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Gildefeest te Beers

bil gelegenheid vc¡n het 500-icrrig beslcan

der St. Antoniusgilde
op 30 Jfpril, l, 2, 3 en 5 Mei l9k9
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Ter inleiding.
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Bezoekt
tijdens

Gaarne voldoe ik aan het verzoek van het bestuur van het
Sint Antonius-gilde om een woord van inleiding te schrijven
voor het programmaboekje voor de feestelijkheden bi; gelegenheid van het 500-jarig bestaan van genoemd gilde.

Allereerst richt ik een woord van hartelijke gelukwens tot
het bestuur en leden van het Sint Antoniusgilde met het be'
¡eiken van het vijfde eeuwfeest,

Het Sint Antoniusgilde is de oudste vereniging van

de Gildefeesten

onze

gemeente en heeft op grond van zijn roemrijke historie steeds
een eervolle plaats ingenomen in de rij onzer organisaties.

De kerkelijke gilden hebben zich in een doorlopende

en

voortdurende belangstellinþ mogen verheugen, omdat zij door

het bekende

Ccfé

hun folkloristische waarden voor het heden, hun werkelijke
waarden in het verleden, in onze gedachten brengen.
Dat dit door velen zó wordt aangevoeld, wordt al bewezen
door de belangstelling, die allerwege voor dit 500- jarig

feest bestaat, maar speciaal tot uiting komt in het groot aantal
cteelnemende verenigingen, waaronder de mooiste en grootste

in den lande, die hãt fubilerend Gilde hopen te komen

hul-

digen.

vctn

J.Nuij en,Beers
Gildehuis

Het was een goede gedachte van het Kringbestuur om
aan het vijfde eeuwfeest van het Sint Antoniusgilde de kring-

dag te verbinden, waarop de leden, zowel als corps als individueel van hun kunnen zullen doen blijken.
De bekwaamheid en de algemene bekendheid der jury geeft
waarborg, dat alle mogelijke voorzorgen genomen zijn om
het feest te doen slagen.
Het lijdt geen twijfel of in de komende dagen zullen talrijke belangstellenden ons dorp Beers bezoeken en onze dorpsgenoten zullen stellig pogen om dit eeuwfeest van het Sint
Antoniusgilde een keurige en waardige entourage te geven,
opdat de festiviteiten zullen bijdragen tot verbreiding van de
goede naam van ons Beers en tot bloei van het Sint Antoniusgilde ln lengte van tijd.

De Burgemeester uan

A. VAN RAAY.

Beers

:

Voor oanplanting vcn boomgcorden
sloogt U het beste voor het benodigde

N.A.K.-sekeurd PLANTGOED
bij

m. VeRhâqen

Boomkwekenrlen - te[.

ru - cuyk

Voor

FEESTGIDSEIN
goot men noûr 't bedrijf,
dat zich op

Welkom in

Beers.

Als kapitein van het Sint Antoniusgilde te Beers heb ik cle
eer LI namens al de gildebroeclers een hartelijk welkom toe
fe roepen.

Het is ons een grote vreugde op deze kringdag van het
Land van Crryk als gastheer te mogen optreden.
Vele onder onze zustelerenigingen hebben gehoor gegeven aan onze uitnodiging. Hieruit menen wij te mogen afleiden, dat er een groeiende belangstelling bestaat voor het
gildewezen in het algemeen en in het bijzonder voor cle jaarlijkse klingdagen.
Het was een goede geciachte van onze voorgangers te komen tot de oprichting van de Federatie van Noordbrabantse
Schuttersgilden. Als wij in de toekomst onze oude glorie weer
rvillen herkrijgen en weer een vôoraanstaande positie willen
innenen

in de maatschappij, zal eeÀ hecht aáneengesloten

gildeorganisatie z¿ker nodig zijn.

VERENIGINGSDRUKWERK
specioliseert

Wi¡ ¡uichen het clan ook ten zeerste toe, dat onze.gilden
zich steeds meer in de belangstelling van het volk mogen
verheugen. Dit is dan ook de reden, waarom wij getracht
hebben er een waar volksfeest van te maken.

n.v. Von Lindert's Drukkerij

De gilde, die in eerste instantie opgericht werd ter bescherming van lancl en kerk, vond zijn leden in alle lagen van de

,

Ook

het odres

bevolking.

voor Uw

TAMILIE., HANDELS.EN
RECLAfulE.DRUKWERK

In trouwe

gemeenschapszin stred

en zij voor hun

heilige

ic{ealen. Deze doeleinclen liggen ver achter ons en passen niet

in het raam van onze hedendaagse maatschappij.
Wel hopen wij, dat er vele oude, mooie gebruiken, zoals
clie beschreven staan in de oude gildeboeken, weer mogen

meer

herleven.

Met deze gedachte bezield heet cle Sint Antoniusgilde
U allen hartelijk welkom.

te

Beers

Taoo clegelijk Sckoenwerk
naor de van ouds
bekende Schoenzook von

H. J. SMITS,

Kapitein

--)

H. Sloutsen, 9uyk
2
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Een,.schoon" gildefeest.
STALENRAMEN FA BRI EK,, BEERS''
Tele{oon 17

J. J.

S

M lT

S

Voor Villabouw

Beers (N.'Br')

enz.

STALEN RAMEN
Wij construeren en leveren reeds 20
jaar uitsluitend ramen en deuren tot
volle tevredenheid, daar alle draairamen en deuren geheel tochtvrii zijn

HOLLAN

D,, KELDERVENSTERS"

PATE NTRAM E N
voor STALLEN, enz.

Zeer voordel ¡ge priizen
Geen springen van ruiten en geen roestvorming meer
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Het zal er mooi en fleurig zijn op het grote gildefeest in
op I Mei als het aloude gilde van Sint Antonius de
gilden uit heel Brabant en zelfs daarbuiten ontvangt om het
Beers

500-jarig bestaansfeest op gepaste, feestelijke en traditionele
wijze te vieren.
- Waar vinden we in ons volksleven nog schoner traditie,
gebruiken en gewoonten bewaard dan juist in de oude gilden ?
Het is jamrner, dat in de loop der jaren zoveel schoons is
verloren geraakt en dat op zovele plaatsen de gilden niet
meer zijn het micldelpunt van het volksleven, de bewaar- en
verzamelplaats der aloude volkscultuur ; het is doodjammer,
dat voor zovelen, ook zelfs in Brabant en Limburg, de diepe
zin en de rijke betekenis vah zovele oude, vrome en schone
gebruiken uit het gildeleven zijn verloren gegaa.n.
Wie denkt er nog aan oncler het jonge, luidruchtige volk¡e,
clat de schuttersgilden door onze vrome voorvaderen ziin opgerichtìer beschutting, tot ,,schutse" van de Kerk, haar goede
gewoonten, haar gebruiken, eigendommen en priesters ; dat
het leven der schuttersgilden daarom ook van oudsher zo
r'¡auw met dat der Kerk verweven was ; dat de schuttersgilden heel bijzondere voorrechten genoten en dat alleen hij
lid van het gilde kon zijn, die een voorbeeldig christen en
een hoogstaand mens was ?
Hoe mooi en zinvol zijn de oude gebruiken bij het afsterven en begraven van een gildebroeder;. hoe feestelijk en
schoon staat ñet beschreven in de oude gilde-,,kaarten", dat
op de feestclag van de Patroon, het gilde vendelend en tromrnend de kerÈe binnentrekt tot aan de communiebank, daar
zijn groet brengt aan de Allerhoogste, ziin groet aan 't VadgJland-en zijn gioet aan de eigen gilde-koning ; hoe het gilde
cle hem toekomende plaats inneemt vóôr en achter het Allerheiligste bij de grote Processie en hoezeer het gilde ook bi¡
andeie jubelfeesten, van de Burgemeester, de Pastoor of bii
bezoek van voorname gasten het centrum en het middelpunt
is van heel het dorps- en volksleven.
Gelukkig de dorpen in den lande, waar. nog in alle gemoedelijkheid en eenvoud, maar tegelijk met hoge ernst en wââr'
digheid, de oude gebruiken gehandhaafd blijven of opnieuw
ten leven worden gewekt ; het heeft er alle schijn van, dat
het gildewezen een nieuwe bloeitijd tegemoet gaat.
Hãt feest in Beers opene

*ï::ï:li#:îf:"::-
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Een woord tot allen.

