siteit van het verkeer, aard en gesteldheid van het voertuig etc.), maar vooral ook
van de vaardigheid, mentale en fysieke gesteldheid van de bestuurder. Indien al
deze factoren gunstig zijn, is snel rijden toelaatbaar, ja voor de vlotheid van de
verkeersafwikkeling zelfs dikwijls aanbevelenswaardig. Té langzaam rijden is vaak
levensgevaarlijk !
De oorzaak van vele ongevallen is minder dan men denkt aan snel rijden zonder
meer te wijten. In veel gevallen is het eerder een kwestie van te snel rijden,
d.w.z. met onaangepaste snelheid.
Bij een onderzoek naar oorzaken van verkeersongevallen aan de hand van
145.000 verzekeringsdossiers in West-Duitsland bleek slechts in 3256 gevallen
(2,2 %) het (te) snel rijden de directe ongevalsoorzaak. Dat het daarbij in de
meeste gevallen eerder een zaak was van te snel rijden dan van snel rijden
zonder meer, blijkt uit de volgende percentages :
0- 25
25- 50
50- 80
80-100
100 km

PAS UZELF(JlAN !
"Ik rijd goed, ik let goed op, ik heb een goede wagen, dus ik kan mij gerust
permitteren om snel te rijden." Dat is de mening van vele automobilisten. Het is
toch altijd goed gegaan l
De technische mogelijkheden om snel te rijden, maken het accepteren en stipt
opvolgen van snelheidsbeperkingen voor velen tot een moeilijk aanvaardbaar stuk
sociaal weggedrag.
,
Nu hoeft snel rijden niet gevaarlijk te zijn. Dat hangt voor een belangrijk deel
van de omstandigheden af (aard van de weg, gesteldheid van het wegdek, inten-
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Van deze 3256 snelheidsongevallen was er slechts bij 176 (5,4 %) sprake van een
sneller rijden dan de overheid ter plaatse - gezien de gestelde snelheidsbeperking - vc
wenselijk hield. Uit deze cijfers blijkt dat juist tussen 25 en
80 km per uur o~ •··•j1iet aangepaste snelheid een grote rol speelt. Ook speelt hier
het zgn . .,haast"-element een rol, want van een aangename snelheidsbeleving is
hier geen sprake.
Dat wordt bevestigd door het feit dat 54,5 % van de snelheidsongevallen,
veroorzaakt door bestuurders van vrachtauto's (rijdend onder druk van de klok)
bleek te vallen in de groep 25 - 50 km per uur.
Onnodig om te zeggen, dat bij te snel rijden de risicofactor t.a.v. een ernstige
ongevalsafloop sterk wordt verhoogd. Regen of sneeuw, verblinding of een slecht
wegdek, mist of rook deren u niet. Wél als u "domweg" volgas blijft rijden.
U wist het al ? Goed zo 1

de SOS-aktie

S.O.S.-TEKEN

Qm

zowel het doel als de achtergrond van de
S.O.S.-aktie, -die thans op gang gaat komen, te
kunnen begrijpen, is enige kennis nodig van de "Aktie
365", de beweging van welke de S.O.S.-idee is uitgegaan.
De "Aktie 365" is de beweging, die is ontstaan als
gevolg van de plein-, markt- en kerkpreken van de
Duitse jezuïet pater J. Leppich. In vrijwel elke plaats,
waar zo'n preek was gehouden, richtte pater Leppich,
of een ander namens hem, een of meer groepen van
mensen op, die wat als gevolg. van de preek was
begonnen, moesten voo~tzetten.
Geleidelijk aan breidden deze groepen zich uit over
geheel West-Duitsland, Oostenrijk, later ook over
West-Berlijn en Zwitserland. Nog later ontstonden
zij ook in Nederland, België en andere landen in en
buiten Europa. De algemene doelstelling van deze
groepen is gelijkelijk verdeeld over persoonlijke
religieuze vorming van de deelnemers en over

christelijke aktiviteiten naar buiten. Als gevolg van
deze tweede ' doelstelling treden zij uiteraard afzonderlijk of in groter verband naar buiten.
Uiteraard ontwikkelt elk team, resp. elke groep teams
in een bepaald land geleidelijk aan een eigen kleur
en een eigen gestalte. Toch is de kern van alle
aktiviteiten tezamen te omschrijven als (her)kerstening
van het openbare leven.
Vanuit deze idee moet de S.O.S.-aktiviteit worden
begrepen.
GEESTELIJKE BUST AND
De S.0.S.-aktie gaat uit van de gedachte, dat bijna
alles is gedaan om de gevolgen van de toegenomen
verkeersonveiligheid op te vangen: verplichte W.A.verzekering, een efficiënte politie-organisatie, op snelheid afgestemde ziekenhuisorganisatie enz. Bijna alles.
Wat evenwel niet is meegegroeid, is de organisatie

