


NUMMER 1 le JAARGANG 16 september 1967 

ADVERTENTIES en VERENIGINGSNIEUWS worden aangenomen tot UITERLUK 
maandagavond 6 uur door: Dhr. v.d. Horst, Akkerstraat 18, Udenhout en 
d� Eerwaarde Rector in de Capucijnenstraat Biezenmortel. 

WEGWUZERTJES: f 2,50 per 10 woorden, elk woord meer 10 cent. 

ADMINISTRATIE: Mej.A.Hoppenbrouwers, Kreitenmolenstraat 3, Udenhout, Tel.227. 
Voor het opgeven van nieuwe abonnementen en wijzigingen abon

nementen. 

Udenhout, 6 september 1967 

Aan een goede mogelijkheid om in onze gemeente 

elkaar zakelijk te bereiken is zeer zeker behoefte. 

Een goed idee om hierin te gaan voorzien door de 

uitgifte van een periodiek verschijnend boekje, waardoor 

de gelegenheid om met elkaar in contact te komen sterk 

wordt uitgebreid. 

Dat dit gaat gebeuren onder het symbool van de 

fraaie wegwijzer bij het gemeentehuis is een goede vondst. 

Ik hoop dat de initiatiefnemers voldoening mogen 

vinden in een grote belangstelling voor deze nieuwe moge

lijkheid tot communicatie. 

Mr. W. Th. M. Verhoeven. 

Burgemeester 



Vlees van de TOPSLAGER 

bete/cent garantie voor kwaliteit 

maandag: weekend-aanbiedinj:
300 gram HACHEEVLEES 

178
500 gr. RIBSTUK . . . . . . . . 5 8 

met grat is kruiden. 500 gr. VARKENSLAPPEN 3 7 8 

dinsdag: 
208 voor de gehele week 500 gr. VERSE WORST .. 

woensdag: 
150 gr. S IJWORST voor .. 78 

198 78 500 gram G EHAKT ... 150 gr. BERLINER voor .. 

750 gram GEH AKT ... 287 
78 150 gr. TO GKAAS voor .. 

donderdag: 100 gr. Gekookte HAM .... 78 
248 500 gr. HAMLAPPEN ... 

3 stuks T A R T A A R ... 198 100 gr.ROOKVLEES ...... 108 

Deze aanbiedin_gen zijn geldi_g van 18 tot en met 23 sepJ;. 

B ij de T OPS LAGER BETER en EER vlees voor Uw geld ' ' ' 

TOPSLAGER: J. Pijnenburg - telefoon 217 

• Slimstraat 30 Udenhout 

Vo o r  1 0  uur g ebeld -- vo o r  12 uur be s t eld. 



VERENIGING HUISVROUWENGY MNASTIEK UDENHOUT

Op ini.tiatief van een aantal sportieve dames werd een aantal jaren geleden een gymnas-
tiek clubje voor vrourlten opgericht, die onder leiding stond van een studenre aan de sport-
akademie uit Den Bosch.

Toen Ín 1965 de huisvrouwengymnastiek van Berkel-Enschor naal Udenhout verhuisde van-
wege gebrek aan een goed gymnastieklokaal aldaar (per 2 september heeft men De Schalm)
verklaarde ik me bereÍd ook het groepje uit Udentrout onder mijn hoede te nemen. In sep-
tember 1966 sloot dit clubje zich ook aan bij de tandelijke OrganisatÍe voor Huisvrouwen-
gymnastÍek te Den Haag.
Onze vereniging vormt dus nu een onderdeel van de + 130 plaatselijke verenigingen, die o-
ver het gehele land verspreid zijn. Zij staan onder auspÍciën van de Kon. Ned. Ver. van
leraren en Onderwijzers in de LÍchamelijke OpvoedÍng, die een speciale commissie
Huiswouwengymnastiek in 1952 oprichrte. De leden beralen conrriburie (f 3,50 p. mnd. )
die door de leding wordt geihd en aan de hoofdkascommissíe wordt afgedragen.
Uit deze hoofdkas wotden alle kosten betaald zoals: zaalhuul, honorarium, deelneemsters-
kaarten, etc. etc.
Ook groepen die met een nadelig saldo werken, worden op deze manier toch in stand gehou-
den. Tevens ontvangt deze commissie jaarlijks een bedrag uit de sporttoro, zodar geen be-
roep op subsidie aan de gemeente behoeft te rryordqn gedaan. De commÍssie beoordeelde te..
vens, dat bij toelating tot onze gymnastieklessen de leden een medische sportkeuring moe-
ten ondergaan, welke wordt uitgevoerd door een medisch. sportkeuingsbureau te Tilburg.
Deze keuring geschiedt eenmaal Ín de twee jaar. Bij insctuijving hoort U hierover nog na-
dere gegevens.

Onze gymnastiekavond Ís op woensdagavond van 20.45-21 45 in de huishouschool.
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KLEUTERGYMNASTIEK TE UDENHOUT.

Sinds aprÍl is er voor de kleuters gelegenheid aan gymnastiek deel te nemen. De lessen zijn
voot de leeftijd van 4 jaar tot ze naar de lagere school gaan.De lessen worden in de R.K.
Huishoudschool alhier gegeven.
De nieuwe cursus is 4 september j.l. begonnen en er is voor 8 à 10 kleuters nog een plaatsje.
opgave en nadere inlichtingen kunt u bij mevr. sam, tel 431 te Enschot inwinnen.

