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EIY heer in het aerlæer is meer
dan, íemand, die het leuen aan
de ander niet in geaaür brengt. Hij

E

is een andere Christofoor, ilie

nxer

behoedzaamheid en respect het leuen
uan de meðemens beschermt.

(-
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w. BEKKERS,
Bisschop van's-Hertogenbosch
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ORGAAN VAN DE BROEDERSCHAP VOOR VEILIG VERKEER TE ELSENDORP

Þe Bnoeden:¡clrap yan St. tElrnistoffel
bestaat 2â iaar.

Broed.erscbøþ uøn Sint Cbri.stoffel besîøar 25 1øren. Sint Cbri.stoffel
'i.s d,e pøtroon uøn d,e Broed,erscltap uoor Veili,g Verþeer. Zijn
nøøru korrtt her eerst uoor i.n d,e 6e eeøt. Volgens d,e legend,e, øi,tgetuerÞt
d,oor lVøltlcer (subd,iøken 983), is d,e reøzengrote ui,r Kønøiim stamntende
Reþrebus te Sørnos in Lycië onder þoning Gøgmøs nø lønge mørreli,ngen
ontltoofd,. Løtere legend.en aerhalen. nog aa./, d,e reøs Offero, d,ie eerst eeø
ruøclctige konr.ng, d.øn d.e d.øriael, d.øn d.e øllermøcbtigtte (Cbri;tus) dient
en øh ueerrltøn l)a.n ørrue reizigers ,,Cbri,sløsd,røger" uord,l genoemd,. Hoe
lcet ooþ zi.j, Cbristoforus-is d.e ee/we?, d.oor øangemerþt øls scltølsþørroon
aøn ølle reizend.en en een d,er 14 nood,ltelpers,
De Broed,erscltøþ uoor Veilig Verþeer utist zi,ch øøn høar þøtrooØ uerþl'icltt

f.le

i.ru

bet

lted.end.øøgse uerþeer

bølp en bi.jstand te

uerl'enem.

Aøn bet

li.d.-

møørscbøp d,er Broed,erscbap zi,jn aele geestelìjke uoord,elen aerbond,en.
Een þ.uørt eeøu goede d,iensten beteþent een noerusenleaen nd.a;renl'iefd,e.

Døøruoor bet nodige reJþec, opbreøgen às een. øøngena.lne bezighei.d,, en
d,øørøøn d,e besre laenren aoor d,e ,oekom¡l aerbind,en òs een d,ønþ uerschuld.igd.e pli.cbt.

A.II.d.e

B

Burgemeester.
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rondag 16 âp¡.¡l a.s.

H.H. Missen zijn om 6 uur, 7 uur en B uur; waaronder de Rij-VeiligBelofte wordt afgelegd. Na elke H' Mis is er gelegenheid om de
voertuigen te laten zegenen.
Om 10.30 uur is de Plechtige H. Mis met pontificale assistentie
van Mgr. W. M. Bekkers, Bisschop van 's-Hertogenbosch. Tijdens
de H. Mis zal Mgr. Bekkers een preek houden over ,,Veilig Verkeer". Na de Hoogmis zal Mgr. de autozegening uitspreken en
voertuigen zegenen.
's Middags zal er een Jubileum-Sterrit worden gehouden naar
Elsendorp. Men kan vertrekken waar men wil' Er zullen in een
straal van 20 km rond Elsendorp acht controleposten worden
uitgezet. 'Waar deze zich bevinden, zal worden meegedeeld als
men zich heeft laten inschrijven. De deelnemers zullen bij minimaal twee van deze acht controleposten een stempel moeten halen,
om in het bezit te kunnen komen van een herinneringsplaquette,

die in een zeer fraaie uitvoering ter beschikking wordt gesteld'
Er bestaan geen beperkingen t.a.v. het aantal passagiers' zodat
eventueel de gehele familie plezier aan deze Sterrit kan beleven.
Voor inschriiving dient men zich te wenden tot het secretariaat
van de Stichting St. Christoffel t.n.v.
de heer M. Reiibroek - Oudestraat ?1 - Gemert - Giro 51?820.
De kosten bedragen f 4,50 per voertuig.
Er kan ook in clubverband worden deelgenomen. Voor deze categorie van Sterrit-rijders is er om vier uur een prijsuitreiking in
zaal Dirks, aan de Zeelandsedijk te Elsendorp.
De deelnemers aan deze Sterrit aniveren tussen 2 en 4 uur in
Elsendorp en dan zal er ieder half uur gelegenheid bestaan in
de St. Christoffelkerk om de Rij-Veilig-Belofte af te leggen.
Bovendien bestaat er dan tevens gelegenheid om voertuigen te
laten zegenen.

rwil U'eFwåchten dat -eeF vete vâ¡t onze leden zullen dee¡¡re¡|rert
aan atere sleFF¡!. Orrt ¡rroell¡lkheden te vooF|(orr|en la het veF¡tarrd¡g
-¡ch ro YFoegtl¡dlg rrrogclU|( o|' lG gevent
dea le eeFdeF hebt u ¡le gegevcns þ¡nnen
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Jul¡ileunt rnet een actr¡eel accent
,,Arnold,us Franciscus Diepen, d,oor d,e GenarJe Gods en de gunst aa,n d,e
Apostolische Stoel, Bisschop aan 's-Hertogenbosch, aa,n allen, die dit lezen,
genad,e in de Heer.
Celet op het aerzoelt uan. de Zeereerw. Pater A, Busscher erl orrl d'e aerering
tot de H. Christolorus te beuord'eren richten' Wij op en grond,uesten Wij in
d,e kerk aan. Elsendorp d,e Broed,erschüp aoor Veilig Verlteer onder bescherming aan St. Christoforus, waarbij Wij toestaan, dat deze Broeilerschap
uordt oerbond,en met de Aartsbroederschap uan St. Christolorus te St. Chris'
tophe-le-I ai olet'itt het district Orne, Fran ltrijh" .