VAN WEGPIRATEN E~ PIRATENWEGEN
In het dagblad "Oost-Brabant" troffen wij een ontboezeming aan die wij, ofschoon wij de inhoud
daarvan niet in alle onderdelen onderschrijven, onze
lezers toch niet willen onthouden. Er zitten n.l.
verschillende punten in die alleszins een nadere
bezinning waard zijn, ditmaal niet zozeer van de
individuele weggehruiker als wel van de betreffende
overheidsinstanties wie ze aangaan.
Ik ben bang,, dat autobezitters hun niet autorijdende
m~emensen onaangenaam prikkelen. Zitten in een
ding dat, blinkt, hard rijdt en duur is, volstaat om
iemand tot vijand te maken van al wie niet meeblinkt,
meerijdt en mee duu·r is. Zo vaak ik in de gelegenheid
was een botsing waar te nemen tussen een auto en
een fiets, heb ik opgemerkt, dat de menigte haar
gunsten zonder voorbehoud schonk aan de fietser
en over de automobilist ging praten als over een _
wegpiraat.
Het' schijnt dat tegenwoordig iedereen ervan droomt
een auto te kunnen bezitten, maar het is zeker dat
automobilisten tot het minst geliefde deel van de
mensheid behoren.

Zittend in een ding dat blinkt ...
Zo is ·het dan
verkeerscrisis
staat om op
hun nummer
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van de geestelijke bijstand. Hoewel vaststaat dat velen
vanuit eigen kring geestelijke bijstand in hun laatste
uur zouden willen ontvangen, staat ook vast, dat velen
die moeten ontberen 1 omstanders denken er niet
aan, de geestelijke is te ver weg, de wens van de
verongelukte is onbekend, enz.
In het verleden heeft pater Leppich - en ten onzent
Mgr. Bekkers - dan ook aan de priesters gevraagd steeds
en in alle omstandigheden het nodige voor die
geestelijke bijstand bij zich te hebben. (Het Apostolaat
van de Weg voorziet in die behoefte door voor de
prijs van f 25, - reisampullen in etui ter beschikking
te stellen).
Ongetwijfeld heeft het antwoord op deze oproep het
probleem. verlicht. Steed_s echter blijft de _cinbelcendheid
met de wens van de verongelukte in deze een rem.

ook niet verwonderlijk, dat in de huidige
iedereen van hoog tot laag gereed
de eerste plaats de automobilisten op
te zetten. Dat er van verkeerscrisis

gesproken mag worden, bestrijdt niemand meer. In 1962
stierven er 2073 mensen tengevolge van een verkeers•·
ongeluk en werden er 32.141 gewond.
Sf
fat er in Nederland een ziekte woedde, waarbij
in " n jaar tijds meer dan duizend mensen hun leven
verloren, en stel dat de medici er niet in slaagden
de epidemie tot stilstand te brengen. We zouden
snel onze koffers pakken en met de eerste de beste
boot afvaren naar een ver weg gelegen eiland. Maar
nu het aantal doden op de weg ieder jaar groter
wordt - nu gaan we vooral automobilisten in de bak
zetten.
Een chauffeur heelt 's nachts op de weg van Nuenen
naar Lieshout een fietser aangereden; de "wegpiraat"
reed door; nu zit de man in de bak. Onbehoorlijk dat
doorrijden, maar bijna onmogelijk ook · om op die
weg 's nachts een fietser niet aan te rijden, zo bochtig
en smal als hij is.
Op de grote spoorlijn Amsterdam-Maastricht komen
nog onbewaakte overwegen voor, en dat in tamelijk
dichtbevolkte streken en in een weinig overzichtelijke
situatie. Wat een wonder, dat op een kwaad ogenblik
een wagen met gasflessen tegen de trein botste.
Nu wordt de overweg beveiligd. (Ze waren dat toch al
; an plan. Er bestaan me wat plannen !) . De bestuurders
van de gasflessenwagen kunnen helaas niet meer
in de b.;i gezet worden.
Bijna iedere automobilist, die op de bon is gekomen
wegens te hard rijden, reed te hard in een . situatie,
waarin die 10 km méér er niet toe deden. Maar verdekt
opgestelde agenten registreerden de juridische overtreding, - ze hebben daarvoor dure apparaten tot hun
beschikking - en de registratie is goed voor 25, 50
gulden. Piet Lut weet in Holland altijd heel goed
hoe geld te maken valt, maar niet hoe een groot
probleem als onze verkeerscrisis moet worden aangepakt.
Ook weet men in Holland altijd heel goed hoe .geld te
besparen valt. Door bijvoorbeeld de wegen een
beduidend stuk smaller te maken dan het lijden kan;
door kruisingen te maken in plaats van onderdoor· en
bovenovergangen; door te wachten met de aanleg
van enkelbaanswegen tot het duidelijk een paar jaar