Voor het plaatsen valr advertenties zoïfi/el grote
als kleine, berichten, bekendmakinger, sport-
nieu\lrs, verenigingsnieuïvs, vergaderingen enz.
in de Wesnri jzer van Udenhout en Biezenmortel ,

moet U dit opgeven voor:
Udenhout: : Akkerstraat 18, en voor
Biezenmortel 

' Bïoï""f""#Jffide.Rector 
in de

lnleyeren tot UITERIIJI( maandagauond 6 UUR

I



"DE WEGWUZER''

Reeds jarenlang bestond bij de Middenstand de behoefte een plaatselijk blad in onze gemeenre
te laten verschijnen. Voorbereiding, organisarie en uitvoering vergde veel tijd. Thans kunnen
wij echter onze eerste editie bij U introduceren. Een aanzÍenelijk voordeel er van is dat wij U
tru een perfect uitgevoerd blad kunnen presenterenr dat naar wij hopen de toets van de kritiek
zal kunnen weerstaan en er in belangijke mate toe zal bijdragen, een band te vormen tussen
blad en lezer. Wekel[jks zal de "Wegwijzer" U op de hoogte houden van de belangrijke ge-
beurtenissen uit onze dorpsgemeenschap.
Mededelingen van gemeente. van de parochies Udentrout en Biezenmortel, van de plaatselijke
standsorganisaties en andere sociale en culturele verenigingen, van sportverenigingen e.d.,zul-
len alléén al de actíviteÍt van het blad verhogen.
De mogelijkheid is niet uitgesloten dat wij in de naaste toekomst krachten kunnen aanrrekken
die op verschillend gebied Íntetressaote artikelen zullen schrÍjven.
Een vaststaand feit is het dat "De Wegwijzer" voor de zakendoe ;rce middenstander een com-
municatiemÍddel bÍj uÍtstek is, terwijl het voot de lezer een i:andig saamgebundelde informa-
tiebron kan zijn. waarin hij regelmatig met de plaatseUjke tebe',irtenissen geaonfronteerd
blijft. Bovendien kan hij wat ook zeet belangrijk ís van de aanbi.edingen van de adverteerders
profiteren.
Aangezlen u het blad gtatis wordt aangeboden, hopen wi; car her u niet minder waardevol za! zijn,
maar wekelijks een werkelijke Wegwijzet zal zijn in de raselijkse beslommerÍngen van het leven.
Dan is ln elk geval oÍrze opzet geslaagd en het Ís vanzelísuekend dar dan De Wegwijzer weke-
Itjla als een trouwe huiswiend bij u binnenkomt.
Eensuccesverzekerde Wegwiizu sturen wij jong en blij de roekomsr ín om eenmijlpaal tezljn
in de geschiedenÍs van ons dÍerbaar Udentrout.

C. de Weijer
voorzitter K. M. V.

Komt u even binnen bij

HET SPEELGOEDHUIS 
,'JAN 

STEEN "

daar gevr aagd
is meestal geslaagd :

Ook voor Uw luxe en huishoudelijke artÍkelen. Kreitenmolenstraat 92.



Voor een heerlijk etentje naar:

Cafetaria (( De Fijnpro€v€r'»»

voot een lekker drankje naar:

) (('t Zwaantje,»

L. v.d. BOGAART

S limstr aat 29 U denho ut

Spreekuru TANDARTS Ín Wijkgebouw:
lvlaandag 8.30 uur tot 9. 30 uur
DÍnsdag 13.30 uur tot 14.30 uur
Donderdag 1?.00 uur tot 18.00 uur
Vrijdag 17. 00 uur tot 18. 00 uur.

WUKVERPLEEGS TERS: van Maandag

t/m Vrijdag van 14.00 uur tot 14.30 uur.

oÉrrcTE: 2e maandagmorgen van de

maand, tra afspraak.

Z WANGERS C HAPGY MNAS TIEK :

iedere woensdagavond om 19. 15 uur.

DOKTERSDIENST:

Zondag 17 sep. P. v. Keepr tel 280

DIERENARTSEN: op 16 en 17 sept.
A. N. leermakers te HelvoÍrtrtel 04298-242.

WUKVERPLEEGSTERS DIENST: op 1 6

en 17 september: Zt. Bastiaansen,

Tilbug, Tel 04250 - 72828.

VERLOSKUNDIGE: 1e en 3e dinsdag
van de maand. Na afspraak.

BEIAARDENGYMNASTIEK: iedere Woensd ag-
middag.

HEILGYMNASTIEK en MASSAGE: na afspraak

Consultatie bureau voot ZUTGELINGEN.

2e en 4e vrijdagmiddag van de maand.

Consultatie bureau voor KLEUTEIIS na

afspraak.

VO-?R: levensmiddelen
fruit en bloemen:

hoor je steeds
VAN UDEN noemenl

ta.
G. uan UDEil. BEI{I(ERS

KreÍtenmolenstraat 39,
Udenhout.

garagebedrijf

d.V, BEURDEH
FORD Subdealer.
Moderne S HELL

doorsmeerstation.
BenzÍnestation bij
de werkplaats.

Kreitenmolenstraat 82 Udenhout.

Telefoon:473.



Nu in de eerste 2 a 3 weken vele nÍeuwe woningen worden opgeleverd heeft in die periode
een ware volksverhuÍzing plaats en wel:
A.I. Lommers, Groenstraat ?g verhuisd naar Boomgaardstraat S.
Wed. W. Das , Slimstraat 4L naar Boomgaardstraat L5
I. W. de Graaf Slimstraar 89 naar Boomgaardsraar 18
M.v.d.Velden, Groenstr. 1? naar Boomgaardstraat 11
J. P. Kahlman, SlÍmstraat 66 naar Boomgaardstraat g

W. Elands v. Heeswijkstr. 66 naar Boomgaardsnaar ?
J.v.Roy v. Heeswijksu. g naar Boomgaardsuaat 1

i{. de Veer van Kreitenmolensrraat 154 raar Slimstraat 10?
A. H. v. Liemde Zeshoevenstraat 20 naar Hoevenstraat 23
I. H. Elands van Hoevenstraat 2g naar v. Heeswijkstraat 66
C.Schapendonk Kuilpad ? naar Zeshoevenstraar 20
Kerkhofs van Groersuaat ?5 naar Groenstraat ?9
J.H. van Balkom Oude Bossche Baan S naar Groensuaatl,T,
I. lvl Vromans, Kuilpad naar v. Heeswijksuaat 3.

E. H. B. O.

Het bestrrur van de plaatsliil«e E. H. B. O. vererierog rnaala bekend . -l oe íe ninge n voor
haar leden zal aanvanqen JD :raa:.et i r s.::.=.r*r i.: :.e: h,r":isiebou\t'.
De oefeníngen staar mder teiding van de Ínstructeur de LrÍaarten uit Helvoirt.
Over de te volgen nieuwe cursus volgen nog nadere mededelingen.

Pieten van den PIas

voor het betere
en

voor alles wat film

fotowerk

en fotogïafie betreft.