íM

het belang en de noodzaak gezien
om in het toen langzaam opkomende
verkeer de mens te wijzen op zijn
verantwoordelijkheid tegenover zijn
medemens en daaraan gestalte te
geven door de oprichting van een

et deze plechtige.stijlvolle woorden werd op 5 april 1936 de

Broederschap

voor Veilig

Verkeer

canoniek opgericht en was dit historisch document de kroon op een

tijd van vruchtbare voorbereiding
en werkzaamheid van de toenmalige rector van de kerk in Elsendorp. Lang voordat de verkeersdichtheid de hoogte had bereikt,
waarop wij nu zijn, had hij reeds

Broederschap onder de bescherming

van de aloude patroon van de reizenden: St. Christofoor, Vanaf deze
stichtingsdag begon hij met een grote voortvarendheid zijn apostolaat
onder de toen nog schaarse bezitters

van auto's en motoren om zich

Het certifi.caat uan de opname uan
de Broederschap uoor Vezltg Verkeer

i,n de Aartsbroederschap, uelke haar zetel heeft in

te

Elsendorp

aint-Chri.stophe-le-J ajolet in Frankrijk. Het stuk noemt als døtum oan
de opname 27 februari, 1936.
S

aan

\Meg was

dan ook stevig

gegrond-

vest, toen hij in 1951, ziek en moe,
zijn taak aan anderen moest overgeven. En wanneer wij nu, na 25 jaar,

in

1961

het jubileum vieren van

de

Broederschap voor Veilig Verkeer,
weten wij, dat duizenden leden elk
jaar naar Elsendorp komen, waar
inmiddels een nieuwe kerk is gebouwd, om zich daar niet allen ontder de bescherming te stellen van
St. Christofoor, maar om tevens eer-

lijk

en oprecht hun Rij-Veilig-Belof-

te sluiten bij deze

BroederschaP
met het doel om samen mee te wer-

te uit te spreken.

ken aan de veiligheid op de weg. De
oorlogsjaren dwongen hem tot veel
minder activiteit, maar daarna heeft
hij, mede door de niet te stuiten
groei van het verkeer, de Broederschap steeds meei uitgebreid. Zijn

leven in een snel veranderenS/e
" de tijd en ook de Kerk weet veel

apostolaat voor de veiligheid op de

wat oud, versleten en niet eigentijds
meer is prijs te geven. Ook veel
Broederschappen zijn aan het verwijnen, maar als er één Broederschap is, die actueel is gebleven, dan

is dat zeker die voor Veilig Verkeer.

Â}ICHIS(}DÄLITÀS
¡\

IN H()NÛRTM SANCTI
l((lt5tå

P¡hllJJ

vt{1rr

CHRISTOPHOQI

lll\¡:LìP¡l¡

sArNT -CH RTSTOPH E- Lr-JAJOLTT

Immers bij alle zeer belangrijke acties, die regelmatig worden gevoerd
om de veiligheid op de weg te bevorderen, mogen wij als christenen
toch zeker niet uit het oog verliezen, dat ons gedrag op de weg, mede bepaald wordt door onze plicht

om als voetganger of als rijder

steeds de naastenliefde te beoefenen.

En de duizenden leden, die bij
Broederschap

zíjn

de

men kan dit

aangelsoten
constateren op de Chris-

toffeldagen

en

zijn de mannen

- het stuur, maar ook
vrou\Ã¡en achter

de vele mannen en jongens, die met
hun valhelmen in de hand, hun op-

wachting komen maken bij Christooor en hun Rij-Veilig-Belofte uitspreken. De Broederschap voor Vei-

lig Verkeer staat na 25 jaar méér
dan ooit volop in de actualiteit van
5

het dagelijkse leven en daarom mogen we spreken van een jubileum
met een actueel accent.

voor de veiligheid
H etopapostolaat
de weg is een apostolaat van

de eerste rang, omdat het een apostolaat is van de naastenliefde. Wie

lid is of lid wil worden van onze
dit doen met de
edele intentie om persoonlijk ziin

Broederschap moet

bijdrage te willen geven aan de verwerkelijking van de erecode van de
Broederschap:,,Naastenliefde heeft

altijd voorrang."
Pøstoor

I.

Scholte

Rector Busscher tijd,ens éën
uan de eerste autozegeningen.

Meester lven vertelt over:

Het ontstaan Yan de Broederschap
f)ver het ontstaan van de Broeder- schap en de motieven, welke
daartoe geleid hebben, is helaas

weinig op papier vastgelegd. En

de

personen, die er rechtstreeks bij betrokken waren, zijn inmiddels .reeds
lang overleden. Een van de mensen'

die er zich nog iets van weet te herinneren, is de heer lven, hoofd van
de school te Elsendorp.
Hij vertelde ons het verhaal van het
ontstaan van de Broederschap aldus:
Voordat pater Busscher in Elsendorp
kwam, was hij kapelaan te Maastricht geweest, waar hij o.m. ook
geestelijk adviseur was van de Handelsreizigers-vereniging St Christoffel. Eenmaal rector in Elsendorp ge-

beurde het herhaaldelijk, dat hij
door een van de Maastrichtse han-

die het land bereisde, werd opgezocht. Nu schijnen het

delsreizigers,

deze handelsreizigers te zijn ge-

weest, die rector Busscher op het idee hebben gebracht om een vereniging voor veilig verkeer op te richten
Zeker is althans dat. hij met enkelen van hen naar Frankrijk is gereden, naar Christophe-le-Jajolet, waar

de zetel van de

aartsbroederschap

van Sint Christoffel gevestigd is. Mogelijk heeft ook 't auto-ongeluk, dat
ongeveer tezelfdertijd in Elsendorp
gebeurde, rector Busscher mede tot

de oprichting van de Broederschap

geïnspireerd.

Rector Busscher

6

f Titeraard waren de activiteiten
U lr"n de Broederschap die eerste

jaren zeer beperkt. Het aantal autobezitters was nog zeer gering en de
communicatiemiddelen lieten, vooral wanneer alles vanuit een dorp in

de PeeI .ondernomen moest worden,
nog veel te wensen over. De autoinzegeningsdagen werden aanvankeiijk

dan ook slechts door 1 à 200 mensen bezocht.. De heer lven vertelde

ons nog een typisch voorbeeld van de

wijze waarop rector Busscher in die
dagen propaganda maakte voor zijn
Broederschap. Aangezien Elsendorp
nog geïsoleerd lag en niet per bus
bereikbaar was, moest hij voor elk
uitstapje een lift zien te krijgen. lMel
nu, wat lag er meer voor de hand dan
dat hij op de eerste plaats deze mensen voor zijn Broederschap tracht-

te te winnen ? ! Andere wegen

hij

die

bewandelde om ruchtbaarheid
aan het bestaan van de Broederschap te geven \À/aren de motocross-

wedstrijden. Daar was hij een trouwe bezoeker van, niet omdat de wedstrijden op zich hem zo bijzonder interesseerden, maar omdat hem daar
meestal wel de gelegenheid gegeven
werd om de deelnemers en bezoekers
via de microfoon toe te spreken.

De autozegeningen vonden bij het
houten noodkerkje plaats, dat toen
nog aan een onverharde weg lag en
dat men alleen via een soort crosscountry

rit

kon bereiken.