In dit laatste wil de S.O.S.-aktie voorzien.
Het is namelijk de bedoeling dat elke deelnemer aan
het verkeer, die bij levensgevaar de hulp van een
priester wenst, duidelijk zichbaar het S.O.S.-plakplaatje
-· ~warte letters op een wit k~uis in een hlauw veld - op
zijn voertuig heeft. bevestigd. De automobilist bijv.
rechts onderaan aan de buitenkant van de achterruit.
Iedere getuige van een ongeluk kent daaruit de wens
van de getroffene en zal ongetwijfeld - welke gezindheid hij zelf ook mag zijn toegedaan - deze wens
willen inwilligen.
Vanaf heden ligt de S.O.S.-aktie in Nederland geheel
in handen van het Apostolaat van de Weg, waar ook
de plakplaatjes, leg.e n de prijs van f 0,50 per stuk,
aangevraagd kunnen worden.
RICHT U TOT HET APOSTOLAAT VAN DE WEG
- ELSENDORP - GIRO 1093590

te laat is; door de middenberm onbeveiligd te laten;
in ~ algemeen door van overheidswege voorzieningen
all._ ,te beschouwen als later aan te passen lapwerk
in plaats van echt vooruitzien; het werk moet tenslotte
toch gebeuren, maar je houdt dan tenminste een paar
jaar de centen in 's-Rijks schatkist.
Uit de mond van verschillende rechters en officieren
verneemt men telkens de kreet van "geen pardon
vo
wegpiraten". Zware straffen worden opgelegd
aaiî - de brokkenmakers. 01 deze man bijvoorbeeld
gewoonlijk goed en voorzichtig rijdt, of hij een slechte
dag heeft gehad • een soort dag die iedereen wel
krijgt als hij 365 dagen per jaar achter het stuur
zit - dat wordt wellicht mee overwogen, maar "geen
pardon voor wegpiraten" roepen onze zelden van
agressiviteit vrij te pleiten officieren van justitie en
vrijheidsverlies, geldboeten, voor vele jaren het verbod
om te rijden, dat ontloopt de "wegpiraat" niet.
Er is een flink stuk hypocrisie in de stelselmatigheid,
waarmee het individuele geweten van de weggebruikers
te zwaar belast en anderzijds de overheidszorg te licht
en te lichtzinnig gedragen wordt.

SKOOP

UK/65
Moeders van kleine kinderen zijn verbazend vindingrijk
in het bedenken van troetelnamen voor hun kleintjes.
Het is daarmee als met de namen waarmee geliefden
elkaar aanspreken. In beide gevallen zijn het meestal
heel gekke namen die iets heel liefs willen uitdrukken.
Ukkepuk, Ukkie, Puk . . . Wie weet hoe onze Moeder
ons genoemd hee_lt toen we nog bij haar op schoot
zaten.
En kijk nu eens: Uk is een afkorting van Uw Kleuter 1
Dit Uk kwam te voorschijn toen een naam. bedacht
moest worden voor een nieuwe actie • een actie voor
d,;i ouders van kleuters, voor de veiligheid van kleuters.
Uw Kleuter in 1965, Uk 1965 dus.
Op nevenstaande pagina vertellen wij u meer over de
gevaren die kleuters en kinderen in het verkeer
bedreigen!
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voor het eerst
naar school
1.

6

De kortste weg naar school is niet altijd ook
de beste. De ouders moeten daarom de
veiligste weg voor hun kind uitzoeken.
Bijzondere moeilijkheden moeten met de
onderwijzer of onderwijzeres besproken
worden. Schaamt u zich niet: het gaat om
het leven van uw kind!

Indien mogelijk mag het kind de straat allèèn
in aanwezigheid van volwassenen oversteken, d.w.z. moet het zo lang wachten tot
het zich bij volwassenen kan aansluiten.

2
Het kind moet zó lang gebracht en gehaald
worden tot het de weg a.h.w. dromen kan
en alle moeilijkheden, die zich op die weg
kunnen voordoen, beheerst. Gedurende deze
tijd moet het kind geoefend worden in het
juiste gedrag in het verkeer. Men moet er
daarbij wel voor waken het kind niet te bang
te maken.

r

De eerste schooldag vormt zowel voor de
ouders als het kind een belangrijke dag, die
een nieuwe leve.nsfase inluidt. De meest
zorgeloze periode is afgesloten en voorbij.
De eerste plichten dienen zich aan. Bij dit
nieuwe begin behoort ook de dagelijkse
weg naar school en terug. Daarom zouden
wij alle ouders, van wie dit jaar voor het eerst
een kind naar school gaat, de volgende
adviezen op het hart willen drukken:

probleem aan de school, de politie en de
gemeentelijke autoriteiten voorlegt. Misschien
dat dit niet onmiddellijk het gewenste resultaat oplevert - men weet de ambtelijke molen
draait langzaam - maar ook hier is voorkomen
beter dan genezen.

7
Vóór het de straat oversteekt, moet het eerst
goed naar links en rechts kijken of er geen
verkeer nadert. Het is van groot belang het
kind hier net zo lang op te wijzen, tot het een
vaste gewoonte geworden is.

8
Verwaarlozing van de verkeersvoorschriften
door volwassenen is voor de kinderen een
zeer slecht voorbeeld; gewoonlijk im
fS
zal een kind geneigd zijn de volwasse;. ,èn
ook in dit opzicht na te volgen. Het geven
van het goede voorbeeld is daarom van het
allergrootste belang.

9
Het kind mag op de weg van school naar
huis niet achterblijven. De straat is geen
speelplaats. Het is gevaarlijk achter een bal
aan te lopen, die de straat op rolt; levensgevaarlijk is ook het spelen vóór, achter en
onder vrachtwagens; zij kunnen zonder waarschuwing wegdjden.