Groenstraat 44
Udenhout
telefoon: 324



Fa. ileelfabriek

,,9ufloorzorg"
rRErEil t0lEllsTe 127 -lË_

uDENllouï

voor rrrerlgvoe«lers
varl tretere krnraliteit

BRENG OOK IN DE KOUDE

WI}ITER EEN ZOMERSE

WARMTE IN UW HUIS MET

EEI{ HAARD UIT OI§ZE'

UITGEBREIDE KOLLEKTIE .

c:s van den Bensselaan
landelij k erkend

gasfitter.

KreÍtenmolenstraat 62,
Tel. 315 Udenhout.

kole n- olie en
gasverwarming

vRUE poMpsrArroN "de Witte pompen"
H. H. automobilisten en bromfietsrijders: Sluit U aan bij de

hoderden teweden klanten die regelrnatig komen tanken.

Het station waar muzíek in zít.

A. llssEtDlll( Kreitenmolens a.142 - udentrout.

U kunt overal 'n onderjruk of nachthemd kopen.

U kunt ook overal ondergoed kopen.

Maar. .. .. .. :::
U kunt ook een stapie verder gaan en het charmante

chique en bovenal GOEDE HOLLANDIA
LINGERIE kopenbij:

HUB BOOM in deslimstraat

"de dorpszaak met stadssortering :::

è

à,

à

\r
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Zo, L7 sept. Feest van de H. Lambettus, patroon van onze kerk.
6.30 van Arnoldus GodefrÍdus de Kinderen (fam H.)
7.45 voor líaria Brekelmans- v. Broekhoven (Vr. )

9.00 jrg. voor Maria Catharina Verhoeven Vuchts
10.15 jrg. voor de heer Wilhelmus v.d. Voort (hoogmis)

11.30 voor Maria Schapendonk-v. Doveren

3.00 Lof.
lvta. 18 sept. 6.45 gef. pl. gez. jrg. voor Mevr. Wilhelmina Versteijnen-Berteru

?.30 voor overl. fam. v. Heijst-Brekelmans
8.15 jtg. voor Cornelis en lohanna v. d. Plas-B,ugmans

Di. 19 sept. 6.45 jrg. voor Cornelia v.d. Wouw-v. Dore:'nalen

?.30 voor Iohannes Ianssen (M en K)

8.15 voor Johannes Verspeek

10.00 pl. gez. huwelijksmis met assiste:::e
Wo. 20 sept. 6.45 gef, gez. jrg. voor Christiaan Beti=.a-

?.30 gel. jrg. voor Christ Heerkens

8.15 voor Anna CatharÍna Upelaar-Kte::et
Do. 21 sept. 6.45 voor Ftarcisca v, Zon, in BelEië -'ie:1.

7.30 voor F*tw. Zr. Cariru Scl--ape;r:--;.:

8.15 voor Peuus en lvlarÍa t'. Gils -Lu":x.t

. Vr. 22 sept. 6.45 voor Johannes Konings (farn. tr'.;
?.30 voor Petrus Cornelius Adams, namens de buurt

8.15 voor Cornelis Josephus Maria v. Iersel

Za. 23 sept. 6.45 voor Hany v. Amelsvoort, te Eindhoven overl.
?.30 uit dankbaarheid, ter ere van Frater Andreas

8.15 voor Christ Vervoord, namens de buurt

- '1.00 's avonds voor Mathias witlox, in Canada overl.
IN DE KAPEL VAN STI FELIX.
maandag 7 uur gef. gel. jrg. voor Wilhelmus en Antonia Brekelmans v. d. Pas

dinsdag 7 uur gef. gel. jtg. voor Petronella v. Gorkum

woensdag? uur gef. gel. jrg. voor Andreas v. Gorkum

donderdag ? uur gel. msL voor Peuonella v. Gorp

vrijdag 7 uurgcl" rst. vooÍ Anna Catharina Broeders

zaterd.ag ? uur gel. mst. voor Francisca Maria Verhoeven-Bertens

Gedooptlpander Fredericus Aloysius Maria, z. va.n Wilhelmus Haen en lr4artha Remeijsen.

Voor het plaatsen van advertenties, zowel grote als kleine, berichten. bekendmakingen,
sportnieuws, verenigingsnieuws, vergaderingen enz. Ín de Wegwijzer van Udenhout en
Biezenmortel, moet U dit opgeven voor Udenhout: Akkerstraat 18 en

voor Biezenmortel: bÍj de Eerwaarde Rector in de Ca-
pucij nenstraat.

-f,
I

-



HEREN VARKENSHOUDERS

Nu de uitkomsten ult de varkenshouderij
iets mÍnder dreigen te worden is het voor
U als varkenshouder noodzaak U met des te
te meer aandacht en vakkennÍs op deze
tak van het bedrijf te wetpen. Laat Hen-
drix U hier bijstaan met goede voorlichting
en GOEDE S ERVICE HendrÍx -voorlichting
Ís graag bereid vrijblijvend met U te komen

Praten.
Bel 403

P. tllAttEl{s
Biezenmortelsestraat

HOUT BOARD en TRIPLD( HANDEL N. V.

d-
k -'-à

7

A.C. Yd. VOORT
Vurenhout Ín alle maten.
Asbest golfplaten
PlastÍc golfplaten
Meubelplaat en
Triplex soorten.
Verders alle

doe -het -zelf artikelen.

Kreitenmolenstraat 1 05, Telefoon 0424L-596.,

M.van de Bersselaar
de allermooiste

voor
de allerliefste Iuwelier - Edelsmid

Kreitenmolenstraat 66

Udentrout

TOP
1. We love you
2. San FrancÍsco
3. Death of a clown
4. Sound os a screaming day
5. I'll never fall in love again
6. le bent niet hip
7. Even the bad tÍmes are good
8. The day I met lvÍarÍe

9. BlommenkÍnders
10. Waarom heb jij me laten sraan

Kanshebbers voor de volgende week:
Time Seller -Spencer DavÍs Group
Itchycoo Park -S mall Faces

Rolling Stones

Scott h/b. Kenzie
Dave Davies
Golden Earrings

Tom lones
PanicÍa
Tremeloes
ClÍff Richard
Armand
Heil«rekels



ffiffi , #@PPgffi#ffi g§ 8, WgffiS * W#"§ffi,6 #§
ELEKTRO TECHNISCH INSTALI,ATIE BUREAU.
Kreitenmolenstraat 3 Udenhout Tel .0424L-22'l .