De geschiedenis van het reclo¡'aa! ElsendoFp
de oprichting van het rectoraat van Elsendorp,
rvaaroveï in dit bijzondere nummer toch geen artikel mag ontbreken, dateren de eerste onderhandelingen al van I92I, toen de pastoor van Rips, de pater
Provinciaal v. d. Orde v. h. H. Hart in contact bracht
met de pastoor van Gemert. Het duurde echter tot 1926
eer het rectoraat tot stand kwam. Bij bisschoppelijk
Decreet van 23 november 1926, werd. met ingang van
maandag 29 november een zel{standig rectoraat opge-

flver

richt te De Dompt, onder de titel van St. Johannes
Evangelist; het nieuwe rectoraat werd afgescheiden
van de moeder-parochie te Gemert en ingedeeld bij de
Parochie van de H. Margaretha Maria te (De)Rips;
het werd toevertrouwd aan de Congregatie der Priesters van het H, Hart van Jezus en tot eerste Rector
werd RP. J. Rossaert benoemd.
nieuwe rector toog terstond aan het werk: het
minste, dat er voor het nieuwe Rectoraat gedaan
moest worden, was toch wel het bouwen van een
kerkje. Voorlopig zou dat wel een houten noodkerkje
zijn; en achter de sacristie zou een woonkamer voor

f)e
u

Rector Busscher

de Rector moeten komen.

De bouw verliep zo vlot, dat het kerkje reeds op 24
februari 1927 plechtig ingezegend kon worden. Dat ge-

op cle eerste vrijdag van de maand werd er een H. Mis
opgedragen. Want de rector bleef op De Rips wonen en
was alleen van zaterdag tot maandag te De Dompt; hij
woonde dan in het kamertje achter de sacristie en was
in de kost bij de naaste buren: de {amilie Haverkort.

De naam van het rectoraat was aanvankelijk ,,De
Dompt"; Iater werd het ,,Van den Elsendorp"; en nog
later ,,Elsendorp" zonder meer. En deze naam werd
definitief. Alle zielzorgwerk, inclusief het catechismusonderricht op de (toen nog openbare) school, moest geconcentreerd worden op de dagen zaterdag, zondag en
'Was
maandag.
er in de loop uutt d" week eãn doopje of
een bediening, dan werd er opgebeld naar Rips, en de

Rector Rossaert
schiedde door de Hoogeerwaarde Pater Provincaal Jos.
Schulte, met assistentie van Pastoor Poell uit Gemert
en rector Casteleyns uit Ilandel.

In

rector trok er dan met zijn fietske naar toe. Zo heelt
Pater Rossaert ruim 8 jaar lang gedaan. Dit ziel-zorgwerk-op-afstand bracht natuurlijk bezwaren mee; maar
de mensen waren al lang tevreden, dat ze een eigen
kerkje hadden. Aan verenigingsleven en sociale organisaties hadden die mensen in die tijd nog geen behoefte.
Echter konden er ook moeilijk bijzondere godsdienstige
oefeningen worden gehouden; in die eerste I jaar werd

dan ook slechts tweemaal een Triduüm gegeven, resdoor RP. S. v. Asseldonk z.g. en RP.
N. Bos.

pectievelijk

Bezoek oan Mgr. Diepen

eigen kerkje

frì konden de mensen uit de Peel vana{ zondaginQuinhun
qrragesima L927 hun godsdienstplichten
eigen kerkje vervullen. Alleen op zon- en feestdagen en

de bisschop van 's-Hertogenbosch, Mgr. A. Diepen. eerìs op de pastorie te Rips was bij gelegenheicl van een vormreis, gaf hij de wens te kennen het
kerkje te,,De Dompt" eens te zien: dat was toen pas

foen

1

enige maanden klaar. De rector mocht meerijden in de
auto van de bisschop. Toen monseigneur het kerkje en

de primitieve woning zag, kon hij een glimlach niet
onderdrukken; hij zei ,,Wel, wel, pater, het is net een
missiekerkje" Bij de bezichtiging van het interieur
gaf hij de rector opdracht om op de zware ijzerentabernakeldeur, die geel geverfd was, een eucharistische
voorstelling te laten aanbrengen en stopte hem tegelijk
25 gulden in handen. Die beschildering van de tabernakeldeur was tot voor kort nog te zien.
De bisschop had ook goed gevonden, dat het Allerheiligste in de kerk bewaard bleef, ondanks het feit, dat er

5 dagen achtereen geen priester aanwezig was. De bewaking van het Allerheiligste moest echter gewaarborgd zijn; daarmee belastten zich kerkmeester van de
Laar en zijn familie. Ze bebben zich goed van hun taak
gekweten en de godslamp is er nooit uit geÌveest.
Rector Busscher

f)p I

septe*ber 1935 werd RP. J. Rossaert als rector
opgevolgd door RP. A. Busscher. Het was voor
hem een grote overgang: van de massale koepelkerk te
Maastricht naar het houten noodkerkje met 90 zitplaatsen te Elsendorp.
Heel langzaam groeide de bevolking van het rectoraal.
Dat kon ook niet snel gaan, omdat de grond in de omgeving voor het overgrote deel nog in handen was van
enkele grootgrondbezitters. Toen dan ook in 1936 het
bekende landgoed ,,De Dompt" onder de hamer kwam,
was het zaak het zo te schikken, dat de 200 ha, welke
publiek werden verkocht, in handen van katholieken
kwamen. Er zijn toen heel wat besprekingen gevoerd in
het kleine kamertje van de rector achter de kerk. Gelukkig liep alles goed af en werden verschillende ka-

tholieke boeren eigenaar van de verkochte percelen.
Nieuwe boerderijen konden nu worden gebouwd.

Intussen had Elsendorp nog steeds een openbare school,

90/o van de kinderen katholiek was. De rector
heeft na veel moeite klaar gekregen, dat deze school
omgezet werd in een katholieke school. Dit kwam pas
klaar in de zomer van 1937; de heer W. Iven werd tot
hoofd benoemd. Op 6 sept. 1937 werd de katholieke
school feestelijk geopend.
hoewel

Oprichting aan d.e Broederschøp
een ander plan werd door RP. Busscher verwezenlijkt. Op de kerk rustte nog wat schuld, en

l\[og

bovendien moesten gelden bijeengebracht worden voor
de bouw van een definitieve kerk. Met verlof van enkele
pastoors uit de omgeving nam hij de bedelstaf ter
hand; dit bracht echter niet voldoende op om aan kapitaalvorming te kunnen denken. Hij kwam toen met
het idee om van Elsendorp een bedevaartplaats van St.
Christoffel te maken en er een broederschap van St.