Firma Th. Joosten & Zonen

Na de voorgaande inleidingen is het doel en cle opzet van
de feestelijkheden wel heel cluidelijk geworden.

Trcrnsportbedriif
Hqndel in

Zq,nd en Grint
Telefoon

CUYK

23

A.

haald.

Dit laatste te bereiken is hetgeen wij beogen.
Wij ;uichen het dan ook ten zeerste toe, dat wij er in

CICI I

VCIN

Broekhofsestrcat 1ó1 - Telefoon 30 - Beers

Moderne Brood-

.::ii:i

Specialiteit in

EN SPECULAAS

WIM VAN

ES

de Speciclist op

Herenmode gebied
Hamstraqt

I

Daarom onze oprechte dank aan allen, die er ons toe in
staat stelden en ons met woord en daad terziide Stonden'

den, de deelnemende gilden en schutteriien, die ons feest zullen opluisteren, aan het Kringbestuur, dat ons door vele moeili¡kheden heen hielp en zonder iemand tekort te willen doen,
in het bijzonder aan Zijne Excellentie de Commissaris der
Koningin, Prof. de Quaij, die ons gildefestijn met een per'
soonlijk bezoek zal vereren; en cle geestelijke en burgerlijke
autoriteiten van Beers, die ons steeds in alles terwille waren.

Beschuit- en
Bqnketbakkerij

GEBAK

samenwerking met het plaatselijk Feestcomité een echt volksfeest van hebben kunnen maken.

Namen noemen is ons uiteraard onmogelijk. Wij denken
hier aan de jury-leden, de leden van het Ere-Comité, de
velen, die ons feest met een advertentie of een bi¡drage steun-

'',i:it

6

Het is dus niet alleen de Gilde, die feest viert, maar met
haar heel ons dorp. Het is heus geen utopie, dat een hele
volksgemeenschap in volledige sarnenwerking iets moois tracht
te bereiken. Beers zal zulks bewijzen, waardoor het feest zal
slagen en de gemeenschapsbanden hechter worden aange-

Op het ogenblik dat wij dit schrijven, scheiden ons

nog

slechts enkele weken van de clag, waarop de luisterrijke feesten zullen worden gevierd en waarnaar wij allen zo lang
hebben rritgezien.

Hetzal er groot feest zijn;de Brabantse,,leut" zal er hoogsamenwerking zal Beers tonen,

tij vieren en in eendrachtige
clat het dit feest waardig is.

Namens het Uitvoerencl Comité,

W, GFII JSSEN, Voorzitter.

Grqve
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U niet bepaald 'n schutter
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/// Een bezoek aan onze zaak
is altijd
/
, Doeltreffend
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¡TRTIKETEN

Huishoudeli¡ke Artikelen

STEEDS GOED

EN

GOEDKOOP

STRAJTTMAN, Voll¡swinl¡el, CuYk
Electrischc Stccnhouwerii

Fa. J.

l{. SMITS & Zn.

CUYK r,d. Maa¡

- Teloloon
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Tlnweleo
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$raf.rr.onunrcntetr

VooF LGll lezon:

MOLENSTRAAT

-

CUYK

'n prima SHIRT of SPORTPANTATON
teinegen:

MONUMENTEN

GRAFZERKEN

met onze GUMMIJAS kunt U er tegen
Dames- en Heren- Regenjassen, Katoen op Gummi vanaf f 21 .00

JE ADRES voor

AFDOENDE

-

SOTIDE

fA* $ebøk

is

l{, J. SMITS sMEDERTT BEERS
Alle soorten Smeedwerk
Aanleg van Electrische L¡cht- en Kracht-installatie's

HUISHOU DELIJ KE ARTIKELEN
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BEELD HOUWE RI.'

MARMERWERKEN

[.

¡TZ AR

CUYK

Specialiteít in

Gclcnterlën
Hulrhoudel{ke Ãrtlkelea
Luxe Ãrllkolên
LtlBlen
Glt¡s
Spee¡goederen

ew l{)eiwgoed

LOEFFEN, Grotestr. Ã 10, CUYK
Brood- en Bcnketbckkerij

J. v. d. VEN
T'lt'l,andenbedriif

BEER

S
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Voor bloemen en zqden
Í¡ het bekende adres

ak

Fq. Jos. Strootmqn

v

Grotestraqt 14 - Cuyk

JITTENTIE !!
Uw adres vooï het a.s. seÍzoen voor qlle soorten
Zooigronen, Pootqordcppelen, Grqs- en
Klaverzaden, Lqndbouw-, tuin- en bloemzcden, Bloembollen, Kwekerijartikelen,
Olien en Vetten, Bestrijdingsartikelen,
V eegeneesm iddel en, Teerproducten
Grond- en Lokververr, kortom olles wct U
nodig heeft voor Lond- en Tuinbouw en
Fruitteelt. Alles uit voorrqqd leverbqqr
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Beleefd qqnbevelend,

W,L.MARTENS.

F
fI]

GA,.SSEL

Zqcldhcndel
Gs<¡t
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olren lnuis"

MItt
Doqr is het cltijd goed

JO SASTIÃÃNS
10

Telefoon

kopen

!

d

rre

BnnvANCTvELUM
Brouwerii te Cuyk a. d. Mac¡s

Bieren bekroond
te PcriJs, Londen, Prccrg, Kopenhagen, Amsterdqm
en Brussel, met de hoogste onderscheiding.
Het Bestuur van het St. Antonius-gililer
Zittend: v.l.n.r. H. Smits, kapitein, P. \ilagemans, keizer
Staande: v.l.n.r.:

Voor

A. Linders,
M. Ebben,

gilderneester,
gildemeester,

f. Linders, koning,

1i¡i;i;i¡..

KruioleniersLD&ren
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Iflûanuf acturem

Bestuur Federatie van Schuttersgilden

geweest dan

P. ESSERS No 138 BEERS

|. E. de Quaij, Commissaris der Koningin
provincie Noord-Brabant, Beschermheer.
|hr. Mr. R. A. van Rijckevorsel, Berlicum, Voorzitter.
G. van Boekholt, Boxmeer, Secretaris.

in

de

,::i:iiii:,:.

Bestuur Bond van Schuttersgilden ,,Land van Cuyk":

H. van der Sterren, Boxmeer Voorzitter
H. |acobs, Sambeek, Secretaris-penningmeester
L. Achten, Groeningen
|. Arts, Cuyk

W.
12

Nooril-Brabant

Prof. Dr.

is er sinds het bestqon der gilden nog geen

vertrouwder qdres

ln

facobs, Gassel
l3

EIIE-COMITE¡

B¡j Sport
en Spel

steeds

CHOCOMEL
een

NUTRICIA
PRODUCT

t4

A. M. van Raay, burgemeester van Beers
C. A. M, f. Swagemakers, pastoor, Beers
L. H. ]. Custers, pastoor, Gassel
L. N. van Delfl, pastoor, Linden
Jhr. Ir, G. W. van der Does, Vught
Mr. A. M. ], Baron van Hövell tot Westerflier, Vught
Mr. C, Baron van Hövell tot Westerflier, Roerrnond
E. C. A. Baron van Hövell tot Westerflier, burgemeester, Erp
M:. F. ]. Baron van Hövell tot Westerflier, burgemeester,
Anstenrade
toi
Westerfliet, Vught
Mr. F. ]. M. I. Baron van Hövell
R. D. O, Baron van Hövell tot Westerflier, Cuyk
]. B. C. M. van de Mortel, Vught
Prof. Dr. ]. F. Nuboer, Utrecht
H. Baron van Wassenaar, 's-Gravenhage
A. W. Bartels, raadslicl, Gassel
J. H. Berends, voorzitter R. K. Werkliedenvereniging, Beers
W. L. J. Berger, arts, Cuyk
|. C. F. Cuppen, lid van het R, K. Kerkbestuur, Beers
|, M. van Daal, lid van Provinciale Staten, Linclen
G, P. Derks, raadslid, Beers
Chr. J. R. Hermanussen, voorzitter N.C.B., Beers
A. I. E. Hurkens, arts, Cuyk
]. i. M, van Hussen, notaris, Grave
J. W. Jans, wethouder, Gassel
H. M, fanssen, hoofd der school, Beels
P. H, I. |anssen, raadslid, Linden
W. J. ]aspers, raadslid, Gassei
S, A. I. Martens, lid van het R. I(. Kerkbestuur, Beers
Th. I, Moons, dierenarts, Mill
R. J. Smeets, reserve-majoor, Beers
G. H. Stroeken, raadslid, Beers
I. A. C. M. Verheggen, notaris, Cuyk
F. M, Viguurs, clierenarts, Cuyk

t5

Ilitvoerend Comité:

W.
Wanneer U iosten hebt te dragen
Kunt U hulp bi1 Siebers vrcgen;
Of ze licht zi¡n of heel zwoor
Hi1 stoot olti¡d voor U kloar.
Dus voor tronsport op elk gebied

Vergeet men zeker Siebers niet I
Beleefd qqnbevelend,

Ghi¡ssen,

voorzitter. W.

]acobs, secretaris

Comité voor onúvangst der deelnemende verenigingen
en oPstelling van de oPtocht:

M. Claassen
]. Deiks

Lanen
W. Peters
]. van Rooij
G. van

A. CuPPen
M' van Gaal
P. Lange
C. van Riet

]. Smits

J SIEBERS
TRANSPORTBEDRIJF

BEERS

Schietc.ommissie:

Nelissen
|. Smits

P.

wij

d ienen
het belcng van

Boer en Consument
door het verwerken vqn de melk
tot eerste klcs producten, zoqls
consumptiemelk, pap, room,
boter, kaas en melkpoeder

De Coöperqtieve Fabriek vcrn

Melkproducten
,,ST. MAARTEN" TE CUYK
i
I

,i

16

|'
j.

Aldenhoven
Siebers

Jury Vendelzw¿a.ienl
|. Vereijken, Beek en Donk
W. Donkers, Sambeek
A. Raaijmakers, Beek en Donk

Jury overige rvedstrijtlen:
R. |. Smeets, Beers
P. Koppens, Ravenstein
C. Sars, Haps
Sergt. J. Verhulst, Kapelrneester Stafmuziekcorps
garnizoen Venlo
Dr. À. van de Pasch O.S.C., St. Agatha

t7

PTUTMVEEHOUDERS !
wenst u een Renderend Kippenbedrijf

u

?

Bestel dqn Uw Kuikens,
ionge Hennen of Fokhqnen
rechtstreeks vqn een Fokbedriif.
geen
risico'
looþt don

'Herkenningstekens:
Ere-comité : Oranje rozet
Ontvangst-commissie : Rood-witte lozel
|ury-leden : Blauw-witte rozef
Schietcommissie r Blauwe rozet
Regelings-commissie : Witte rozet

Beleefd c¡qnbeverend

J. v. d. LEUVERT -

Fokker No. 1005 - BEERS
Regeling'scomitó:

Pluimveebedrijf ,,Erico"

Tff\ u nuf a ctl L r ewh a n

Nuijen
Rooij
Huberts
|.
j. Lange
L. Claassen
W. Janssen
K. ten Haaf
|, Theunissen
M. Derks
H. |anssen

cl eJ

BEKKERS
C

A.

W.

C. van

H. v. d.

Thijssen
Boogaarci

P. Linssen

A.

].

Claassen

Nabuurs

A.

Smits
Driessen
].
G. Driessen

L. Derks
G. Claassen

1i¡i¡i;i¡..

liiii,

UYK

Prijzen zullen worden uitgeloofd voor:
Schoonste geheel

Het CIqngewezen qdres

P.

geheel

in de op-

*gildevaandel ;
tocht ; oorspronkelijkste costuurns ; mooiste
oudste gildevaandel; mooiste koningsschild na 1930; oudste

J. DE VET en Zonen - MILL

koningsschild; mooiste papegaai; oudste papegaai ; oudste
perkament ; meeste koningsschilden ; mooiste onderhouden
zilver : verstkomend gezelschap ; grootste gilde of schutterij :

oudste deelnemer ; individueel erl groepsvendelzwaaien

;

31

koningschieten ; korpsschieten ; kampioenschieten ;
schieten ; tromslaan en roffelen op lichte trom en oude gildetrom ; tromslaan en roffglen voor junioren en standaardrijden'

TOODGIETERSBEDRIJT

Voor het mooist onderlåuden zilver van de gilden binnen de
kring werd eeu groot zilveren medaille beschikbaar gesteld
door H. M. de Koningin en voor het mooist onderhouden
zilver van de gilden br.riten de kring een groot zilveren medaille door Z. K. H, Prlns Bernhard.

Telefoon

SPECITTÃI ÃDRES VOOR

HUIS. EN STATWÃTERTEIDING
t8

in de optocht ; ordelijkste

personeel

l9

I

j

A. THIJSSEN

BEERS

Volgorde Optocht.

GILDEWEG I18

].

j

I

MAC HI NAAL TIMMERBEDRIJF

I

il
I

Voor

I

Autoverhuur

Riiwielen in qlle merken
en niet duur, Ri¡wielrepqroties, vokkundig
verricht, Electriciteit in elk opzicht,
nqqr

J. T. LINSSEN

l,

Telefoon

Beers

i
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Eigen gebckken KOEK en BESCHUIT

l

ii
j

'

Specialiteit in KOEKJES

I

GEBR GHIJSSEN

lVlolenstroot

CUYK

l

.lr

Coöp. Nijmeegse Veiling
Depôt Cuyk Tel.

75

Duizenden kisten voorrqdig

P. PIJNAPPEL
20

Politie.

2. Ruiter met het Kringvaandel.
3. Twee ruiters van de RijvereniginS ,,St. Lambertus" Beers,
4. Praalwagen.
5, Harmonie ,,lrene", Beers,
6. St. Antonius en St. Sebastianusgilcle, Beugen.
7. St. Antoniusgilde, Escharen,
8. St. Antonius en St. Martinusgilde, Cuyk,
9. H. Bloedsgilde, Boxmeer, met standaardruiter
10. St. )ansgiláe, Gassel.
I 1. St. Antonius en St. Nicolaasgilcle, Groeningen.
12. St. Barbaragilde, St..Hubert.
13. St. Nicolaasgilde, Hâps.
14. O. L. Vrouwegilde, Holthees,
15. St. Antoniusgilde, Groot-Linden.
16. St. Mathiasgilde, Oploo.
17, St. Antoniusgilde, Sambeek.
18. St. Theobaldusgilde, Overloon.
19, St. Laurentiusgilde, Vierlingsbeek.
20. St. Sebastianusgilde, Cuyk'Vianen.
21. Bruidjes met de prijzen.
22. Harmonie ,,Gaudete in Domino", Cuyk.
23. St. Willibrordusgilde, Bakel.
24. Gilde Sint Antonius Abt, Deurne.
25. St. ]orisgilde, Berlicum.
26, St, Willibrordusgilde, Geijsteren.
27. St. Jorisgilde, Helvoirt.
28. St. Catharinagilde, Herpt.
29. St. Georgiusgilde, Heumen.
30. St. Catharinagilde, Nuenen,
31. St. Catharinagilcle, Tongelre.
32. St. Catharinagilde, Vught.
33. St. Àntoniusgilde, Well.
34. Fanf.are ,,Meer Vreugd" Gassel.
35. Schutterij ,,St. Petrus", Bergen.
36. Schutterij ,,Oranje Agatha", St. Agatha.
37, Schutterij ,,Prins Ftrendrik", Afferden.
38. Schutterij,,Onderling Kr.rnstgenot", Cuyk-Vianen.
39. Schutterij,,Ons Genôegen", Siebengewalcl.
40. Schutterij ,,St. Anna", Venraij.
41. Schutterij ,,Sint Antonius", Groesbeek,
42. Ruiters van de RijvereniginS ,,St. Lambertus", Beers.
43. Politie.