.t.,r

Een zaak met bijna 25 iaar ervaring. r Laat daarom ons U advÍseren i j

ïï$ffiï';*ïL*LÍcht rnstallatie's lru uK4rr'

Kracht InstallatÍe's ?$Lsj

Zwakstroom InstallatÍe's TV in kleur of zwart-wit
Geluid InstallatÍe's Radio
Ventilatie Installatie's Grarlmofoons
Verwarmings Installatie's Was -automaten
Kenken InstallatÍe's Afirrasmachines
Cenuaal Antennes. DiepwÍes

Koelkasten
Stofzuigers
Scheerapp:uatetr eÍNz. eÍLz.

TI1S §§- IN -tl II Y-o-Bt§9 i -
Erekuische insta*atie Het adrgs met dg
Bejaardentruis "De Eikelaar" megste Sef ViCe II

KASUREhI BOERENLEENBANK.

lvlaandag t/m vrijd"g van g tot 3 uur, bovendien op vrijdagavond van ? tot
Zítdagen Biezenmortel: dinsdag en wiid.g van 2 tot 5 uur.

OPENSTELLING POS TKANTOOR UDENHOUT.

I uur.

Maandag t/m vrÍjdag van 8.30 -12. 30 uur
14.00 -15. 00 uur

1?.00 -18. 00 uur
lvíaandag t/mdonderdagvan 1?.OO - 18.00 uur alléén open voor:Spaarbank

Zegelverkoop
Innen kascheques

Verzenden van stukken
Telegraaf en telefoon

Vrijdags van 17. 00 -18.00 uuÍ open voor alle handelingen.

4atqÉags gerlot"r.
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Steeds meer meDsen gaan over oP veÍwarmen met MIIN-AARDGAS.

Neemt U ook deze stap, dan bÍeden wij U alleen goedgekeurde fabrikaten.

À,Íocht U bij ons geen keuze kunnen doen, dan mag U zonder enige ver-

plichtiÍtg met ons mede naar een SHOWROOM, waar U keuze hebt uit een

zeet gtote kollektíe.

Inderdaad, een sÍerlÍjke gashaard is voor U een juweel in huis.

Zeer belangrijk is ook het technisch advies en vakkundÍge werkzaamheden

daaraan verbonden. Hebt U plannen, korn dan een praten bij de:

LANDELIJK ERKEND GASFITTER

#ffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiwffi

Slirnstraat 16 Tel.i257 Udenhout.

§
1

t

KffiffiPY ffi§J #ruffiffi

acrverLeerCJe

M MALLENS V.d. VEN
3 9? Biezenmortel.

zelfbediening met
VLEES en VER.SE GROENTEN.

CapucÍjnensuaat 15 -- Telefoon:

r'5

.:
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In "l)E RODE LEEUW" kooptU\roor
slechts 20 _ggn! eell reuze BOLKNAK cil

voor slechts 15 cent een heerlilks
CORONA ::

^"U^!] Kent U de vooroorlogse HAVANNASiG 1RE-\
í11

aA n,s ''': . . .. a

)i Nu verkrijgbaar in kistjes van 2o :r :.:

voor slecht). . . . . .f 4 00

NT.I,{J. JOI{GBIOE,TS

R. K. SSS. NIEUWS

UÍtslag van de zondag gespeelde wedstrijd: ii, K. SSS.

De opstelling van cle R. K. SSS. was als volgt:
AIb. Beerendonk

P. v. d. Ven W. v. Asten K. v. DelÍ1

J. Schijven Fr.
H. Adams N. v. Kempen C. Broeders

1-OirschotVooruitl 1-8

Iv{. v. Lier
Schoonus

J. v. d. Ven

Wedstrijd voor a. s. zondag: Hieronymus 1 tegen R. K. SSS, 1

Dinsdag en Donderdag trainen voor de bovenste elftallen.

Training voor:
pupillen dinsdag 7. 15 uur

R. K. SSS. 10 woensdag ?. 00 uur

R. K. SSS. I idem ide m

R. K. SSS. 8 dinsdag 7. 00 uur

R. K. SSS. 7 donderd"g ?. 00 uur

R. K. SSS. 6 woensdag 8. 30 uur

INLEVERADRE§S-EN=

Udenhout : Akkerstraat 18

Biezenmortel : de Eerwaarde Rector
in de Capucijnenstraat.

Bent U al eens op informatÍe uÍt ge -

weest voor gasverlyarming en sanitaire
installatie's bij :

! I o_? 9l E T_E$§ _e !-c-tq [,

Alf. ril Ic H

Zeshoevenstr. 33

IETSE]I
telef o on 334

De zaak met de landelijke erkenningen
(en dÍploma's) en de meeste ervaring i

t



BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAADSVERGADERING GEHOUDEN OP DONDER-
DAG ? SEPTEMBER.

De wonÍngnood Ís nog ontstellend groot. Deze nood is mede het gevolg vatr de aanwezlg-
heid in deze gemeente van veel krotwoningen. Dr'ze trieste situatie kwam ter sprake in de
raadsvergadering, toen Burgemeester Mr. W. Verhoeven een mededeling deed inzake de bouw
van 12 woningen. Van de 12 woningen die in Biezenmortel zouden komen zullen er maar 6

in BÍezenmortel en de andere 6 in Udenhout worden gebouwd. De reden is dat er te weÍnig
gegadigden zijn voor het wonen in Biezenmortel. Wethouder Oerlemans verduidelijkte dat
de 12 wonii:gen waren toegewezen ter vervanging van krotten waarvan Udenhout nog zeer
rijk is n.1. Í11 stuks. Van de steenfabriek zullen er waarschijnlÍjk wel enige gezinnen in
Biezenmortel gaan wonen, maar in het dorp zijn ook veel gegadigden en die kan men niet
verplÍchten om Ín Biezenmortel te gaan wonen. Deze 6 woningen komen nu aan de Hof-
sffaat. In Udenhout zijn 50 wonÍngzoekenden van wie 2L trouwlustÍgen. Het krotten bestand

in Udenhor-rt is bijna 10 procent van het totaal aantal huizen. Het landelijk percentage ligt
op 4o/0.