Christoffel op te richten. Bij gelegenheid van een
audiëntie bij Mgr. Diepen op 11 dec. 1935 bracht hij
dit plan ter sprake. De bisschop vond het in beginsel
goed. Er werd contact gezocht rnet de algemeen directeur van de Aartsbroederschap van St. Christoffel te
St. Christophele-Jajolet (Frankrijk) en alles verliep zo
vlot, dat reeds bij bisschoppelijk decreet van 5 februari
1936 de Broederschap ,,Voor Veilig Verkeer" met als
zetel Elsendorp werd opgericht. Kort tevoren was er
een nieuw groot beeld van St. Christoffel in de kerk
geplaatst; de plaatselijke bladeq hadden gezorgd voor
bekendmaking en op de dag van de inzegening waren
al een 40 auto's en motoren aanwezig. De bedoeling
was om er een St. Christoffel-kerk van te maken. Omdat cle kerk echter reeds een titularis had (St. Joannes
Evangelist) en plechtig ingewijd was, kon dit plan niet
doorgaan.

Op

3I juli

1938 rverd voor het eerst een ,,St. Chris-

(

Exterieuropnøme
uøn het
oud,e kerkje

I

Een interieuropname uan het oude lterkje

trokken: een bescheiden huisje, niet te ver van de kerk
gelegen, kon hij voor / 2,50 per week huren. Op {ees.

telijke wijze werd de rector ingehaald, nu hij zich defi-

nitief bij zijn kudde kwam vestigen.
Zu,slers

in Elsendorp

f,en andere wens van rector en gelovigen was: zusters
in Elsendorp te krijgen. Zij zouden zich onmiddellijk kunnen belasten met een bewaarschool en een
naaischool, alsook met wijkverpleging. Later zou er
wellicht nog een aparte meisjesschool bijkomen. Er
werden tal van pogingen in het werk gesteld om een
Nederlandse Zustercongregatie bereid te vinden zich te
Elsendorp te vestigen. Het wilde maar niet lukken. Via

een advertentie

a)
toffel-Sterrit" naar Elsendorp gehouden. Later heeft
men dat nog enige keren gedaan. Geleidelijk aan is de
Broederschap gegroeid; ze telt thans zesduizend leden.
Geuecht orn grond, uoor nieuwe kerh

Bouwfonds was gesticht en begon gestaag te
groeien. Er was echter nog geen geschikt terrein
voor de bouw van een kerk en pastorie. Het oog was

flet

gevallen op het terrein bij het kruispunt van de weg
Gemert-Boxmeer met de weg die van Rips naar het
noorden de Peel ingaat, en wel tegenover het café van
Haverkort en de houten noodkerk. Een poging om dat
terrein onderhands te kopen mislukte, omdat de vraag.

prijs te hoog leek. Na de publieke verkoop van het
landgoed ,,De Dompt" werd contact gezocht met de
ì

nieuwe eigenaars van het begeerde stuk. Hoewel ze een
behoorlijke prijs vroegen zou cle koop toch doorgaan.

De dag voor het verlijden van de koopakte werd bepaald, maar toen de notaris de akte voorlas, wilde een
van de verkopers er nog een onaannemelijke voorwaarde aan toevoegen ! Daarop sprong de koop af.
Enige tijd later wist de gemeente Gernert bedoeld ter.
rein aan te kopen. De rector wendde zich nu tot de
burgerireester van Gemert, de heer J. Phaf. En deze heeft
gedaan gekregen, dat de gemeente Gemert de grond,
benodigd voor de bouw van kerk en pastorie, cadeau

gaf. De schenkingsakte werd op 7 mei l93B verleden
voor notaris Penders te Gemert. Zo kwam het rectoraat
gratis in het bezit van het stuk grond, dat het vroeger
had willen kopen. Er was echter aan de schenking een
voorwaarde verbonden, namelijk, dat binnen 5 jaar
begonnen moest zijn met de bouw van een kerk; Ìvegens
de oorlog kon dat echter niet doorgaan en werd de termijn verlengd. Op 28 november 1937 had de rector met
een broeder een voorlopige pastorie te Elsendorp be-

in Romen's Aankondiger;

waarop de

rector schreef, kwam men in contact met de zusters van
de H. Geest, wier moederhuis in Koblenz gevestigd is.
Tot dan toe hadden die zusters in Nederland slechts
één klooster, namelijk te Vaals. Op 29 juni I93B kwamen de Algemeen Overste, haar Assistente en de Overste vaft Vaals een bezoek brengen aan Elsendorp. Al
spoedig was de zaak beklonken; de bisschop van
's-Hertogenbosch gaf verlof en op 6 januari 1939 kwamen de eerste twee zusters zich in Elsendorp vestigen.
Zij namen voorlopig haar intrek in het huiJje, daitot
dec. I93B als pastorie gediend had. De bedoeling was
echter een nieuw zusterklooster met bewaar- en naaischool te bouwen. Toen in september 1939 de oorlog

uitbrak, was men juist met de nieuwbouw begonnen.

Ondanks de oorlog besloot men toch door te zeiten. In

mei 1940 was het klooster al onder de kap en in juli
1941.

konden de zugters het betrekken.

De jongste geschiedenis
de toename van het aantal parochianen was de
kerk te klein geworden. In mei 1937 werd de kerk
reecls vergroot door cle bijbouw van twee zijstukken.
f)aardoor werd het aantal plaatsen gebracht van 90 op
150. In 1941, toen het kerkje opnieuw te klein bleeli,
werd een derde H. Mis op de zon- en feestdagen ingevoerd. In 1948 werd de kerk opnieuw vergroot door
c{e reeds aangebrachte zijótukken te verlengen. Zo kwamen er 250 plaatsen en nog een aparte ruimte voor tle

foor

kinderen. Bind 1937 bedroeg het aantal zielen nog geen

500; eind 1950 was het gestegen tot ongeveer 750.
Tal van organisaties werden opgericht. O.a. de Mariacongregatie voor meisjes, het Wit-Gele Kruis, de R.-K.
Boeren- en Boerinnenbond, de K.A.B., een voetbalclub,
tafeltennisclub en tal van andere organisaties. Na een
werkzame rectoraatstijd van ruim 15 jaar werd RP.
Busscher ziek en in begin t95I om gezondheidsredenen
vervangen door RP. Henneveld, die in 1956 op zijn
beurt weer vervangen werd door rector Scholte, die bi¡
de inwijding van de nieuwe kerk het vorig jaar tevens

tot pastoor benoemd werd.
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h*þnit
f-le wind is

omgelopen naar het noordwesten. De
herfst strijkt met kille adem over het land en iets
van de eenzaamheid en de stilte van de winter schui{t
reecls over de streek. Voor onze tocht naar Elsendorp
wijzen wij de warme beschutting van een auto van de
hancl. Wij nemen de fiets en wij besluiten dwars cloor
de velden en dwars door de Ripse wouden ons doel op
te zoeken. Op een broeierige zomerdag zijn wij achter
l\{ilheeze al eens vastgereden in een zandverstuiving; in
een snik-heet stuk woestijn. Met het rijrviel aan de hand
doolden rvij over de Stippelenberg en pas na een lange
vermoeiende voettocht, vonden wij weer een fietspad

in de richting

Bakel. Met de herinnering aan

deze

boetetocht bellen wij eerst op naar een kennis in Milheeze. Wij vragen naar een weg, die ons van Milheeze
binnendoor naar Elsendorp zal voeren. Aan de andere
kant is men beducht en veiligheidshalve geeft men ons
de goede raad om liever over Rips te rijden. Maar dit
is een spoorslag temeer om ons wederom blindelings
in dit eenzame en uitgestrekte gebied van wouden en
akkers te begeven. De koude van de noordwester prikkelt tot felle pedaalstoten. Voorzien van deugdelijke

regenkleding

voor dit jaargetijde begeven wij

ons

op pad.