CUYK

21

Algemeen Wedstrijdreglement.

DIT 15 'N

1. Alle wedstrijden worden gehouden op Èet feestterrein,
gelegen aan de Hapseweg, behoudens de optocht-wedstrijd,
voor rxrelks beoordeling de gehele mars door het dorp in âanmer:king genomen wordt.

\'

' 2.. De volgorde en de juiste tijden der wedstrijden worden
-* indien nodig - op het terrein nader bekend gemaakt.
i, Om aan een wedstrijd te kunnen deelnemen moet het
gilde of de schutterij, waartoe de deelnemer behoort, rnet

\

IOEKJE

minstens TIEN personen aan de optocht deelnemen. Gilden
of schutterijen waarvan één of meer leden vóór het brengen
van de Vaandelgroet op het feestterrein zíjn uitgetreden, worden geacht niet aan de optocht te hebben deelgenomen.

4. De deelnemende verenigingen
12,30 uur

bij de

behoren zich uiterlijk

commissie van ontvangst aan het gildehuis

te hebben aangemeld.

NATUURLIJK 'N

MEULEHUCT

5. Elk gezelschap
een tamboèr, vaandel

in cle. optocht vergezeld zijn van
of standaaid en Koning met Konings-

moet

schilden.

6. Aan de optocht mogen geen vrouuren, uitgezonderd cle
Koninginnen, elk met hoogstens trvee hofdames, in offici¿lê
klecling, deelnemen.
7, In de optocht lopen eerst de gilden uit de kring, daarnà de gilden buiten de kring en tenslotte de schutterijen.

DUS 'N

'i

8. De uitspraak der ]ury is onherroepelijk, tenzij klaarbìi¡kelilk een vergissing heeft plaats gevonden.

I

GOED

9,

PRODUCT

Vraagt onze artiketen bij Uw plaatselijke
Molenaar - H¡¡ wil ze U graag leveren
en U doet er Uw voordeel mee
22

I

l

Een persoon, die handelt in strijd met de bepalingen van

dit algemeen of een bijzonder reglement, of op enigerlei wijze
de orde dreigt te verstoren, kan onmidclellijk van het feest,
terrein worden verwijderd en eventueel van verdere deelname
worden uitgesloten,

10. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, kont
de beslissing aan het uitvoerend Comité toe,
\

23

A. STR¡TATMANS . BEERS
Electr. Smederii

,

1. De voorschriften moeten door eenieder worden opgevolgd op straffe van uitsluiting van deelname aan de wed-

Hqndel in
Lc¡ndbouwwerktuigen
Telefoon

29

strijden.

Beers

JAC. A. ARTS -CUYK
Bouwkundig
Aannemer
Kcrtwiikseweg A,

P. G.

339 o

Telefoon

Algemene voorschriften voor de
. Schietwedstrijden.

154

VERGEEST.VAN DIJK

De gehele wedstrijd staat onder toezicht en leiding van de
Algemene Leider, Elke groep van schutsbomen onder het toezich van een Leider, eike schutsboom onder toezicht van een
Hulpleider.
Eenieder is verplicht de aanwijzingen en bevelen der Wedstrijdleiders, Algemene leider, leiders en hulpleid€rs, nâuwlieurig en terstond op te'volgen , zich te gedragen naar de hem
te geven aanwijzingen en bevelen en alles te vermijden en na
te laten, wat met de voorschriften en bevelen in strijd mocht
zijn.
Gewezen wordt op het roole- en drankuerbod

2, Ten Zuiden van de lijn, waarin de steunen voor de
geweren staan, moet een ruimte van 25 meter worden opengehouden voor de schutters ; andere personen mogen zich
daar niet bevinden.

3. Met wít oÍ. rood kruit mag volstrekt niet worden

ge-

schoten.

Tlflellelnandeï
Beers

Depôt NUTRICIA'.

Wed. C. v. d. Acker - Beers
ie

crdres voor

'l
I

en voor
24

r

Mcnufqcturen

o Kruidenierswqren
o Comestibles
o Snoep en Speelgoed

4. Met mantelkogels mag niet worden geschoten. De doorsnede van de kogel mag niet groter zijn dan 12 mm, De
dienstdoende commissieleden moeten in de gelegenheid wor'
den gesteld de geweren na te zien, Zij hebben het recht het
schieten met gewereni wier deugdelijkheid niet boven alle
twijfel verheven is, te verbieden.
Patronen, die driemaal hebben geweigerd, worden uit het
geweer verwijderd terwijl dit nog op de steun rust. De geweigerde patroon wordt doo¡ de hulpleider ingenomen en
beu'aard.

5. De hulp-leider geeft aan wanneer op de schietboom mag
wprden geschoten. Hij ziet toe, dat een geweer eerst wordt
geladen, zodra de schutter aan schot komt.
De schutter legt daartoe zijn geweer op de steun, welke
tijdens het schieten moet .worden gebruikt, en laadt het.
Eerst nadat de patroon is verschoten of het geweer is ontladen, mag het geweer van evenbedoelde steun worden genomen. De hulp-leider zorgt, dat de schutter door niemand
25

CONSTRUCTIEWERK
STALEN RAMEN
P.J. PETERS
LOONLASSEN
BEERS
REPARATIËN
BEZOEKT

wordt gehinderd.
Raakt een schietboorn in het ongerede, clan geeft de hulpleider daarvan kennis aan de leider.
Op last van de leicler rvorden de nodige herstellingen verricht.

6. De hulp'leiclers houden aantekening van de resultaten
van het schieten van elke schutter ; bij onenigheid wenden zij
zich tot de, leider van hun groep.

7. De gilden, die aan een wedstrijd wensen deel te nemen,
zullen zich bij de algemene Leider aanmelden, waarna hij hen
de groep zal aanwijzen, waarin zij zullen schieten ; de leider
ciier groep regelt de verde¡e indeling.

Het WaptuL Døn $naue
cRrÉ-RTSTAURANT
BUSSTATION

Òe z^^k voop teÒ€Re€n
Beleefd qqnbevelend

JOS.

A. L.

VAN

HEURKENS

LIEBERGEN n.v.

houthanÒet - klstenfaeÉlek
VENLO

Urrs adres

1)oorr

8. Hij, die handelt in strijd met de bepalingen van dit
reglement, of op enige wijze onvoorzichtig met het geweer
omgaat, alsmede hij, die op enigerlei wijze medeschietenden

of commissieleden hindert, wordt van het schietterrein ver,
wijderd, waardoor hij en zijn viertal alle rechten tot mededinging naar de prijzen verliest.
öoËlroorul d"g"á"n, die zich in dronken toestand op het
terrein bevinden, zullen hiervan verwijderd r¡,orden.

9. De wedstrijden behoren vlot te worden afgewelkt.
Einde van alle wedstrijden uiterlijk 7 uur,

alle bouwlnout
Schildersbedrijf

M. J. LOEFFEN
Beers

A

I

V d. Lockont

Timmerman

t\

Toor ûl Uw
26
I

I
I

l

Beers

TimwterusetrlBen
.,7

,,Loeffen'

s 0erf

uoorleoynt lßederf"

GLAS_VERF-BEHANG
BUSSENVERF _ REINA WATERVERF
J. H. LOEFFEN, Burg. Thijssenstr. 107,

ALGEMEEN.

BEERS

M G HERMENS
llotel

470

Tel. 57

Cuyk

fi'çy,,ïgtitil
5re ÂRENMÁ6azl1¡¡

..