De aanleg van het nieuwe zwembad is in goede aarde gevallen. De heer P. Schohze maakte
het college een complÍment voor de inspanuingen in deze en het resultaat daarvan. Hij deed
de suggestie het bad te doen vetwarmen. Hij kreeg bijval van de heer Jansen die vroeg er nu
bij de aanleg ervan rekeuing mede te houden dat de verwarmingsbuizen nu gelegd zouden wor-
den onr reden dat dit nadien een grote besparing zou zijn. Een overkapping is denkbaar dachr
hij hardop. De heer Jansen sprak zijn dank uit voor de tegemoetkoming van B en W ten aan-
zien van het Sporrpark. De verhuu van het sportterein aan SSS voor duizend gulden per jaar
was de voetbalvereniging wel wat Íegen gevallen. De overige agendapunten waren hamer-
stukke n.

A]IUARÍl'S v. Heeswij

ZIEHIER, DE NIEUWE MODELLEN VAN JIMMY JOYr $r4

ALLqEN BU ONS VERKRIIGBAAR. Hebt U ze at
Eenhalf iaargarantieop boven- en onder

Kom ook eens een paar HUS H PU PPIES

Srerd?

\

\

]rH]'ty
JoY



WILT U WARM GEDEKT DE WINTER IN ??
Uw dekens of wol of fÍbrenka, resp. vanaf Í 33.- en f 24.-

WILT U EEN WERKELIIK SLAAPCOMFORT ??
Koop dan een bed dat U dit verschaft. Schuimrubber, bÍnnenvering en

. polyaether. AUPINGT PEERLESS, HAZET en RAWI staan er borg voor J

VERHOOG DE AANTREKKELIIKHEID VAN UW SLAAPKA NÍER ]

Reeds een eenvoudlge Chenillespei zowel als een luxe "CandlewÍck '

of Velous-spreÍ öaagt daar toe bij.
I Slaapkamerkleedjes vau wol en nylon in prachtige kleure ; ll l

c . d e w E I J E R ."r*.t |"ïr""*",y;ffiï 
ic hting en

Kreitenmolenstraat 34 Udemhout Telefoon: &13,

X{Íj staan voor

U klaar met

100% sERvïcË

#
em r:net de A1-

lerkste kwali -
reÍt j j

BRANNÏOF-

FENHANDET.

+
UDENHOUT .

+
TeL:
04199 - 411.

J"Cool ppens

tAc

Y-o-g I - 
g-? _! _"_,_11: _ g 9J_t: l_ 3_t: r Ji

L(lTIIMIRS

-"-t-'-"_l_ _": _tiiyi-"_l:3_ _:_

Kaptein Mobylette, Peugeot, Sparta, Batavetre ,

LÍttle Honda , Gazelle , Zwtdapp, D. K. W. , puch,

Florett, Magneet, Honda en Yamaha motoren.

Koop zekenheid, koop hij ,lac Lommerrs
Slimstraat 90 Udentrout Telefoon: B?8.



ysSgUz=eglgg=Í 2,50 per 10 woorden, elk woord meer 10 cent.

o. a.: voor te koop en te koop gewaagd, personeel aanbiedingen,
personeel gewaagd, reklarnets, verloren, gevonden enz.

Wegwijzertjes dienen vooruitbetaald te worden bij:
Dhr. v.d. Horst, Akkersttaat 18, Udenhout en
De Eerwaarde Heer Rector, capucijnenstraat, Biezenmortel.

wegwijzertjes dienen vóór maandagavond 6 uur bij bovenstaande
adressen ingeleverd te zijn.

WEGWÍJZERTJES WEGWTJZERTJES

Met spoed gewaagd: \Megens
huwelijk der tegen\Moordige huIP
in het gezun en winhel .

Pieter v. d. PIas , Fotohandel ,

Groenstr . 44-Udenhout-Te1. 3 24.

Met een Wegwtizertje be-
reikt IJ alle inwoners van
IJdenhout en

Biezenmortel.

.'r4duer,teten in Og auggau!!%ga
dan u denbt Itis go edbopen

A-Etrekelrnans

KOLEN

GAS

TEVENS ELEKTRISCH SC HOORS TEENVEGEN

KreÍtenmolenstraat 195 - Telefoonz 362,.

vooÍ:
{< Patates Frites

'F IJs Croquetten
,r Shatjes en?'. enz.

Wij zijn iedere avond geopend : :

M.G.BOERS-H EERKENS

Berkelaeweg LZ Udenhout.



y00r al uw grammofoonplaten:W. Hoppenbrourers

Kr eitenmolens tt aat 3 - -
o. &. ! Populair

Klassiek
Opera

Operette
Ballet

Musical

Udenhout Telefoorr: 227 .

Kinderre pertoire.

Tevens verkrijgbaar : muziekparade,
muziekexpes en teenbeat.

-G_EIr- Ery- PLAT EN p g]t 
_-_ $_L T_rJ_? _ S_4 A §_ _:_

DE DROGIST hebt U het
nodig.

Voor Cosrnetica-Parfu-
m.erieën. Baby-uitzetten .

Dr ogi. sterij -artikelen .

;-.e: ",'an ouds bekende adres
", : ]: atr i.- h' SCHILDER- en
:::- , \-^
:-.-.----tv"*'ci( IS:

F. de RUYTER en In.
2, Udenhout

I-.i- -.---^ -- ^1'1^U 1. r -\-)i "--€- -C r 3.;, -€it élItr

soortet 3:ï"$G, '-=j en

S C FICON )':i -i K -ia - L( il- IN , enz.

wI
DROGISTERIJ:

iensrVencammen

Groenstr.4 - Udentrout - Tel.415

Voor het plaatsen van advertenties zowel grote
als kleine , berichten, bekendmakinger, sport -
nieuws, verenigingsnieu\Ms, vergaderingen enz.
in de WeSnri jzer van Udenhout en Biezerunortel ,

moet U dit opgeven voor:
Udenhout: : Aldrerstr aat 18 , en voor
Biezenmortel 

' EÏrï""ff"iïsde. 
Rector in de

lnleueren tot UlïERtlrl( maandagauond 6 UUR
t

I



BLIKSEMACTIE VOOR DE KANKERBESTRIIDING.