HET VLAMMENDE WOUD

fot

Milheeze kennen wij de weg in den blinde. Het
is een gelie{koosde binnenweg. Langs het Kerk-

eind naar de merkwaardige Koudenhoek, met de oude
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in het weiland van een der hoeven. Dan over de Walsbergseweg naar het dal van de
Aa. Langs de kleine waterval van een grije stuw en nu
naar de kerk van pastoor Simonis. Dwars over de weg
opnieuw de velden in. Eerst langs zwarte akkers, die
smidse en de bouwval

vers opengeploegd op de winter liggen te wachten.
Op een smal, maar hard fietspaadje, door een gehucht
met schaarse boerderijen, die verloren staan in de wijde
omspanning der velden. Dan naderen wij de Ripse
wouden en nu rest ons niets anders dan het kompas
van ons gevoel voor richting pal op het noorden te
zetterT. De tocht door deze bossen is een gang van
bedwelmende verrukking. Wij rijden over een bruin
tapijt van ritselende herfstbladeren door stille gewelven
van eiken en sparren. De herfstpij van dit woud vlamt
aan weerszijden op in alle kleuren van stervende bladeren. Van licht geel tot innig wijnrood. Van kaÌmerencl
groen tot vurig bruin. In duizend tinten spreidt dit
woud zijn schoonheid voor de eenzame zwerver. Wij
komen langs groene paleizen van loren-hoge sparren,
die een eeuwig-duister gevangen houden onder hun
brede daken. Wij gaan langs frisse larken in de jonge
kleur van vers groen. Opeens ligt daar links een donkere akker en rechts staat een groep kalveren droomverloren. In de onbeweeglijkheid van roerloos slootwater zien de dieren verbaasd naar hun spiegelbeeld
en traag kijken zij op naar de voorbijganger en naar
de bladeren die ópdwarrelen voor de wielen van mijn
fiets. Met ogen die zich dronken drinken aan de gloed
van een r.lammend woud, gaan wij door deze wereld

_n_
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De lrerlst stríjkt met lülle ailem ooer
het land, en. iets uan d,e eenzaamheid,
en de stilte uøn d,e winter schuilt
ouer cleze streelt.

een toonkastje met de vele verschillende gedenkplaatjes, die men kan kopen voor auto, fiets, scooter, tractor of bromfiets. Helaas'blijkt rector Scholte niet aanwezig. W'ant de pastoor is een rector en de rector is
eigenlijk een pater, een Priester van het H. Hart. De
huishoudster vertelt dat de pastoor de parochie in is.
En ga hem maar eens zoeken in dit wijde land. Daarom
gaan wij naar herberg Sint Christoffel, maar wij maken
vooraf cle afspraak met de huishoudster, dat wij elk
uur even komen horen of de pastoor inmiddels weer

thuis gekomen is. Mevrouw Haverkort van het café
kan ons al veel vertellen, want zonder dat wij het weten
zijn wij hier in het huis bij de schoondochter van
pionier Haverkort, de man die Elsendorp hielp ontginnen en beplanten als bedrijfsleider van de Nederlanclse Heide Maatschappij. Maar wij willen nu eerst
iets anders weten. Wij willen weten hoe het nu precies
komt, dat juist Elsendorp tot een bedevaartplaats van
Christoffel is geworden. Was daar een bijzondere reden
voor ? Ja, dat had zijn oorzaak. Er is eens een ongeluk
gebeurd op het kruispunt; een ongeluk met dodelijke
afloop, want een meisje uit de buurt werd door een

auto overreden. Toen zei de voormalige. rector Busscher dat dit kruispunt de geschikte plaats was om een

toewijding tot Christo{fel in het leven te roepen.
Als parochie werd Elsendorp gesticht in 1927 en het
was in 1936 dat de rector zijn plannen uitvoerde. Nu
komen jaarlijks duizenden auto's naar Elsendorp. De
inzegening kan het hele jaar door geschieden, maar
de laatste zondag in juni is toch de eigenlijke grote
dag. Dan komen qit het gehele land de wagens naar
het kleine Elsendorp, dan lijkt deze parochie op één
groot parkeerterrein. Dan is het, alsof in de onmiddelPøstoor

í)

l.

Schohe

van stilte. Lange, rechte lanen. berken, dennen, eiken,
sparren en beuken. Een oord van rust en schaduw.
Een woud voor een urenlange dooltocht. . . . Maar
vandaag hebben wij omlijnde plutttt"n en wij rijden in
gelijkmatige tred naar Elsenclorp.

DE PASTOOR

W,A.S

NIET THUIS

Sen
u kruispunt van. wegen. Gemert-Oploo

en de RipsZeeland. Een houten kerkje, een klooster, een
paôtorie, een herberg, een smid, een winkel, nieuwe
huizen en oudere hoeven, die tot ver in het wijde land
liggen, dát is Elsendorp in 1957. Wij beginnen met de
kerk en het eerste, dat wij zien is een bord met de
mededeling ,rlnzegeningen aan de pastorie", met een
pijl in de goede richting. \Vant wij zijn hier in het oord
van Sint Christoffel, de patroon voor de reizigers. De
legende verhaalt dat Christoffel vroeger aan de oever
oan een stroom woonde. Vreemdelingen, die de rivier
wilden oversteken, werden door de sterke en forse man
naar de overkant gedragen en zo zott Christoffel eens
het kincl Jezus hebben overgezet. In de kerk vinden
wij een beeld van de heilige en bij de ingang hangt

lijke nabijheid een internationale voetbalwedstrijd
wordt gespeeld. Alsof men in de buurt is van een
wereldtentoonstellin g.

