodenrijs die haast alleen den veel pech met schieten. · 7 Geest geïnspireerd werden. • werkt. De halfs vooral hebben het druk. Tol ziens, de volgende week in Rotterdam. 

Dan alleen weten wij met zekerheid of Eindelijk begint de aanvalslinie zich wat Weer winnen hoor, want al is het spel ) 
de Bijbel ·door den H. Geest is ingegeven te schamen en als Verhoef een voorzet de hoofdzaak, toch is winnen wel aardig: 
ednt du

1
sf .Gko

1
ds tWoWord't' .isf, pais 

1
God ons geeft, schiet v. Wees tegen den paal. De ' P. J. . 

a ze v~r aar . . an o au us nu al bal komt hij Roodenrijs den dikken; deze . . 

. uitdrukkehJk b~veshgt! ·d.at .Alle van God begint wat te carombolen met den keeper 
inge~even sc~nft nuthg 1s ter onderrich- en de gelijkmaker is er. Gejuich. Doch 
ting, .. (Il Thtm. lll-)6). Of Petrus al :egt spaar wat vreugde, want Roodenrijs poei
in z1Jn tweeden bnef, dat de profetieën ert de derde in het net. Met man en 
niet . door eens menschen wil, maar door macht gaan onze gastheeren aan het werk 

F. J. Doesburg, 
de mgeving van den H. Geest zijn uit- en wij hebben het achter zeer druk. Toch 
gesproke~, of hij de brieven_ van Paul~s bezweren. we elk gevaar. Westlandia gaat 2 

.STEENHOUWER, 

KATWIJKSTRAAT - 125. 
op één hJn stelt "met de overige(?) schnf- van grooteren afstand schieten. De rechts- . I 5 • 
ter]" (II Petr. lll, 16), daaruit volgt niet, binnen schiet juist onder de lat maar 
dat de Bijbel zooals 'hij" in zijn geheel' Rutten slaat den bal terug. ' 

SCHOORSTEENMANTELS. 
, MARMERWERKEN. voor ons ligt ook geheel is geïnspireerd, De scheidsrechter wil penalty geven 

doch alléén, ~!il er. gesc?riften zijn, die maar komt tot het onbegrijpelijk idee'. 
onder God~ehJke mgeving geschreven naar het midden te wijzen, ofschoon de KRUISEN. - GRAFMONUMENTEN. 
zijn, meer met. • bal niet over de lijn is geweest 3-3. 
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