11
In Duitsland heeft men het vorig jaar met
kinderen die voor het eerst naar school
moesten de proef genomen met een gele
muts. Al deze leerlingen ontvingen een gele
muts en de ouders werd verzocht er goed
op toe te zien, dat hun kinderen op weg naar

10
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Dikwijls doen zich ongevallen voor, omdat
het kind niet goed kan zien. Wanneer u een
dergelijk symptoom waarneemt, doet u er
goed aan het kind, vóórdat het naar school
gaat, eerst door een oogarts te laten onderzoeken.

4
Indien mogelijk verdient het aanbeveling de
jongere kinderen steeds met oudere mee te
geven.

5
Een kind, dat bang is om te laat te komen,
haast zich en zal van angst en opwinding
nauwelijks meer op de gevaren van de weg
letten. Het kind moet daarom rustig kunnen
eten en tijdig naar school gestuurd worden.

Waar de weg naar school meerdere gevaarlijke
punten heeft, omdat er bijv. veel snelverkeer
passeert of meerdere kruispunten overgestoken moeten worden, moet ten snelste
een bevredigende oplossing gezocht worden.
Het verdient <!an aanbeveling, dat de betrokken ouders een comité vormen, dat hun

school en terug ook werkelijk van deze muts
gebruik zouden maken. Het lichtende geel
- internationaal symbool van de verkeersveiligheid - maakt alle automobilisten reeds
van grote afstand duidelijk, dat er zich kleine
kinderen op straat bevinden, die nog niet
geheel aan de eisen van het moderne ver·keer
kunnen voldoen en de hulp en speciale aandacht van alle andere verkeersdeelnemers
nodig hebben.
De automobilisten zijn voor deze aanwijzingen doorgaans zeer dankbaar en graag
bereid er hun medewerking aan te geven,
zoals uit vele binnengekomen brieven bleek.
Het zou derhalve aanbeveling verdienen ook
in ons land alle kinderen, die voor het eerst
naar school gaan, gedurende enkele maanden met zo'n muts uit te rusten.

3

·Mag ik u allen vragen eens goed

naar mij te willen luisteren? Ik zou
namelijk willen . proberen een paar vragen te beantwoorden, die
ons allen aangaan.
Het is zondagmorgen. Op de autosnelwegen raast op het ogenblik
het verkeer, auto's die gemakkelijk snelheden van 80, 100, 120, ja, van
140 km halen. In die auto's zitten mensen, op weg naar Amsterdam,
's-Hertogenbosch, naar- Maastricht, Vlissingen of Groningen. Op weg
naa..- familie, vrienden of bekenden of naar een voetbalwedstrijd. Op de
straten in de binnensteden of op stillere dorpswegen rijden mannen en
vrouwen op brommer of fiets, misschien met één of twee eveneens
fietsende kinderen bij zich, of een kind achter op de bagagedrager. In
de centra van de steden staan voetgangers te wachten tot het verkeerslicht op groen zal springen en ze hun weg zullen kunnen vervolgen.
Auto's wachten op een gat in de voorbijtrekkende file, dat het hun
eindelijk mogelijk zal maken zich er tussen te voegen.
Maar nu komen de vragen!

C

VRAAG 1:
Waf hebben wij
met het verkeer te

maken?

Ja, die vraag wordt dikwijls gesteld. Wat heeft de kerk, wat heb ik, uw
pastoor of kapelaan, met het verkeer te maken? Dan wordt gezegd: dat is
een zaak van de overheid, van de provincie en de gemeente, die de
wegen bouwen. Zij moeten er voo..- zorgen, dat er voldoende wegen
zijn en dat die wegen in een goede staat verkeren. De verkeersborden,
verkeerslichten, zebrapaden en dergelijke - dat is een zaak van de politie
en andere organisaties, welke op die terreinen werkzaam zijn. Toch
hebben wij allen, omdat wij immers allen aan het verkeer deelnemen,
met het verkeer te maken - of wij nu autorijder, fietser of voetganger zijn.
Ook is het verkeer een zaak van het onderwijs. Onderwijzers en onderwijzeressen moeten de kinderen leren zich, overeenkomstig de regels,
in het verkeer te gedragen. Ook voor de pers, radio en televisie ligt hier
een taak.
Maa..- wat heeft de kerk daarmee te maken? Waarom worden wij daarmee
hier in de kerk lastig gevallen?
Ik geef een antwoord, dat op het eerste gezicht misschien een beetje
goedkoop of zelfs te "vroom" schijnt: omdat het verkeer met God
en de mensen te maken heeft. En wat met God en de mensen te maken
heeft, heeft ook met de godsdienst te maken.
Maar ik moet, alvorens ik hier nader op kan ingaan, eerst nog een
tweede vraag. stellen:

VRAAG 2:
Ziet u die kruisen
langs de weg?