Het plaatselÍjk comité voor de kankerbesuijding van het Koningin Wilhelminafonds te Uden-
hout deelt mede dat de op j.l. zarerdag gehouden bliksemactie met geluidswagen de mooie
som heeft opgebracht van f. 91?,58.
Gezíen de vorige collecten dÍe zondags voor en na de h. missen op het kerkplein werden ge-
houden re Udenhout en Biezenmortel met bussen is dÍt een pacht van een resultaat omdat
vorige collecten nooit meer hebben opgebracht dan f. 200, =

Bovengenoemd comÍté brengt dank aan a1le medewerkers en de gulle gevers van Udenhout
en Biezenmortel.

HET GILDE ST. ANTONruS -SEBASTIAAN BOEKTE WEDERCM SUCCESSEN 
"

Ter gelegenheid van de gildefeesten "Kring Zandleij" die j.1. zorrdag te Oisterwijk werden

gehouden en deze aldaar werden georganiseerd door het Gilde St. AntonÍus Sebastiaan van

Oisterwijk. Had het Gilde van Udenhout, bekend onder dezelfde naam voor diversen nummers

ingeschreven. zoals leugd en Groepsvendelen, TambourwedstrÍjden en schieten.
De resultaten die werden behaald waren:
H.v.Ras. le Prijs indivÍduele Gildetrommelen
W. v. d. Laat 2e Prijs individuele Gildetrommelen
J. van Gestel 1e prijs voor het leugdvendelen
en A. van Beerendonk 2e pijs voor individueel Vendelen.

Q zaterdag j.l. werd door de jeugdige postzegelverzamelaars vereniging "De Ionge Filatelist"
ter inleiding van hun eerste lustum viering een Beat-Show georganiseerd. Dit evenement

wetd een succes. Voorzitter P. v. Iersel opende en stelde daarbij de Bands voor. De Band Love
Poisio's uit Tilburg traden het eerste op. Hun skiffle kwam minder goed tot zijn recht, wat
zijn oorzaak vond in de mÍnder rustige zaat et een defect in de geluidsirstallatie. De Uden-
houtse Band The Murphs behaalde voor eigen publiek een groot succes. Hun geluÍdsvolume :

scheen onbegrenst en het jeugdige gehoor vond ritme en muzÍek fantastisch. Ook de Michel
evenee$ uÍt Tilburg, behaalde de volle buit en een daverend applaus.

DE IONGE FILATELIST HIELD EEN BEAT-SHOW.

A. i,l. u.d. PIAS en Zil. *
interierve rzarging. ï
KREITENMOLENSTRAAT 71

voor meubels (klassiek of modern)

v oor k e ur ig a fgewer kte gor dij ne n

voor vakkundÍg gelegde vloerbedekking.

UDENHOUT TËL 04241 295

i-



F3,}<. EI(fETïENBDND
l(rei tenmolenst raat 1 51

Udenhout telefooÍt: 04241 252

ALLE SOOR,TEN MET{GVOEDM"S

KUNSTMESTSTOFFEN

VASTE- en VLOEIBARE m.A!{NTtrFEN

GEREEDSCHAPPEN

BLOEVÍBOILEN

BESTRtrDINGS MIDDELEN

VOGELZADEN

CATÉ-RESTAURANT:

C. Scholtze
Voor Uw vergaderingeo,
feestjes en partijen,
HET GOEDE ADRES :

BillÍjke prij zerl

Informeer wij blÍj vend.
Hooghoutseweg I Tel. 306.

Rtjwielen Bromfietsen Elektro

dan Lommer's
SLIMSTRAAT 88

TELEFOON: 2s0

Gratis halen en brengen van al uw repaÍatie's :



qb
U kunt zonder parkeermoeilijkheden te riskeren

prima dineren in :

CAFÉ-RESTAURANT

«(aUATFIE BFIAS »»

Zaakvoot: vergaderingen, bruiloften en partijen

BOERINNENBOND verandert haar NAAI\,{.

De boerinnenbond had op donderdag ? september in de zaal van de huidhoudschool een al-
gemene vergadering. Nadat de voorzitstel Àlevr. Dankers en de secretaresse Àlevr. Verhoeven
de vergaderÍng hadden geopend en respectievelijk de notulen van de vorige vergadering wer-
den goedgekeurd werd het woord gegeven aan NÍevr. Verbeek uit Eindhoven die voor deze
vergadering was uitgenodigd om een spreekbeurt te houden over het zorgenkind.
De vele aanwezigen luisterden vol aandacht over het wel en wee betreffende het zorgenkind.
Door het bestuur werd op de vergadering medegedeeld dat deze winter weer gymlessen zul-
len worden gegeven voor de leden. In november zal eet cursus worden gegeven over repa-
ratie en in januari een cursus over gratie en charme.
Uit de vergaderÍng kwam de wens naar voren om de naam "Boerinnenbond" in KatholÍeke
Vlouwen Organisatie van de N.C. B. of te wel afgekort "K. V. O. " te veranderen.
Vele dames die lid waren van de Bond maar Ín de loop van de tÍjd waren overgegaan naar
een ander beroep vonden het dienstig om het oude woord Boerinnenbond te veranderen in de
naam zoals boven aangegeven.
Het voorstel werd aanvaard en is het voortaan K. V.O.

Voor LUXE- en HUISHOUDELUKE

BETERE SPEELGOED o. a. : DINKY
artÍkelen, ook voor het

TOY 's en BARBIE's naar:

P. KORTHOUT Yan den AETSSELAAR
Slimstraat 18 Telefoon: 490 Udenhout.
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Op vrijdagavcnd 8 september had in de zaal van C. Schclrze
selÍjke B. B. (Bescherming BevolkÍng)

eel :i-:t*;.3','J:.:'''an de plaat-

Tijdens deze avond werden aan zeven ieden van de B. B. door ie heer Biuqeneesrer lvír. w. Ver-
hoeven wegens hun L0 jarige wijwitlÍge verbintenis de rrijwiiiigersmedaille uirgereÍkt en wel
aan:
A. v. d. Brand. Iac. v. HeÍjst, c. Hoogendoorn, chr. pennÍngs, c. smits, Mej. A. van Roy en
Mej. I. v.Roy.
De btrrgemeester spak zíjn dank uit ten opzÍchre van de vrijwilligers
uren hebben besteed ten dienste van de B. B. en de Gemeenschap. De
van de zelfbeschermÍng dankte de heer burgemeester voor zíjn komst
Seven om op deze avond tegenwoordig te willen zÍjn. Tevens werden

dÍe in die 10 jaren vele
heer H. Scholtze, Hoofd
en dat hij gevolg had ge-
aan een aantal B. B. leden

de "vÍjf jaren srer" uitgereikt.
Na het officÍële gedeelte werd de avond verder in gezellig samenzijn doorgebracht.