DE SMID VERTELT
van de Laar is op het ogenblik 76 jaar. Van
1916 tot 1947 heelt hij Elsendorp gediend als
smid. Smid voor de paarden, smid van de karren en
smid voor de ploegen. Deze smid heeft Elsendorp nog
meegemaakt als gehucht van 19 zielen, groot en klein.
Op het ogenblik (1957) heeft de parochie duizend
inwoners. In veertig jaar van 19 op 1000. In 1916
werkte van De Laar als fabrieksarbeider in Aarle- t
Rixtel. Hij vestigt zich in dat jaar als smid in Blsendorp en hij heeft snel een antwoord op onze vragen2
welke paarden, karren en ploegen hij moest maken
toen er nog geen boeren waren. In de eerste jaren
werkte hij voor de paarden van de ontginning. Ruim
150 dieren had hij in beslag.
Toen het gehele gebied ontgonnen was, werden grote
hoeven gezet en deze werden verpacht aan de boeren.
De gegadigden kwamen ook veel uit Hollan{, want om
deze grote bedrijven op gang te brengeh, was v€el
kapitaal nodig. ,,Maat", zo zegj de oude smid, ,,ze
boeren allemaal dat het klinkt als een klok... ." Deze
krasse man, met 'n nog helder en scherp verstand,

f{arry

il

maakt de jonge geschiedenis van Elsendorp tot een
open boek. Ge leest zijn gedachten en ge zet de woorden in de juiste volgorde: bossenontginningen, boerderijenrvelvaart. De pastoor kan hier nog achter zetten:
Sint Christoffel. Als de pastoor nu straks maar

thuisis...

PASTOOR SCHOLTE

fils
wij

wij bij de zusters gaan vragen, of de pastoor daar
is. krijgen wij een negatief antwoord, maar terwijl
informeren naar het ontstaan van het klooster,

zegt moeder overste plotseling:
,,Daar rijdt de pastoor voorbij . . " Daar stuift inderdaad een priester op een bromfiets langs het klooster.
Even houdt hij bij het kruispunt in, maar dan verdwijnt

de rector pijlsnel

in de richting van de Rips. Zo

veel

tegenslag hebben wij nog nooit gehad. Maar Christoffel

heeft medelijden met een ronddolende fietser en élan
vooral als die zwerver iets over hem in de krant wil
zetten. Christoffel laat een kilometer huiswaarts een
jonge pater met wapperende toog een boerderij inlopen.
Hij laat de man van de krant denken, dat die geestelijke
wel eens zo hard kon lopen om een collega te gaan
begroeten. Christoffel doet nog meer. Hij laat ons de
binnenweg inrijden en hij laat ons de rector vinclen.
Zo maar, in dit wijde land, zitten wij dan tegenover
pater Scholte, die geheel onkundig is van de verbetenheid, waarmee wij twee uur achter zijn spoor aanjagen.
Over Christoffel zal het dus gaan en wij leggen onze
vrijmoedige vragen eerlijk op tafel. De pastoor is er
vast van overtuigd, dat de inzegening méér betekent
dan een bepaald geestelijk voordeel.
Uit vele treffende verhalen van autobestuurders kreeg

hij de overtuiging, dat Christoffel zijn vrienden metterdaad bijstaat. ,,Nee", zegt de pastoor: ,,Ik geloof
niet in suggestie o{ verbeeldin B¡ rmaar weÌ in de daadwerkelijke voorspraak van Christof{el en in zijn voelbare steun." Anders zouden niel zo vele chauffeurs bij
hem aanbellen om getuigenis af te leggen van hun onverklaarbare ervaringen. Het volgend jaar wordt dus
begonnen met de bouw van de nieuwe kerk en de pastoor is verder van plan om de geweldige toeloop te
verdelen. Er komen dan twee bedevaarten: één op de
zondag na Pasen en één op de bekende datum in juni.
HOLLANDSE BOERDERIJ

fils wij vóór donker thuis willen zijn, hebben wij nog
*juist tijd voor een kort oponthoud bij
familie
de

Kastelein. Van herkomst veeboeren uit lJsselsteyn in
cle provincie Utrecht en nu met 36 zwart-bonten op een
echte Hollandse boerderij in Elsendorp. Van de baas
zien wij hoe het vee in twee gelederen staat te wachten
om machinaal gemolken te worden. Van de bazin zien
wij het gezellige en kraakschone huis, dat geheel werd
nagebootst volgens de tekeningen van een boerderij in
Wilnis. Een stukje van de Hollandse polders ligt hier

in het Brabantse land. Tegenover het landgoed De Vossenberg, dat daar schuil gaat in de vergetelheid van
deze ongestoorde wereld. In dit prachtige oord, dat
nog zovelen nimrner betraden. De schemer spreidde
reeds haar donkere doom over de bomen toen wij door
het Ripse woud huiswaarts reden. Het was een herfsttocht die ons dierbaar blij{t om de herinnering aan
goede mensen van het land en aan de bossen die nimmer zo kleurrijk zijn als in dit onbestemde najaar, met
zijn zware luchten en zijn verstillende weemoed.

(

Eind,elijk !

De nieuute lterk !
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ls lret Ghnistendorn op de weg zoek?
ñe
Y

eisen. die twee bonden van

ri¡schoolhouders in kort geding

op de ta{el van de president

van

de Haagse rechtbank zullen deponeren, zullen de directeur van het
centraal bureau voor afgi{ten van
rijvaardigheidsbewijzen, de heer
H. Westerlaken, niet vermogen te

imponeren. We hebben hem er
nu niet naar gevraagd - hij zou
zich er thans, nu de zaak sub Judice is, toch niet over. uitlaten maar uit een gesprek dat wij enige
tijd geleden met deze Yan oor-

sprong Nijmegenaar mochten
hebben, is ons wel duidelijk geworden, dat we deze vooronderslelling mogen maken.

sen, die iets op te merken hebben

omtrent de houding van de examinator. Terecht of len onrechte.
Die opmerkingen - naar zijn mening voor een niet onbelangrijk
deel ìngegeven door vooroordelen - zijn niet controleerbaar. Er
zijn in Nederland 4550 rijscholen,
en ook nog een aantal niet geregistreerden. Maar er is geen waarborg voor deskundigheid. De bestaande'erkenning van de rijschoolbonden b¡edt ook niet voldoende waarborg. Het VAMORdiploma moet gezien worden als
een vakbekwaamheidstest. Het
staat voor iedereen open.