A tt7

SPECIAAL
CUYK

W. RUTTEN-VERBTESEN

lM¡t

Grotestrqat 107
- Telefoon 108

felefoon Tlo. 4s

Voor

IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN

l,ll

;

It|1.
l'f

HUISF{OUDELIJKE ARTIKELEN
nûor

J.

EMONS

Homstr.

26

GRAVE

noor

28

Art. 3. De afstand vanaf de richtladder tot aan de voet
van de schutsboom bedraagt ongeveer 6 meter. Er mag alleen
staande geschoten worden.

Art. 5. Een schot zal dan slechts al!
aangeschreven, wanneer de wipvogel

taakschot lvorden

na het schot hoorbaar

kan-worden opgetrokken; dit optrekken geschiedt alleen door
de dienstdoende leden van de schietcommissie'

Art. 5. Eventueel concurreren zal voor alle te hor'rden wedstrijden geschieden op een cloor de Commissie te, bepalen
wijze, opgelegd, desnoods uit de vrije hand, en al of niet op
Art. 6. De schutter, die bi¡ het concurreren niet tijdig aanweiig 1., wordt onderaan geplaatst en mag alleen bij voldoende
tijd iog meeschieten, terwi;l degene, die te laat komt, onder
gâen oirstandigheden van welke aard ook nog mag meedoen.
Aú. 7, De geweren moeten steeds met de loop naar boven
gedragen wotd-en. Zi¡ mogen niet worden geladen vóór het
õchietãtt en de versn"il"t rnug niet worden aaîgezet, voordat
het geweer op het doel is gericht.

Art. 8. De schietkaarten zijn verkrijgbaar bi¡ de
Na 4.30 uur worden er in het geheel geen

Scho enrepCIroties
Hendriks

zal geschoten worden op schutsboffi€ll vâIl orlmeter
hoogte, op w-ipvogels, behalve de wedstrijcl
16
çleveer
v'oor het Kring-koningschap, waarbij op een houten vogel geschoten wordt.

schiet-

commissie op het feestterrein'

Voor

À1'

Art,2. Er

een kleinere wip.

-,

i

De schietwedstrijd zal direct na de officiële opening

Art. 4. Elk schot zal als geschoten worden aangeschreven,
zodra het gev/eer geschouderd is, of op de richtladder ligt'

I{loostervnan

Stutionstt'ant

Art. 1.
aanvangen.

Electr. Timmer- en Meubelfobriek
lvlolenstrqat

Reglement Schietwedstrijd.

130

Beers

:--)

schietkaarten

meer uitgegeven, behoudens nadere aankondiging.
Art. 9. Het aantekenen der behaalde punten geschiedt door
de commissarissen, Direct na afloop worden de ondertekende
kaarten omgeruild, gecontroleerd en ingeleverd. Reclames komen dan ,riät *"", ìn aanmerking.
29

GEBR. DERKS - .A.qnnemersbedrijf

KORPSSCHIETEN.

Vic¡nen No. {7 - Beers
het qdres voor

Art. 10. Van elk gezelschap of Gllde mogen twee viertallen mededingen naar de Korpsprijzen.
De schietcommissie zal voor de aanvang der schietwedstrijden loten, wie het eerst aan de beurt komt en zo vervolgens op nummer af.

clle voorkomende M et s elwerke n

Hcndel
EW
Bouwmcrteriqlen, Betonartikelen, Wqndin

en

Vloertegels

9nfe cLAASSEN.BEERS

Primq

Consumptie

Beleefd cqnbevelend

'

KONINGSCHIETEN.

Art. 13. De wedstrijd voor het kringkoningschap wordt,
overeenkomstig de bepalingen van het kringreglement, vetzorgd door het kringbestuur.
Art. 14. Van ieder viertal komt een persoon in aanmerking om op een nader aan te geven tijdstip te schieten voor
het koningskruis. Deze persoon moet bij het afhalen van de
korpskaart aan de schietcommissie worden opgegeven.
Art, 15. Hieraan kan iedere schutter

nret

Tel.

Ook thuisbezorgd.

Art. 12, De schutters,
punten hebben behaald, schieten voor kampioen.

deelnemen tegen be-

taling van 25 cent per serie van 3 schoten. Iedere schutter
nloet twee volle series hebben om in aanmerking te komen

1[Llnlenaat'

f-r¿uert ctlle soorten,

I gulden voor een korpskaart.
die in hun korps het volle aantal

Ieder viertal betaalt

PERSONELE PR,IJZEN.

KINDEREN VAN RIET
Beers

Art. 1 1.

28

),1 enguoeclu,s

Opgericht

kamPen

1850

Art. 16.

'L'TBEPALTN.EN.

Behalve aan cle bepalingen van dit speciaal reglement, zijn de mededingers in de schietwedstrijd ook gebonden aan de bepalingen in het algemeen reglement der schietwedstrijden.

I

Fq. M. ROELOFS

:

&Zn. - Cuyk

Boom- en Rozenkwekerijen
i

,,ò€ z^nòkamp€,n"

j

Telefoon
l

stantie beslist worden door de commissie.
Van eventuele veranderingen zal kennis q'ordetr gegeven.

fln*ltq en onclethoucl unn Trncht-, S;nr-, lR.oßtttinen
tu tnÀpch tt€ctu up
30

l

82

Art, 17. De commissie voor de schietwedstrijden behoudt
zich het recht voor veranderingen in dit reglement aan te
brengen, terwijl zaken, die hierbij niet ziin geregeld en alle
geschillen, die onverhoopt mochten ontstaan, in hoogste in-

31

'

PROGRAMMA.
Zqterdag 30 Ãpril (Koninginnedcg).
12.45 uur

: Afhalen van de gilde aan het gildehuis door de
Harmonie ,,Irene".

1 uur r Koninginne'herdenking aan het gemeentehuis
medewerking der Harmonie en

met

't gemengd Zang-

koo¡.

Toespraak Edelachtb. Heer Burgemeester, tevens
opening van de feestelijkhede .
van
- Inwijding
het harmonie-vaandel en aanbieding
van nieuwe
uniformpetten door de Gllde.
Hierna wordt het lied ,,De Beerse gilde viert"
gezongen door het gemengd Zangkoor, voor deze
gelegenheid gecomponeerd door de Heer W. van
Riet te Cuyk.

OPTOCHT door het dorp, waaraan door

alle

Beerse verenigingen'wordt cleelgenomen.

Yan2 tot 10 uur DANSEN in de dubbele danstent,

geplaatst

nabij het Gildehuis, café Nuijen.

Zondcrg
6

uur

9.45 uur
10 uur

12.30 uur

32

:

I Mei Gildedca.
Dauwtrappen door de harmonie, als reveille voor
deze hoogtijdag,
Afhalen van de gilde door de Harmonie.
Plechtige Hoogmis tot intentie van het jubilerencle
Gilde. Ook het Kringbestuur en de leden van 't
Ere-comité zul1en hierbij, zo mogelijk, tegenwoordig zijn.
Ontvangst van de Gilden en Schutterijen in het
Gildehuis. Ontvangst van de jury-leden en het
Ere-comité op het gerneentehuis,
Aanbieding van de erewijn aan de voorzitters van
de verenigingen op het gemeentehuis ; tevens opstelling van de folkloristìsche optocht in de elders
in dit boekje aangegeven volgorde. (Route:
Grotestraat - Broekhofsestraat - Elstweg - Burg.
Thijssenstraat - Grotestraat - feestterreii).
Op het feestterrein stellen de verenigingen zich
op volgens de aanwijzingen van 't Regelingscomité ; de vaandelragers voorop, de muziek-

gezelschappen voor de kiosk voor het spelen van
het Wilhelmus.
Daarna : welkornstwoord door de Ed.achtb, Heer
Burgemeester. Opening door de Voorzitter van
de Kring ,,Land van CuYk"'
. Feestredl door Z, Exc. cle Commissaris der Koningin in de prov. Noord-Brabant, Prof. de Quaij.
Vendelgroet en aanvang van de traditionele wedstrijden (zie elders in dit boekje).
Enige flitsen van dit gedeelte van 't programma
zullen door de Kath' Radio Omroep op gramofoonplaten worden opgenomen en cles avonds
oncler cle rubriek ,,Actualiteiten" ove( de radio
worden uitgezonden'
3 uur : Tentoonstelling van de bezittingen van cle deelnemende verenigingen in het Parochiehuis.
'
Opening uan de lcernúsuerintaleelijleheden op het
Ieesttercein,

Van 5 tot 9.45 uur DANSEN.
VAN 10 tot 12 uur BONTE AVOND cloor de Beerse verenigingen aangeboclen aan de jubilerende gilde'
Hieìa;n zal worden medegewerkt door het be-

kende amusementsorkest,,De Notenkrakers" uit
CuYk'

Mcrc¡ndc¡g 2 Mei,
7 uur : Gezellige avond uitsluitend voor de gehuwclen,

Dinsdcg 3 Mei.
Van 2 tot 10 uur DANSEN.