De kruisen, die eigenlijk zouden moeten staan op àlle plaatsen, waar
men§_en het leven hebben gelaten, maa..- die ons bespaard worden om
ons niet te deprimeren I r ~ te verschrikken en opdat wij niet de schaduw
van de dood zullen Z k . die over onze wegen ligt. Blijkbaar mogen
wij niet aan de voortdurende dreiging van de dood herinnerd worden,
waaraan wij bloot staan, zodra wij, ouderen of jongeren, de deur van
onze woning achter ons dichtslaan.
In sommige. landen heeft men de gewoonte, op plaatsen waar tijdens
een ber·gtocht mensen · ~t leven lieten, een kruis op te richten - tot
nagedachtenis van de o\ ... dedenen en tot waarschuwing. van de levenden.
Maar langs de snelwegen en kruispunten van onze steden staan geen
kruisen. Het zouden er ook te veel worden, hele kerkhoven. En men
legt geen kerkhoven aan langs snelwegen of rond de kruispunten
van een stad. Men houdt de dood liever op afstand, zo ver mogelijk
buiten de stad . . . . .
Het verschrikkelijke is, dat bij die kruisen dan ook nog in menig geval
een bier- of jeneverfles geplaatst zou moeten worden, om daar-mee de
oorzaak van het ongeluk aan te geven.
Moet ik u aan het dodencijfer herinneren, dat de Kerstdagen en Oud- en
Nieuwjaar het vorig jaar opleverden? Aan de doden van de drie carnavalsdagen? Aan het aantal mensen, dat jaarlijks in het verkeer het leven
laat?

In november 1963 hebben velen van ons dagenlang rond de radio en
t.v. gezeten, in bange afwachting van het lot van de- zeven ingesloten
mijnwerkers van Lengede, en opnieuw hielden wij de adem in, toen
het vorig jaar in Champagnol in Frankrijk een soortgelijke ramp gebeurde.
Terecht natuurlijk! Maar in beide gevallen ging het om slechts enkele
mensenlevens. Kunnen wij dan onverschillig blijven voor de duizenden
doden en gewonden, waaronder talloze levenslange invaliden, die elk
jaar· opnieuw als slachtoffer van het verkeer vallen? Kunnen wij naar
het verkeer kijken en de voorbijrazende auto's nastaren, zonder ons
af te vragen: moet dat nu elk jaar zó doorgaan? Kunnen wij daar nu
niets aan veranderen?
Wij komen tot onze derde vraag:

4

.

En nu kom ik tot de 4de en laatste vraag, tot het gebod n.l. dat God
onder al zijn geboden het grootste en voornaamste heeft genoemd:
,,Gij zult de Heer, uw God, met geheel uw ziel, met geheel uw hart en.
met al uw krachten 'liefhebben. En het andere is daaraan gelijk: Gij zult
uw naasten liefhebben als uzelf".
Het is een oude vraag, en zij klinkt u bekend in de oren, namelijk:

VRAAG 3:
Heeft God iets met
het verkeer
uitstaande en zo ja,
wát dan?
Ik moet eerst pr·otesteren tegen de in onze tijd wijd verbreide mening als
zou God zwijgen, wanneer de mens aan de machten en krachten van
deze wereld is uitgeleverd, zij het aan zijn eigen driften, hartstochten en
begeerten, zij het aan de dreiging van de dood of andere rampen, zij
het aan de haat en meedogenloosheid van anderen; als zou God afwezig
zijn, wanneer wij in de wereld ons mensenwerk doen, onze toren van
Babel bouwen, waarvan de spits tot in de hemel moet reiken; de mening
als zou er in deze wer·eld een grote ruimte bestaan, waarin alleen wij
het voor het zeggen hebben en een andere, waarin God heer en meester
is; de mening als zou ons geloof aan God niet ons gehéle leven omvatten en had wat hier, in deze kerk gezongen, gebeden en gepreekt
wordt, niets uitstaande met wat daarbuiten, op de wegen, in het verkeer
gebeurt!
God zegt : ,,Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en Mijn wegen
zijn niet uw wegen".
Hij zegt: ,,Bewerk de aarde en maak haar aan u dienstbaar" - óók de
techniek! Hij_zegt niet.: Tiranniseer elkaar, en eC imin: wordt sl.aaf van
de, techniEik, zodat zij over u zal heersen.
,
God heeft ons tot heersers en bewerkers van de aarde aangesteld, maar
zodra de mens zich wijsmaakt ook over G.od te kunnen heersen, vervalt hij
in een grootheidswaan. Wanneer hij zich inbeeldt, zèlf de Almachtige
te zijn, dan wordt hij een machteloze slaaf. DëV' kan men alleen nog
zeggen: hoe jammerlijk ver hebben wij het gebri
- met onze machines,
auto's, vliegtuigen, raketten, met onze atoomkr'acht en radio-activiteit.
Wij hebben schijnbaar alle macht veroverd, kunnen zelfs de hele aarde
verbranden en vergiftigen, met alles wat op haar leeft, maar terzelfder tijd
dat wij over al die macht beschikken, richten wij onszelf ten gronde
en komen met de eigen angst niet meer klaar en moeten diep Jn de
aar·de atoombunkers bouwen om ons tegen de krachten, die wijzelf
ontketend hebben, te beschermen. '
Terwijl wij naar de sterren grijpen, moeten wij in de aarde wegkruipen wij, heersers der wereld, die voor God niet onder willen doen !
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Is het niet deze zelfde machtsroes, waarin wij, aan het stuur van onze
wagen gezeten, vervallen? Macht over de auto, macht over' de straat,
macht over andere mensen; macht ..... én vrees voor de tegenpolen
daarvan: de angst en onzekerheid, welke wij op die wijze willen
verdringen om in onszelf te kunnen blijven geloven!
"Maak de aarde aan u dienstbaar" heette het destijds - en al heel
vlug daarna zette de ene mens de andere de voet dwars, trad Kaïn Abel
in de weg, en voltrok zich de eerste broede.-moord, die zo oneindig
grote gevolgen had.
Ook dáárom heeft God met het verkeer te maken, omdat wij alleen
dán een juist gebruik van onze macht maken, wanneer wij Gods almacht
erkennen en wij bereid zijn ons - bij gevaren - onder zijn bescherming
te plaatsen. Daarom: bidt liever dan dat u een hoefijzer aan het stuur
hangt. Het laatste zal u zeker niet helpen en bidden heeft nog nooit
iemand geschaad. _Roep liever God aan dan dat u uw medeweggebruikers
toeschreeuwt! Wij kunnen - ook en vooral in het openbare verkeer alleen dan een juist klimaat scheppen, wanneer wij eraan denken, dat wij
allen aan God toebehoren, dat zij en wij - gij en ik - Gods eigendom
zijn; dat God de Heer -is, óók op de straat, ook dáár, waar wij onze
macht kunnen doen gelden. _God op straat - God in deze, onze wereld,
waarin wij met zoveel problemen niet meer klaarkomen .. Ons afhankelijk
weten van God is ook een "geborgenheid". Zoals de Bijbel het uitd.-ukt:
"beschermd zijn onder Zijn vleugels". Wij moeten onder' Zijn hemel
kunnen leven en, ja ook, kunnen rijden, fietsen, wandelen, vrij van
onzekerheid en angst.