2000...
hee{t ons toen onomwonden

þlij
' 'verklaard: ,,De opzet van het
CBR met betrekkìng tot deze VAMOR-examens is niet sanering

van het rijschoolwezen in Nederland. Principieel is de opzet:
openbaarmaking van de examens,
Er zijn nog maar al te veel men-

(/,rís tofoor
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Gelderlander,

þe heer Westerlaken, directeur
van een bureau, dat er gemiddeld elke dug 2000 rijexamens
doordraait, is langzamerhand ge'wend geworden aan kritiek die op
het CBR en op het instituut van de
rijexamens in ons land, wordt uitgeoefend. ,,De moeilijkheden ontstaan, omdat de mensen niet rijvaardig naar het examen komen.
De toestanden in het rijschoolwezen
- met het merendeel van de
rijscholen hebben we geen centje

pijn - werken die moeili¡kheden
in de hand,

Er zijn nog altl¡d veel mensen, die
acht, negen of zelfs vijfentwintig
keer examen doen. Toch is het
percentage eerste geslaagden in
verhouding tot andere examens
nog hoog, Het ligt rond veertig
procent. Dit percentage is in de
loop der jaren gestegen: van 38

procent in '57 en 36 procent in '5ó

tot 40 procent nu. Maar de aanwas van de rijschoolsecìôr belet
ons dit percentage verder op te
voeren. De overheid zal alles
moeten doen om op korte termijn
die aanwas aan banden te leggen.
ln strijd mei de grondwet o{ niet.
Het enige dat de minisler zou
kunnen doen is het VAMOR-d¡ploma verplicht te stellen. Maar
dan komi er een soort vestigings-

vergunning en dat is in strijd met
de grondwet, die de vrijheid van
het geven van onderwijs waarborgt".
Veil¡ghe¡d

fle CBR-directeur is een man,
" di" het zich zel{ niet gemakkeli¡k maakt, noch zijn medewerkers.
Hi.¡ ziet zijn werk als een bijdrage
totverhoging van de verkeersveiìigheid. ,,Wi1 hebben de taak geen

andere personen in het verkeer
toe te Iaten, dan die welke aan de
wettelijke eisen voldoen.
Als ons werk alleen maar een {ormaìiteit was, dan paste ik ervoor.
Want ik doe niet aan formaliteiten. Dat is zinloos". Hij laai er op
volgen: ,,de rìj-examens in ons
land zijn goed, maar de opleiding
kan veel beter. Het examen is op
zich niet zo belangrijk.
Het is alleen maar bittere noodzaak om de mensen te dwingen
tot een goede opleiding. Het VAMOR-dlploma gee{t de waarborg
voor de goede opleiding. Het
gaat om de verkeersveiligheid en
dan mogen we onder geen enkele
voorwaarde beunhazerij toelaten,
lk gee{ toe, dat het VAMOR-diploma sanerend kan werken, maar
dat is niet de opzet ervan".
Lapmiddelen

Il jarenlang probeert de heer
' t Westerlaken op allerlei moge-

lijke manieren bi¡ te dragen aan
de verhoging van de verkeersveiligheid. Maar hil zegt: ,,alle maatregelen zijn lapmiddelen tegenover het concrete {eìt, dat de gemiddelde Nederlander niet bewust aan het verkeer deelneemt.
Het is een sensatie een motorrijtuig te besturen. Het is een grote
overgang van f iets of bromf iets
naar de auto. Maar veel Nederlanders zitten, om met prof. Coeman te spreken, in hun auto te
fietsen. We zijn allemaal een klein
beetje idioot, We wijzen te pas

l3

en te onpas op het voorhoo{d en
het schort ons aan respect voor
de medeweggebruiker. Als het
niet lukt deze instelling te veranderen, de animosiieit tussen de
weggebruikers en de verschillende categorieën van weggebruikers weg te werken, dan zal het
verkeer onveilig bl¡jven. Het mastbos van borden, die vaak psychologisch onjuist zijn, helpt niet. De
onbewuste deelnemer, de gepreoccupeerde autobestuurder blij{t
een gevaar op de weg. Hi¡ zal
harder rijden dan de omstandigheden het toelaten, Hi¡ zal redeneren: ,,lk mag vij{tig rijden". Hij
moest echter redeneren: ,,ik mag
nìet harder dan vij{tig rijden".
Voelt u dat belangrijke verschil ?"
Christendom zoek

heer Westerlaken is ervan
ñe
v overtuigd,
dat, zoals hij het

uitdrukt, ,,het christendom op de

weg zoek is, Men denkt alleen
maar aan zichzelÍ en niet aan de
opdracht zijn naaste lie{ te hebben als zichzelÍ"
H¡j propageert al jarenlang de
onthouding van ieder alcoholgebruik in het snelverkeer. Men zou
een verbod uit moeten vaardigen om alcohol te gebruiken. lk
weet wel dat dit radicaal in zou
grijpen, maar het gaat concreet
.

om

mensenlevens.

Dan mag je, ja dan moet je radicaal zijn, Het christelijk geloo{ is
ook radicaal en niet halfslachtig.
Er komt in het verkeer weinig terecht van het zichzelf laten zijn
van de mens, Die zelfde mens
heeft het nodig dat hij tegen zichzelf beschermd wordt. Als het om
de verkeersveiligheid gaat en het
propageren daarvan, zeg ik: ìn
Nederland staan de instanties die
er zich voor willen inzetten te ver
van elkaar".

Credo
over
\\r/anneer de CBR-d¡recteur
deze onderwerpen praat, dan
is het also{ hi¡ tevens het ,,Credo"
van zijn bureau en zijn medewerkers zegt. Hi; ziet zijn taak en die

van het CBR niet als het afgeven
van noodzakelilke {ormulieren, als
het organiseren van de rijexamens

en het zorgen voor de goede
gang van zaken daarbi¡ ,,als
het alleen een formaliteit was dan
paste ik ervoor"
maar als een

-

wezenlilke bi¡drage tot de zo
noodzakelilke verhoging van de
verkeersveiligheid. Zells al zouden daaraan autorijschoolhouders
ten o{{er moeten vallen.

Nog een frøøi,e oþnønte aa,n

ni.eøwe kerk, d,àe i.n d,i.t øan ons 25-

iørig

1øbileøn'z getuijd,e nlør7mer,

toclc ni.et ntocb, ontbreken.
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tltøis gesrøud krijgen orn lid, le ouorden aøn de Broe-

zijn en d,øn
folder
rle zult
/tebt d,øn ttel i.els ønder¡ om øøn le d.enken, en bel eerste
derscbøp uoor Veilig Verþeer.
toch zieþ

een

le

uar

'je d,oel, às dat di.ng i.n de þrøllernønd gooien.

Maør d.ar d.eed Cbri; Smøld,er¡ ¿ùt Ei.nd.ltouerc niér, Hij løg zàeþ te bed' en hij Þreeg toen zo'n
fold,er. Màsschien omdør bi.j ø1, zo uøøþ zieþ taøs geueest, rzøør hij gooi.de døt ding ni'el 'Lueg.