Donderdag 5 Mei (Bevriidingsdcrg).
l0 rrrrr: Knobelrit per fiets en per motor, waaraan doot

eenieder, oud en jong, kan worden deelgenomen'
Yan 2 tot 10 uur DANSEN.
10 uur: Verlichte optocht, waarvoor pújzen beschikbaar
worden gesteld.
Na afloop sluiting der feestelijkheden op 't feest'
terrein.

Ilíjuielstalling nabij 't feestterrein ten bate R; K. Thuisfront'
Entrée feesttercein : 25 cent. Kìnderen urij
Entrée tentoonstellingszaal : 10 cent,
JJ

ADMINISTRATIEKANTOOR
P. M. A RTS ßoelchoud;irzgen
Telefoon 56

Belastingzakut

CUYK

Ilerzelæringert

t
LOUIS THIELS "BEERS
il

ì'
t,

Molenqqr

W
ÆFL

I

il

Graqnhandel

J. P. E. ATDENHOVEN

,$
KOTENHANDE[,
GITDEWEG

I t-

BTERS

Uw cdres voor

e.

a\ñ.
\\ Nì\

t\\

r&

Candilbrood, Gebak,
Chocqlqde en Suikerwerken

t,

en Kruideniersqrtikelen

G. VAN DIJK

BEERS

GILDIWEG
34

35

Wij leveren uit voorraad

Betonstenen, Putringen
en alle

maten

M. Bongortz - Cuyk
Een primc cdres voor alie soorten

Schoenen,

Rioolbuizen
JANSSEN - Cuyk-Vianen c re

Sportbenodigdheden en
Schoenrepcrcrtie
NEEMT MAAR EENS PROEF

VAN D ER CRUYS E NIS

.*t"o

NAI\IMACHIN EHANDEL

MltL

Telefoon ó7

f
iii

Kabinetkastcn
lnzinl¡meubels
Onderstellen
Voetstuk met kast

Wij leveren thans uit voorraad tegen de

I

meest concurrerende prijzen verschillende merken nieuwe naaimachines
onder 10 jaar schrilteli¡ke garantíe.
Wi¡ zi¡n weer voorzien van alle onderdelen, zodat wij weer
alle reparaties vakkundig kunnen uitvoeren.
Ook aan huis te ontbieden, zonder enige verplichting.

zachte

b"ì%i e n

(Onder Rijkstoezicht gediplomeerd) MALDEN
Verkoop
Reparatie
Onderdelen
Naalden

!

OUDE

GEN EVER

BEZOEKT

câ[énloemen TellnÒen
n goed odres voor

Kruidenierswcren

SLIJTERIJ

Voor alle

Smeed- en
reparatiewerken
n¿¡a

r

L. PLUK - V¡anen
Smederij
36

N, V. Utrechtse Metqalindustrie

,,HEYCOP'

Kqnc¡clweg

&5

Utreeht

fl.ang- en, 9.¿uílweLk
tLCL&tù

9Í,øAen' I?nmen,
.t/

lrl,ta't d'ctet'
d,ø fledea,Aøn:dâ,e

LEDERFABRIEK

fl.eidema.øtaeh,øþþti?
DE NEDERLANDSE
HEIDEMAATSCHAPPIJ
voert grondverbeterings-werkzaam-

,,HOLLANDIA"
LOON OP ZAND

heden uit,
gee{t voorlichting en gratis adviezen
aan haar leden, organiseert lezingen

en cursussen,
verzorgt de uitgave van een tijdschrift, dat alle leden gratis toegezonden krijgen en tal van publicaties
over bosbouw, grondverbetering,
cultu u rtech niek,

Fabrikanten van

het fi¡nste leder
voor Uw reparatie

'ltl/nnat, U
ook l¡d te worden van deze nuttige
en bi¡ uitstek nationale vereniging,
of wilt U inlichtingen over het l¡dmaatschap ? Wendt U dan tot de
Directie te Arnhem
Lidwnatschap ber)t,actqt ntinimrun f 3.so p. jaatr.

N.V. Handelmaatsehapp¡¡ MONTAN
Postbus

DEN HAAG
230

Tel. 18015ó

IJZER EN STAAL
LICHTE EN SPECIALE PROFIELEN

38
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L. A. RUYS . CUYK
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1

Smitsstraqt 395

tet l',eualt L,4, ,,,trt

{lt, ,,Ç)e 'ltl\ookse" ,,nnu Ll wast !

Assurcrntiën

VRAAG

SLUIT VERZEKERINGEN OP ELK GEBIED
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ülfi¡¡¡-----

OFFERTE OF BEZOEK

Tel. 58
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MOOKSE STOOMWASSERIJ B. J.

HEUMEN

Oldenhof

MOOK

Het juiste cdres voor Uw

Levensmiddelen en Versnaperingen

l\utobusOnderneming

is J. WOLTERS v.h. Meys
Homstroot 12
GRAVE
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JAN VERBRUGGEN
M ILL

GROS SIER
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GARAGE

H. Tillemans-fansen
Tel. 76 , MILL
Levert IJ alles
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þa,o, Uørr&,rugg,en
MILL - Telefoon 35

op huishoudelijk gebied

Ri¡wieten - Motorrijwielen
Automobielen
Olie - Banden

Grote voorroqd

Lepels-Vorken-Me¡sen

Fineer - Houtwol - Bouwplaten

Zagerij

Ilrlt

Rulme rortering

Luxe Ãrllkelen

t'ttl tc-t ttt'u'Id tttg

LUXE AUTO.VERI{UUR

Lcmpekcppen - Kronen

W. yc¡n Tienen-vqn
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lersel - Ã 137 - Tel.
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Trcnsporten
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A. STOOTS, Gqssel
Heihoek
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VOOR

Zaadha ndel en Zaadteelt
vh

A. Hobbel

Ooltgen s plaat
Zaadteelt sedert 1845
- (I ^ ., . - sevestisd
Zaadhandel
Zaadteelt sedert I gqz \ te ooltgensplaat

en

MA,CHINEBOUW
CONSTRUCTIE.

l"il,

WERKEN
EN

lr
i;
I

Alle Land- en

I

Tuinbou wzaden

I

ROESTVRI'STAAL
Machinefabriek M.
Molenstraat 4ó -

l. Kocken
OSS

Levering
via onze Agentschappen

Glas- en Verfhandel
Aanbevelend,

N.V. Zaadhandel en Zaadteelt

vh. A. Hobbel, Ooltgensplaat

Grote Berg 91

HUB. DE HAAN

EINDHOVEN

Teleloon 2746

Spiegelglas,'Vensterglas, Draadglas

Alle

Glassoorten,

Verfwaren, Lakken en Vernissen
46

47

wonrnqrnp rchtrnq

i

òe kapoknoom

il
l

waarborgt

U

Up o a ú,fi,ct rt t frqi?ørù
ïhwiokke¡,t - mi¿¿

reeds ruim

50 jaren kwaliteit

Correcte bediening en kwaliteit
is ons deviei voor

ß,nood,

Steeds voorradig

HUIS.EN SLAAPKAMERS
in blank eiken en Old

€rqenâÀR m.