VRAAG 4:
Wie is dan
mijn naaste
en wat ben ik hem
verschuldigd?

Wij spreken hier over ons gedrag in het verkeer. Steeds weer moeten wij
van degenen, die daarbij betrokken zijn - de politie, de justitie, etc hetzelfde horen: _hier, in het gedrag van de mensen, ligt de voornaamste
oorzaak van alle verkeersongevallen! Natuurlijk spelen soms ook andere
factor'en een rol: de staat waarin de auto verkeert, de toestand van de
wegen, de toename van de verkeersintensiteit, dikwijls ook menselijke
fouten, waarbij niet direct van schuld sprake is. Maar steeds weer stoten

wij op de eerste plaats op dit punt: hoe wij mensen met elkaar omgaan,
omgaan alsof de ander eenvoudig niet bestaat! Het moet toch zó zijn,
dat de andere mens, óók op straat, mijn naaste is!
Wanneer ik mijn woning verlaat, dan ben ik en blijf ik onder mensen.
Ook wanneer ik in mijn berijdbare hokje uit glas en blik ~it, blijf ik onder
mensen en voeg ik mij onder hen, wie ik liefde en oplettendheid verschuldigd ben. Ik ben niet alleen voor mijzelf verantwoordelijk, doch ook voor de anderen, óók wanneer ik moe of gehaast of slaapdronken achter ·
mijn stuur zit, of met mijn gedachten ergens anders ben. Ik ben medeverantwoordelijk voor allen, die zich , mét mij op de weg bevinden - zeker
bevind ik mij niet op de rijweg om over hen te heersen, hen de pas
af te snijden. Ik ben daar om hen in rust en vrede hun weg te laten gaan
en hen daarbij te helpen.
Christus zelf heeft ons op de vraag: ,,Wie is dan mijn naaste?" op de
man gewezen, die hulpeloos langs de kant van de weg lag, en gezegd:
Dáár is hij! Doe wat u hem verschuldigd bent!
Wij blijven onder mensen, ja, bestaan voor een niet gering deel juist
omwille van onze medemensen. Vormt het openbare verkeer geen rijk
werkterrein voor onze naastenliefde? Wij spreken zoveel over medemenselijkheid en humaniteit en horen steeds weer het gebod van
de naastenliefde. ,Op straat, waar wij dagelijks duizenden medemensen
ontmoeten, kunnen wij er ons dagelijks in oefenen. Dáár kunnen wij met
onze naastenliefde ernst maken, ons erover verheugen, dat zij bestaan.
dat wij met hen mogen samenleven, dat de liefde en goedheid Gods ook
hun geldt en dat wij, ons onderwerpend aan Gods richtlijnen, gezamenlijk een grote gemeenschap mogen vormen. Hoeveel kleine mogelijkheden
tot liefde zijn er niet! En uit het kleine kan het grote groeien: de liefde,
die zich geheel voor de naaste openstelt.
Dat de v·r ede Gods in uw harten moge heersen.
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Het oog
geeft