POTPLANTEN

CACHE-POTS

KOPERWERK

HOUTEN KUIPJES

TUINKABOUTER,S

y-o-ol-L"l13ll"-gs-9tlyg],-T-u-!lq{_-_l,gj_u_?._r_olgen van BRUTDS- en GRAFWERK.

DE ,,E}LC]EMENHAL" à&

A.van BEURDEN - SLIMSTRAAT 24 - UDENHOUT

dan naar:

àT

Rund-, Kalfs- en Varkens-slageril

R6 IN HCER(CNS-1CCRTS
Fijne vleeswaren van de N.C.B.

KreÍtenmolenstraat 23 Telefoon: 0424L -Z7g Udenhou
@
t



WETENS WAARDIGHEDEN VAN BIEZENMORTEL

Zondag 1? sept. na de Hoogmis vergadering van het bestuur van de Derde Orde.
Maandagavond om 8 uur bijeenkomst van de "MarÍa-groep" van Anny v. d. Sande.
Dinsdagavond om 8 uur vergadering van de wijkvertegenwoordigers.
Donderdagavond om 8 uur bijeenkomst van de gespreksgroep "Het Hooghout"
Zotdag 1? septemberis het in alle missen open schaal collecte voor de MVA.(missie verkeers-

middelen actie. ) In de ontwikkelingslanden zetten 9000 missionarissen
zich in om de kloof tussen rijke en arme landen te overbruggen.
Velen van hen zijn hÍerbÍj zwaar gehandÍcapt doordat zij geen ver-
voermiddel hebben en daarom maar op halve kacht kunnen werken.
Steun dit werk met een ruime gÍft. Vandaag toch zeker geen centen
of stuivers op de schaall

DIENBEURTEN:

Za. 16 sept.
Zo, 1? sept.

Door de week:

19.00 uur 's avonds Frans hlallens en Johan Schapendonk.

?.30 uur Harrie Robben en Rini van Dinther
9. 00 uur Toon Raaymakers en Wim S molders

10.30 uur Bert v. DÍnther en Theo hlallens
8.00 uur Ad Heymans en Huub Verlouw

19.30 uur Peter v. d. Brand en Henk Vermeer

Op 18 september worden 's avonds om 8 uur de leden van het
genodigd voor een dÍocesane samenkomst in de Economische

PAEOCHIEEL MSSIECOMITE uit -
Hogeschool te TÍlbrug.

In het ziekenhuis te Tilburg werd in het gezin van los Bertens-Hamers op 3 september een jon-
ge zooo geboren. Bij het doopsel ontvÍng hij de namen Johannes Wilhelmus Adrianu.
Wim Bertens en Maria Bertens MathÍjssen waren peter en meter. Ouders van harte proficÍat met
deze stamhouder.

2 September had de plechtige uitvaart
was overleden. HÍj ruste in wede.

JU Dq
Zatefiag 16 september begÍnt fr. Marcel en Fr. Oswald opnieuw met de judouaining. Alle le-
den zullen nog persoonlijk worden aangesctueven. Allen van harte welkom.

Ygg-r-ysrzersge-Isysrrsgi{qe-r-e3-[=V-eil(-Uilt-frsrl":u1r..lereElq1{t-91.

(
)

300 gram HO ES T MEL AN GE + 10 punten extra en slechts voor . . . Í0, 98

Grote fles J US d 'ORA N GE, geen f1 , gg maar slechts ... ......... f1r 19

Blik à 10 stuks WIENER WORST, NU voor .................... Í1r19
Groot blik HARING IN TOMATENSAUS, NU ............... f0.98
Pak BOEREN PIKANT -KAAS, NU slechts .................... flr59

plaats van Theodorus Daniel de Laat die 30 augustus



S AA MHORIGHEID.

Over dit onderwerp zrÍlen de eeÍst komende pastorale gesprekken handelen. Onder dit motto
zouden wÍj en de Biezenmortelhet opgaan van onze Klepperman in de \r'egyljzer willen
plaatsen.
Het gaat ons wel wat aan het hart, dat de Kleppetman ophoudt re :estaa:. Zes jaargangen

zijn er van verschenen. Hij was Íngeburgerd en heeft vele goece cie:iste;: :ewezen. Bij dÍt
heengaan mogen nog v/el oens extra de heren Staps en Verkam=e: :=:.i:i *orden, die er

heel veel voot hebben gedaan.
Toch heeft deze fisie onze volledige in§temming en wij zijn ei :1:. ::., :ai Jeze onderlinge
samenspraak tot stand is gekomen. We hebben zelfs een beetle :.e: =:::e :e''oel, ciat het be-
staan van de Klepperman het ontstaan van de "Wegwijzer" ie'e :: ;": :-ee:: iestimuleerd.
Van harte zeggelr wíj onze volle medewerking toe. Wij korne; :: :::. .:.:ier rreer op de

hoogte van wat er in "Udenhout" leeft en "Udenhout" weet Delei i:- ;=: e: ;eilt en zeilt
in Biezenmortel. WÍj hopen van harte, dat dit ons eenzijn lei: i-re:. .-:*-.: .: iat dit op alle
gebieden, zowel de bewoners van de parochie als die van hel iea::::.: :.:. i-.ere komt.
Redactie wÍj wensen U sterkte, dit is soms nodig, en veel suc:es.

"REDACTIE \-.:-:. I : i::::=.]':iN"

OURS

Het rikcomité is opnieuw bij elkaar gekomen en het ge\'.1.; :à3:-r. . -:,
rÍkconcourssen gewij zigd zijn. Het eerste rÍkconcous zz1, ;l: a *-., --:. . ::
van de gymnastiekclub. Aanvang half acht.
Dan volgt op 2 en 3 november een 2-daags rikconcor.us !e: :3:. :ir rÉ ::3rk. Dat wordt Íets
apÍuts met prachtige pijzen. Op 23 november heeft een i:.:::::: ', :-.;'; r'oor onze judo-
mannen en op 14 december voor onze jeugdbeweging. Verce: ;''-:: ;e ;corlopig nog maar
niet vooruit zien. Het zal toch al een toer zijn om deze cata','.:: :. :-:-:en.
Nu al vast, wordt iedereen vanharte welkom geheten en !re:--€.--;e :--; :eelnemers een ge-
zelhge avond.