Grotestroat

{¡nish

l. vân òen hellc)en

erl KnuÍdení,øq,âtua¡,en
¡t. vcn Dcrcrl, Cuyk

Voor,

telefoon ç¡
cuyk màÀsstpâât 30
Eigen stof{eerinrichtìng Toonkamers aanwezig

Tel,

30

c. v. ò. heuvel

sclnattiqe

Beeps

Kinderfoto's
ook in kleuren

kleepmakep

en desnoods ocrn huis opgenomen binnen

kappen

Etrtclio Toton

Hapse B¡ereR

MARTIEN HERMSEN
- TeI. 78 - MILL

Fotohondel

nookantlke[en

en L¡monades
Jos. J. v. d. Lockqnt
van

fa,Mooren&vanCalker
B¡ERBROUWERIJ ..DE PRINS.

Haps
48

Timmermon-Aonnemer
Kerkenhoek 48, Gossel

ß,"gcrøkt,

*(¿ mínfun,

MIIt
Primq consumptie Muziek en Film
19

VAN WAG.ENBERG.FESTEN

C.V.

SCHOENM¡ICAZIJN

< S elfTnanLo >>

YLIJMEN

De be¡te merken

-ltl'

Dqmes-, Heren-

en Kinderschoenen

Swift-Nlmco-Robin¡on

en goede qndere merken

'W;u

)>

Jonï¿er?titAMS
)

C ONSERVEN

cll

Onæe gelwkwensen bij uw 5e teuwfeest
å(

C, A, v. d. Oever

ZAADTEETT EN ZAADHANDET

.
0ertegenwooriliger

uoor: l3eers

,,$enmania"

scl,toenen leiest, heeft goerle smactle

M MAAS
Stction¡strcat

105

MItT

Telefoon 22

Drinkt
tijdens de Beerse Gildefeesten

ANKER
BIEREN

's-Hertogenbosch
:

M. DERKS -Vi¡ncn 4ó - BEERS
50

A¡¡

MILL
5l

il

P.'W'. VADER - TeI.44: CUYK
Een adre¡ vt¡n vertrouwen

LOODGTETERSSEDNTJF

RIJWIEH¡TNDEI
hurshouòelDk€" en fe€.sf,âÞtlkel€n
schoonmâakâptrk€L€n en BopstelweRk

'W'.

P.Verhogen,Motenstr. Cuykt"t. tt

V'oor Vleeswaren, Drogisterij en Chemicqliën

het' adhød
CAFÉ

I

loet,enaars -

g

erhoeuen

MILL

GILDEHUIS

honloqes
kLokken
wekk€RS
wølop

c'onsulnptie!

9,"? t wørù fl.,owt,
mi¿e
- Matrasdekken - Spiralen - Crin - Zeegras enz. enz.

O

Bedden

a
o
a

Baby-uitzetten

Kapok

Bandfluweel - Goud-garnering - Ruche
Feston - Knopen enz.

-

Jongenspakken

jurkjes

t

-

-

Plus-fours

Kinder-

Ondergoederen enz. enz'

!

Rooiickkers
LJúna

(.a, t

Mrrr

JAC.MOORS
CONSTRUCTIEWERKEN

BEZOEKT

t Wieu,teltle" 9uyln -Tianen

0øfé,,'

Beleefd qqnbevelend, TH. HEIMING

Voor primo

Brood en Bqnket
nqqï

M ILL
Alle voorkomende

Dzeren Staalconstructies

M. W. Linssen, Molenstr., Cuyk
52

53

VVoor

J. VÀn

qRoent€,n - [nult
com€strBl€s en vts

BoekeL

cà[e

ncctr

G. JACOBS.ALBERS

Molenstrqqt 128
Telefoon ó0
Cuyk
Specicliteit in het opmcken vqn Fruitmqnden en Fruitschqlen

qåss€L

v. d. Hoogenhoff's
Stoelenfabriek en Zøgerij

I

Cof¿

Sto.len vanaf f 10.-

Koopt Uw rcolcart¡kelen
bä

Huiswatervoorziening

lI,

alsmede

Cuyk-Vionen

MI[t

Bomen zagen secuur en niet duur

Vraagt onze prijzen voor Uw

C CORNELISSEN

-

tt. rL. IJeu,ur:l

Stalwaterleiding

SANITAIR
GRONDBOR¡NGEN

W

l'1.

T¡llemans-Jansen
Loodgietersbedri¡l

MILL

BRANDSTOFFENHANDEL

lel.76

A

.51 eet

ls

rl e lta.st e l; t t:ct l,i t eit

SWEENS

WIJNHÃNDEL

P. RUTTEN-ARTS -

CUYK

Motenstraqt

MILL

(N. B.) " TELEFooN z2

KRUIDENIERSWAREN

ROOK¡TRTIKETEN
Prettig dienstbetoon, Goede kwoliteit, Billiike prijzen

ziedcqr 't geheim von ons succes:

Een groeiende schore tevreden klqnten
cfdelingen
Schqqrt U ook in hun rijen!
51

in

beide

G. DE HAAS, Gqssel
UW

.A,DR[S voor

Brood, Banket, Beschuit
en Koloniqle Wqren
55

Een roemvol Beers'vt¡k

Ãl icrren lang bedreven

Gepcrst ac¡n elke eis
vqn 'l moderne boerenleven

Voor Klompen en Gedistilleerd

Voor een vertrouwd

W. LAMERS

odres voor

Loon-

I

werk zq,qmheden

i

vervoege men zich bij

A. J. vctn Kotwijk,

I

i
i

Hulsbos

I

Loondorser

Smitsstrcat

CU YK

Iemand die de spullen kent
Is met rommel nooit content
Hij wil het beste wqt er is
Voor een priis die redeliik is.
Daorom goede rqad:
Nqor de C. H. V. dat is uw zqqk
Opfokvoer en Kuikenzqqd
in Voederbckjes von de C. H. V.
De kulkens sroeien O*

Beers(N.Br.)

8ó

Loondorser

I
:

i
I

I
I

I
i

I

"ii,"ni:lrå:

TURKENBURG'S
ZAD

390

EN B(IDEGRAVEN

VRAAGT ONZE
RIJK GEILLUSTREERDE PRIJSCOURANT
VAN:

&

GROENTE. BLOEMEN LANDBOUWZADEN
TUINBOUWARTIKELEN
KUNSTMESTSTOFFEN

Emigrqtieplannen

BESTRIJ DING SM IDDELEN

Vrccgt inlichtingen qon Agent H.A.L.,
^4,.

56

?

GIESEN

Kerkstrqqt .4. 132 MILL
57

hotgl ..'ÍLoo.. cu)¡k
caté-pestaupânt

'nPrimckopiekorrie^:J:Tnl'r:iJ*';l;i;i"""t

Voor uw Warmb¡oedmerriën
Luneus 696 S gr.

Emir

KAPPER
K L E E RN4.A K E

\,LEEFD

. BEERS

Ç)nß ax,ar
Grqve

Jl¡rolhekerr.crr.
C

UYK

Tel, lå2

voor qlle Timmerwerk

E.

C

3a

,roo,

CUYK-VIANEN

Ã. C. SMUTDERS & Zn, CUYK

STOEL. EN MEUBELFABRIEK,, DE

MAAS''

EDUARD VAN DER HEIJDEN
Grootestraal 278 (naast de Edah)
CUYK a,d. Maas

RUIME SORTERING
KAMER-AMEUBLEMENTEN.

DIVANS,

KEUKENSTOELEN,
KAPSTOKKEN, SPIEGELS,
KAPOK-BEDSTELLEN en
SPIRALEN.

Het Ädres voor Uw

Alle soorten Vloerbedekking als : Cocoslopers, Traplopers,
Deurmatten, Overgordíjnen, Enz. Enz.