verkeerde
informaties

steken van een sigaret in het donker bent u bijna
blind. In die seconden kan men gemakkelijk een
wielrijder aanrijden of op een minder goed verlicht
object botsen. De elektrische aansteker in de auto is
dan ook méér dan een- stukje comfort; het is een
vei Iigheidsmaatregel.
Men loopt hetzelfde risico van tijdelijke blindheid
als men uit een verlicht weggedeelte op een onverlicht deel komt . Het is dan ook van het grootste
belang om tijdig groot licht te ontsteken als men
een duistere zone ziet naderen. Dimmen voor tegenliggers is een bijzondere kunst; er zijn tegenliggers
die al waarschuwend knipperen als zij nog twee kilometer van een wagen met groot licht verwijderd zijn.
Men dient elkaar zo lang mogelijk te laten profiteren van het grote licht en pas te dimmen als het
moment nadert waarop de tegenligger met groot
licht wordt beschenen. Vóór die tijd is het waarschuwend knipperen niet meer dan een afdwingen
van een recht, net zoals sommige mensen er op
staan voorrang te nemen, als zij daar recht op
menen te hebben, onafhankelijk van het feit of het
soms beter is niet al te zeer op dat recht te staan.
Met het dimmen is het al evenzo gesteld, men heeft
er recht op, maar moet daar niet al op kilometers ·

Bij rijden
in het
donker

paald gemiddelde bij nacht is natuurlijk helemaal
uit den boze. Autorijden in donker vergt een bijzondere inspanning en naarmate men snelle'r rijdt is
die inspanning groter.
Inhalen

Het inhalen, overdag al vaak een riskante manoeuvre, is in het donker helemaal gevaarlijk. Het
menselijk oog geeft in het donker verkeerde inlichtingen over afstanden en snelhe_çlen . Rode achterlichten van een wagen vóór u kunnen honderd meter
of tweehonderd meter ver weg zijn. Elke automobilist zal in het donker zijn eigen ervaringen op dit
gebied hebben gehad . Als men niet zeker is van zijn
afstand, moet men beginnen met het gaspedaal los
te laten, tot men weer houvast heeft.
Het misrekenen van de afstand van tegenliggers is
bij donker een zeer gewoon verschijnsel. Is men al
een genie in het schatten van dergelijke afstanden
dan is het nog uitgesloten dat men de snelheid kan
schatten, waarmee een tegenligger in .het donker
nadert. Bij goed zicht overdag kan men zich met
veel ervaring die kunst meester maken, maar in het
donker is het uitgesloten te zien of een tegenligger
anderhalve kilometer of een paar honderd meter
ver is . Het is bovendien in het donker vaak moeilijk te zien of de tegenligger alleen is of dat er een
andere auto achter hem rijdt, die meestal met dimlichten rijdt om de voorligger niet t~ hinderen, terwijl men ook niet kan zien of de wagen, die men in
wil halen, alleen is, of dat er soms een wagen voorop
rijdt, die ook al dimlicht heeft.
Dubbele kilometers

Een werkelijk voordeel van rijden in donker is, èlat
, tegen Iiggers op veel grotere afstand ziet dan
overdag. Maar dat is dan ook het enige voordeel.
Het rijden in donker is zwaar werk en ervaren automobilisten zullen volmondig verklaren: des nachts
telt iedere kilometer dubbel. Gelukkig zijn er vele
h,..,_çJigheidjes om het rijden een beetje gemakke1r te maken. Het is bijvoorbeeld verkeerd om na
een zwaar avondmaal te gaan rijden . In geen geval
moet men vet eten of veel kaas of sardientjes . Vers
fruit is veel beter dan koffie. Technisch zijn er ook
vele zaken waar men op moet letten: de stand van
de lampen, het licht dat zij geven, de achterlichten
en dan natuurlijk een schone voorruit. Dat betekent :
goed werkende ruitenwissers en ruitensproeiers .
Het gevaarlijkste is de tijd tussen licht en donker .
Men kan zijn licht niet vroeg genoeg opsteken, want
het grauw van de sc;hemering vervaagt omtrekken
en kleuren.
Autorijden is een krachtproef, vooral in het donker,
een beproeving voor zenuwen en spieren, wat voor
wagen men ook rijdt. Rechts en afstand houden is
van dubbel groot belang in het donker. In geen geval
mag men zich laten verleiden om het stuur losjes
vast te houden . Juist in het donker moet men het
stuur stevig vasthouden en voorbereid zijn op alle
schokken en stoten, die het iemand uit de hand
kunnen slaan. Remmen in noodgevallen is een kunst,
die men beter overdag kan leren en oefenen, maar
die in het donker meer dan ooit van belang kan
zijn.
Wie in het donker meer dan honderd kilometer per
uur wil rijden, moet er zich bij voorbaat van bewust zijn, dat zijn risico er belangrijk groter door
wordt. Wie meer dan honderddertig kilometer per
uur rijdt in het donker neemt een risico, dat eigen~
lijk niet meer verantwoord is . Zulke snelheden moet
men ook voor overdag eigenlijk eerst eens goed
oefenen. En tenslotte: zorg ervoor dat u een reservelamp hebt voor elke lamp van uw wagen . Ook de
beste lampen branden op een gegeven ogenblik door
en vaak op het meest ongelegen ogenblik als u ze
het meeste nodig hebt.
1