BELLEN AAN DE VOG.DEUR VAN BEUKENHOF.

ln het normalige CapucÍjnenklooster wordt geschilderd en getirr.;er:, ;=:::..ei en gepoetst
van je welste. Dezer dagen was er ook aan de buitenkant iets re beiei'e:..- ,lwam een prach-
tigenÍeuwestoep..... eninpLaatsvandezwareijzerenbel, waaree:.:e:...cili3kekracht
voor nodig was om hem over te halen, zagelawe vrÍjdag 3 sierlijke ele:';:s:.-.e irelknopjes
verschijnen. Daar wilden we meer van weten. We kwamen dichterbij e: zaien op de deur

een papier geplakt.waarop voor de bovenste bel stond "klooster", voor de 2e "kapelaan" en
voor de 3e "pastoor'l Dat laatste is natuurlijk vetkeerd, waÍrt ze hebben inBiezenmortel
geen pastoorr rnaar een "rector': Ons werd verzekerd dat dit slecht por'Ísorisch was en nog

veranderd zou worden. De bedoeling is, dat een bezoeker alleen dan her klooster belt, als

hij of zij een boodschap heeft voor het klooster. Moet zo iemand de rector of kapelaan heb-
ben, dan belt hij deze rechtstreeks. Die bellen komen nl. op hun kamer uit. Zijt zí! geen

van beiden thuis, dan kan men desgewerrst met behulp van de kloosterbel nadere inlichtin-

gSftrï,ïï:.:Ëf!,liriisen. op deze manier hebben de paters gepobeerdter?iË:"rr zoveel mo-

:e data van de

oktober ten bate

-I



DIREKTEUR H. TIMM VERLAAT DE STREEKMUZIEKSCHOOL OTSTERWUK E. O.

De nu twèe jaar oude Streekmuziekschool verliest haar direkteur. Hij laat een school achter,

die in haar korte bestaan opmerkelijke resultaten bereikt heeft. Begon hij met zijn docenten

in 1965 met 220 leerlingen. nu volgen bijna SOOleerlingen de lessen van dit opvoedingsinsti-

ruur. In die twee jaren haalde direkter:r TÍmm tweemaal het Waalwijks Symfonieorkest naar

OisterwÍjk. Hij organiseerde voorspelmiddagen en vond docenten bereid om in de avonduren

een concerr te verzorgen. Hij verleende zijn bemiddeling bij de muzikale omlijsting van de

exposities in het Gemeentehuis van Oisterwijk

ÀrÍen kan de moeilijkheden, waarmee direkteur Timm af te tekenen had moeilijk overschat-

ten. Doorgaans zal een direkteur trachten door persoonlijke contacten met zijn docenten, in
en buiten de lessen, een hecht corps op te bouwen. Door de aard van zÍjn functíe en de ver-
spreide ligging van de leslokalen(in Oisterwijk werd op 5 verschillende plaatsen les gegeven.)

kon hiervan weinig terecht komen. Van de persoonlijke contacten dan. Dat de heer Timm er

desondanks in geslaagd is, zoveel goodwill te veroveren voor de Streekmuziekschool, en sa-

men met de docenten dÍe opmerkelijke resultaten te bereiken, stemt tot grote voldoening.

De heer TÍmm begint op 1 september in het Westfaalse Detmold aar.ziia nieuwe functie als

direkteur van de stedelijke muziekschool voor jongeren. Voot hem is Duitsland geen vreemd

land en waarschijnlijk nauwelijk buitenland; hij genoot er een belangrijk deel van zijn mu-
zikale opleiding en won er een vroutv. Wd verwachten goede berichten uÍt Detmold,West-
DuÍtsland.

JEAN TOEBOSCH, NIEUWE DIREKTEUR.

De nieuwe dfuekteur van de streekmuzlekschool ís chef van de afdeling muziek van de Re-

gionale Omroep zuid ln lvÍ,aastrÍcht,en docent aan de Sint loostacademie in Breda. Hij Ís in
1921 in Maasuicht geboren, werd muzikaal gevormd aan het koninklijk conservatorium in
Luik, aan het muzieklyceum in Maastricht en aan het conservatorium inRotterdam

De heer Th. Hendriks, ambtenaar ter secretarie Ín Moergestel, is intussen benoemd tot op-
volger van de heer G. Gerritsen, als sekretaris van de muziekschool.
InlÍchtingen over de Sueekmuz_iekschool zijn tot nader datum verkijgbaar bij de volgende

Personen:
Direkteur J. Toebosch, p/a Gemeentehuis Oisterwiik. tel. 2000.

Sekretaris Th. HendrÍks , p/a Gemeentehuis Moergestel. tel. 23ö

Voorzitter mr. A. A. P. F. de Vries, h. Beatrixsu aat 5, tel 432.

Van luier tot servet
uw hele uitzet

bii textielhandel: L.v.d. PLAS
IGeitenmolenstraat 65. t

UDENHOUT Tel.398



Hebt u het brood van ((de gGhtg bak k0Í,,
al eens geprobeerd ? W zijn zoveel verschillende soorten :

Iedere dag bakken wij: VERSE BROODIES, CADETTEN,
HARDE PIS TOLIE 's , S UIK ffi.BOLUSS F

KRENTENBOIIEN enz, enz,

Ook onze broodsoorten moet U zeker eens Foeven I j

Verder hebben wij IEDERE DAG VERS S L A C,fi.CO )":G a 3.{ K .

Ook in KOEKIES en KOEKEN hebben wij een goie scrrerin;
en alles uit eÍgen bakkerij : :

En dan (,de udenhout§e br oedeÍ ,,

verpakt in een mooie doos, trakteer er Uw vriet;€: it : er.;lissen
eens op :
Op woensdag en zaterdag 2x VERS BR O O D , \ --.::rl::a; en namÍddag

"de echte hakker" H. AtSSt[ INK
S1ims'':a3: : - - -- Udenhout.

. RAD IO

" TELE VISIE
O 

ELECTRA

LANDELIJK ERKEND

INSTALLATIEBEDRIJF

Kreitenmolenstraat 80 - Udenhout - Tel ,0424L-477.
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