Kinder- en llllc¡ndelwcrgens
Gccs, Drc¡ad en Riiwielen

Ook voor repcrcties ccrn Meubelen en Bedden
Uw ccrngewezen qdres

BEN.ZINE.DEPOT

58

Beers
Groeningen

in¡ SLAAPKAMER- en HUIS-

HOFMANS

Aqnnemer

Gebr. TANGE
Gebr, BARDOEL

A. M. Kuerten

TH. MEGENS

ó03 S gr. t.

AANBEVELEND

JO VAN DEN HEUVEL
UWDROGIST

t.

59

Eerste klqs mqchinaol

v. d. Lockqnt,

.A,nt.

TIfulIVTERWERK

q, Beers

97

Hondel in

van TIMIvIERFABRIEK

ST JOSEPH
J. E. M. DE KOK . CUYK
B5-TelefoonSS

hich't-

erL

Jaøctctttþøtao%e u?tl,

Het beste qdres voor

i

I
I

lRnnlreartilreehen
Fc¡ì Wed. J. v. Heukelom, Cuyk

I

I

Scho enrnagctxrln

BEZOEKT

Ç)aunes !

AINTOON DEN DOOP
Rogstract

GRAVE

13

gafó

Specicol odres
. voor

þ,TEKersten
GASSEL

Cowpnrte
Voetballen

Gy*- en Tennisschoenen,

Annie Jans

Voetbqlschoenen

Beersse Molen
VIANEN .CUYK

Rubberlsqrzen

Grote keu¡ in mooi en primc¡ schoenwerk.
UW ADRES voor

Specicol qdres voor qlle soorten

a

I

i

Eendagskuikens, ionge hennen, fokhanen
Fokker¡ l00l

M. ÃRNTZ
Hoenderpork,,WELGEI.EGEN" Beers

Lederworen
J VANI DE VEIN- CUYK
STATIONSSTRAAT A

60

240

I

Byouteriën, luxe Artikelen
Fi¡ne Lederwqren etc'

TH. DIE''-*ERTEN
Grotestrqqt Ã 13, Cuyk

BETERE ARTIKELEN EN NIET DUUR
61

Bezoekt tijdens de Gildefeesten

Caf¿

Øt Tolpost

Voor filn

ebok
en ruime sortering

suikerwerken
is nog steeds je odres

JOS KERSTEN
22 GASSEL

AANBEVËLËND

N.V. Houtzagèrij
en Houthandel

FEIIX CTERCX
HETMOND
TETEFOON 2212

Alle soorten
Bouwhout en Hardhout
62

Aqnnemersbedrijf

Fc. JOH. FEST Jr.
Bouw-, Beton-, Grond-, Rioolen Onderhoudswerken
Stqtionsw"g .A 208 - MOOK
Tel. Heumen 38 - Giro 9374

AEËEDIGD TAXATEUR
63

Fcr

I{ J S^ ITS-CUYK
Kistenfobriek

Telefoon 42
AARDAPPELVOORKiEMBAKKEN, Fruitkratten

n.v. levensvenzekentnç

nillnnrl

mlJ

DCïn /E 59
Palelsstna^t 9, òen ltaaq

Voor

'

studiebeurs-, uitzet-, levens-,
lilfrente- en beleggingsverzekeringen, olsmede coll. pensioenverz.

Firmq J. P. HAVENS

Wlt verstrekken ook hypotheken
op gunstlge voorwqc¡rden

Vierlingsbeek

*

Vrcogt inlichtingen bil Inspectie-kontoor:

P.

Boerendqnsweg

Groothqndel in

Grqnen en Kunstmeststoffen

J. S. Reutelingsperger
35

Venlo

MIDDENSTANDS DIPLOMA

*

(voor mondeling slaagden in 194823 van de 25 candídaten)

Leverqncier vqn
crlle grondstoffen vqn Veevoeders

Blnnenkort nieuwe cursus voor exqmen 1950.
Wordt gegeven in St. Josefsvereniging Cuyk

Meldt U spoedtg !
Verder opleiding voor:

Ã¡¡ociqlle Ned. Hc¡ndelrcorrespondenlle,

'

Philips Rodio

Union Ri¡wielen
kwoliteit Artikelen
B. ELTIINK rEL 102 Cuyk-Vianen
64

ldem
ldem

Boekhouden,

Moderne Bedrilfrcdmlnlstr<¡tle,
Typen, Wlgkunde, Lc¡ndbouwboel¡houden.

Lessen worden ook gegeven Hotel Huibers Boxmeer
(behalve Midd. Dipl.) en Burg. Thiissenstr. 158 Beers.

ß."gin, t*cto¡t, h,et, fu

Aøa,t, iö,

K. CH. M. v. d. BERG-BEERS - Tel.

!

31

HET dUISTE ADRES VOOR

MANUFACTUREN
IS HIJL-VAN BREE
MOLENSTRAAT I\ 498 - CUYK

[H.

J.

CLAASSEN

EXPEDIÏEUR

5O JAAN $TBIJNPII/I/IR
aa.rb tønd- ett-, Tuinbouw

]ønd,- en 9nintw¿uoelù
CUYK-VIANEN Tel.14O
Een

deskundige

Voor

u?r-

RIJWIELEN
RADIO'S
ELECTRA

zorging. uan Uw
uruchtbomen uerhoogt
de opbrengst

I

naar

o

Voor loonsproeien:
SCHEPERS

92

BEERS

t
Vijftig laar lang staar thans de

THEO J. KEERIS

Hamstr.ll

GRAVE

Cooperârieve Ccntrrle Boercnleenbank gerccd, om doo¡ tussenkomst van de plaatselijke Bocrenleenbank boc¡cn cn tuinders, die vooruit willen, mct crediet,
raad cn datd bij te staarl. In die vijftig jaar is de Coöperatreve
Cent¡ale Boerenleenbank met t82 âângesloten plaatsclijke banken
uitgegroeid toç de onmisbare spaar- en bankinsrelling voor het
¡>lattchnJ.

Iede¡c boer en tui¡der doet er goed aan, zich

bij de kassier

van zijn. plaatsclijke bahk op de hoogte te stcllen van de velc

Voor

maniercn, ivaarop

l1rú rhott alelijke nr,'tileelevt, tou ro -,

I e c!

er'

- . ew

b

or stel w

erle.

de Boercnlcenbank henr van dienst kan

Co o p r,n¡n

nv r.

C r,¡,t

rn

zijn.

¡ m,

naar

'Íiowo

n.

H. .fanssen €y Zone',,l
GRAVE

BOREELSTRAAT 7

ßonnn¡øËE¡,In.A¡ü¡(
€indhoun
Opgericht 5 December 1898

HET ADRES voor

Kruidenierswqren en Zo.aizaden
iS P. ATDENHOVEN'KER,STEN
Tegenover de Kerk
66

.

CIIYK.VI¡INEN
67

Jßeæoekt

het groot Lcndelijk

Geen uollc is sterker
dan zijn boeren

c
0

0

i

P
E

9nncours H LppLque

-{¿

R

A
T

van de Lcndelijke Riivereniging

I
E

,,St.Lcmbertus"

v
E

H

tE Jßeetrs

A
N
D
E

L
s

v

_øi.e/./44

E

R
E
N

I
G

I

te houden op ó Juni

(

N
G

2e Pinksterdca I
-&

N

Prcchtig gelegen terrein

Acnvcng t2.30 uur
68

n.m.

Boeren zijn sterlc
door samenwerking

c.
B.

r
!
¡

i'

1

Met de

MOTORVEERPONT
..Sod 'n'tet ovts,.
hebt gi¡ de kortste weg voor
de verbinding von de gehele
Peelstreek noqr het Noorden en

het Oosten vsn het Lond v.v'

Vcr<rrtiid iedere

weiacg vcn
Zondags

,,

5 2&

uur

ó.30 24 uur

Kcnt gii oo"" f.oU,eliike toe'
gongswegen en oP' ea qlritten ?
Zo niet, komt ze Proberen en
gii wordt zeer zeker

ONZE VÄ,STE KLANT
Beleefd oqnbevelend,

J. Fest

Jr. - Stotionsweg ^A' 208 ' Mook
riIIv/i¡|I¡

a'.ri¿.