Hij tas en herløs her. ,, Dát i.s bet. Daar nøoet ik li.d. aøn zi'jn". En teru.,i.jl ltij nog løg, uerd'
hij ingescbreuen als lid'.
Hi.j ,utas goed, en uel beter, of hi.j aroeg oln reclarnernaler'i:øal, utant hàj taild'e ooþ øndere
menrelt þennis d,oen nerltem aøn o?tze Broed,ersclcøþ, Och, ouij Lti.er oþ /cer seøerøriaøt sloegen
daør nier aøn øc/cterouer. Er zijn uel méér m.ensefl' d,ie rnøreràøøl oþurøgen, teru.,i.jl je er løter
niets meer aøn boort. lVij støøaden bem d,øs àets, Maør øl gøø,ut begoru het re loþen: één, tuee,
uijf , tien. \Y/ij badd,en be, al ouer ,onze þroþa.gønd.i.st i.n Ei.ndbouen". Toen bòj al tui.ntìg nàeuue
leden bød, aa.ngelaoraen) u)øs een noodþ,ree, ort recl'ømernareriøøl aold.oend.e ont hent eelt groo,

þøk te rlil.ren.
Toen bi.j eind,elijk

eens þersoonlijÞ kenni.s zoø þ,omen tnøþen oþ ons seøbtartøøt, zi'jn ui.j zatergaø,ta na.ø.î d,e si.gøreneui,nþeli.er gega.a.n,,tpønl zo'n r/?øn moet 7e te ar'i.end'
eaen
dagsmid,døgs.nog
boød,en, Hij bleek trol¿uerrs een goed,e smøøþ uøn s¿gøren te bebben. Hoe þøn d'at ooþ ønders,
als touee uøn d,e dochrers oþ een sigørenføbr'i.eþ uerþeø.
Srrtøld,ers ouerd, ,oen officieel þroþagøndàsl aa.n onze Broed.erscbøþ. En d.ar d'it geen windeieren
gelegd. beeft, bleek nø eelt jøar ouerd.øid.elijk. In één 1øør heeft ltij i.m en rond' Ei.ndboaen rrteer
døt 200 ni.eøue leden øøngeuoruen. Het i.s d,us ni.et zonder red,en, d,al uàj bòj gelegenlteid' uan
bet 25-1arig besrøøn ouer hen't re sþreken þouanten. VønzelfsþreÞend, uaren cui'j ni.eu'tasgi.eri.g,

boé hij dat øllemøøl d.eed.. Vfel, døør beeft ltij uerschillende rtanàeren aoor. Allereerst zijn zijn
nàer ,,uei.lig". Ied,er die een
lt¿j uerri.cltr d,aør conlrole4aerþ
rnede-arbeiders bi.j Pbili.ps
is kløørbl'ijkelijk
kløruþr lti,j øøn, en zi.jn ouerløigi;ngsþracbt
brommer, nzoror of aøto berijd,t,
heel groor. Als hij '¡ aaond; øøn zi.jn uerþ nøør buis rijdt, en bij zi.et ergenr eem a.ttto uoor de
d,eør staøn, dan belt bi.j d,øør a.a.nj eut ooþ di.t leaerl bern en o% nieuue led'en oþ. Zond'øgtmorgens posteert bi.j zi.cb bij een kerk.

I

U zult begrijþen, d.øt di.t tocb nier alleruaal uøn een l,eien d.øÞ1e gøøt, Oók bii heeft zi'jn teleurstellingen, En uoor bi.j dòe 200 ni.euue l,eden bi.j elkaør bad', heeft hij utel ai'jf þeer zoaeel
lnensen moeten aønklømþen, Maør lti.j boødt aol', en rtet dít goede tesulfaal !
als cuij ooþ ni:et zòjn wensen en bobby's noelnen, Ooþ øl' u',erþt
bij oþ bet ogenblik bij Pltilipt, zijn ltobby às tocb Ltet monteren en d'emonteren aøn n otoren
en a.t¿to'!. Zijn scbuørt1e øclcter zi,jn ltøi.s is d.øn ooþ aøn ølles oþ di.t gebòed aoorzi:en'

Eigenti.jk

i.s

zi.jn þortuer nier

øf ,

lteb hern er rnøør nie, nøør geuraøgd', Møør 'iþ ueet baøs, zeþer d'at het dit zoø
zàjn: ,,mijn rÌteømati.ek kutijt røken". Dø, i.s de ziekte, d'ie bem zo aaøk øørt zàin bed þløi'stert,
Maør ond.ønþs d,i.e bønd.icøþ, møøþr ltij in zì.jn aròje tòjd een gerteld'i'ge reclørne aoor onze
lN/ensen ?

lþ

Broed,erschaþ. Døs i.s
bloemet1es zellen.

Ik

bet zeþ,er oþ zàjn þlaøts, als wi,j oþ deze þløøts bem /tieruoor eens i.n d,e

gel,oof zeþer d,at bet bem Øir z¿jn bart is gegreþen,

uøn, de Broed'erschøþ is een støk1e

- d,e suggesri:e: zo nog een þøør þro'
øls uij di.t þortret sl,øi.ren met
10,000 leden
þagønd.isten er bi:j, en onze Broed.erscbøþ heeft binnen d,e þ,ortst mogeli,jke tàjd' d.e
uøn zi,jn hart geruord,

geþøsseerd.
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U bent reeds lid van de Broederschap yoor Veilig Verkeer

B

Maar.. . . de 6000 leden van onze Broederschap vormen nog slechts een zeet
klein percentage van het totaal aantal gemotoriseerde weggebruikers! Betekent
dit dat het die vele anclere honderdduizenden dan zó weinig ernst is met hun
verlangens naar een veiliger verkeer ? Bezitten al die anderen dan z6 weinig
verantwoordelijkheidsgevoel ? Of is het omdat zij nog niet van het bestaan
van onze Broederschap op de hoogte zijn ?
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Vele duizenden staan te wachten om ingeschreyen te worden
want ook zij wensen tot degenen te behoren, die het ernst is met hun verlangen
naar een veiliger verkeer. De dood en he¿ verdriet, dat het verkeer in 1959 bijv.
in 45.000 gezinnen bracht, hebben hun de ernst van de huidige situatie ten
volle doen beseffen. Dit kàn en màg zo niet langer voortduren ! Dus moet er
iets gedaan worden....

E

Wat kunnen
zij echter
doen

?

V

Zij kunnen lid worden van onze Broederschap ! En u,w taak is het hen hierop
attent te maken

!

Hier ligt dus een prachtige kans voor u om heel onze gemeenschap een grote
dienst te bewijzen. Grijp die kans aan! Help het aantal verkeersslachto{fers
verminderen door een nieuw

lid

aan te wen'en!

Elk nieuw lid krijgt g r a t i s een plaquette of sleutelring, die hij/zij uit
prijslijst mag uitzoeken.

Verhoog de verkeersveiligheidl
Dit komt uzelf en uw medemens ten goede!
Verkeersveiligheid is christenplicht!
Één nieuw lid door u aangeworven
en uw aandeel is 100 procent.
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BROEDERSCHAP VOOR VEILIO VERKEER TE ELSENDORP
Secretariaat: Kerkstraat ó5, Hees-Nijmegen
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