telt
iedere
kilometer
dubbel

Er was een tijd, waarin auto's in de nacht een zeldzaamheid waren . Tegenwoordig zijn zij meer en meer
regel geworden. In ons land nog niet in die mate als
in andere landen, maar het nachtrijden komt er toch
ook hier meer en meer in. In Duitsland gaan veel
handelsreizigers 's zondagsavonds al weg om maandagochtend ter plaatse te kunnen beginnen met hun
wekelijkse taak. In de vakantietijd zijn er in welhaast alle landen mensen, die des nachts doorrijden
om een vakantiedag te winnen.
Is overdag bij goed zicht het autorijden al een kwestie van tellen, me.ten en rekenen in een oogwenk,
des nachts · is dat dubbel waar en . . . dubbel bezwaarlijk . De man die des nachts achter het stuur
van een auto zit, is belast met een zware handicap:
hij kan veel slechter zien dan overdag en hij kan
alleen zien wat zijn verlichting hem toestaat te zien
als hij op een niet verlichte weg rijdt. Als u een
donkere bioscoopzaal betreedt vanuit het daglicht
zult u wel eens hebben gemerkt, dat het minuten
duurt voordat u de gelaatstrekken van de mensen
om u heen kunt onderscheiden.
Elke lichtbron brengt een verblinding met zich mee.
Achter het stuur is het precies hetzelfde. iedere keer
als uw ogen een lichtbron hebben ontmoet, hetzij
een tegenligger, hetzij het licht van een aansteker of
een lucifer . In de seconden, die verlopen na het aan-

6

afstand van doen blijken, als men nog lang niet
wordt gehinderd.
Groot licht en dimlicht

Is er een tegenligger die • niet dimt, vermijdt dan in
zijn lichten te kijken en ga er vooral niet toe over
om hem te "straffen" door ook groot licht te geven .
Dat is verboden en gevaarlijk. Houdt de rechterkant
van de weg in het oog, want daar dreigt gevaar . De
anti-verblindingsbrillen, welke men soms aanbeveelt, hebben geen enkele waarde .. U bent misschien gedurende enkele seconden ten opzichte van
een tegenligger in staat beter te zien dan zonder een
dergelijke bril, maar de overige tijd, als er geen
tegenliggers zijn, ziet men veel slechter dan anders.
Zodra een tegenligger naast u is met zijn koplampen,
kan men weer groot licht geven. Het heeft geen zin
te wachten tot hij helemaal voorbij is en men wint
kostbare seconden. Het verdient aanbeveling nooit
sneller te rijden dan de lichten reiken. Autolampen
hebben een beperkte stralingskracht. Fangio heeft
eens gezegd, dat de ideale autolampen dié zouden
zijn, die verder schenen naarmate men sneller reed.
Vooral bij duisternis moet men rek~ni-n-g,_~ouden
met onverwachte obstakels en minder snel rijden
dan overdag. Het hardnekkig streven naar een be-

Bedenkingen tegen sommige artikelen van
het Wegenverkeersreglement ontslaan geen
enkele weggebruiker van de plicht, de
voorschriften gewetensvol na te leven.
Heel onze verkeersordening berust er immers op, dat wij bij voorbaat weten, welke
handelingen wij in redelijkheid van de
overige weggebruikers hebben te verwachten. Toch zullen niet alle per 10 juni van
kracht geworden zijnde wijzigingen overal
met instemming ontvangen zijn.

De automobilist die - door ziekte of andere omstandigheden - twee jaren niet
meer actief aan het verkeer heeft deelgenomen en dan plotseling weer als bestuurder in· die bruisende wervelstroom terugkeert, bemerkt pas goed, hoe snel de algemene verkeerssituatie zich nog altijd wijzigt . In geen sector van ons maatschappelijke leven zijn de veranderingen zó veelvuldig en zó ingrijpend. Het is nodig, ons
daarvan terdege rekenschap te geven, als wij de neiging bespeuren ons af te
vragen, of het Wegenverkeersreglement nu werkelijk alwéér gewijzigd moest
worden. De wet moet de feitelijke verkeerssituatie zo goed mogelijk volgen. Dat
. geldt ook voor de veranderingen van 10 juni j.l.

Grootste winstpunt van nieuwe verkeersregels: beveiliging zebra-paden
levensgevaar zonder er ook maar een ogenblik op
In de praktijk blijken veranderingen van de ververdacht te zijn .
keersregels het best "pakket-gewijze" te worden
Bepaald aanvechtbaar achten wij het voorschrift, dat
toeged iend : niet stuk voor stuk, maar met een stuk
de z.g. vluchtstroken langs onze autosnelwegen niet
of wat tegelijk . Al te groot mag dat pakket ook weer
meer voor parkeren zullen mogen worden gebruikt .
niet zijn. Zo kregen wij het juni-pakket toegediend
Wij zouden wel eens willen zien, dat de overheid
met de zekerheid, dat er al een volgend pakket op
de ongelukkenstatistieken op dit stuk openbaar
stapel staat. In grote trekken mag men zeggen, dat
maakte. Zeker, bij plotseling afremmen en bij achtede thans ingevoerde nieuwe regels een "urgentieloos invoegen hebben zich wel eens ongelukken voorpakket" vormen : ze worden van klemmend belang
gedaan . Maar wij krijgen de indruk, dat aard en
geacht voor de verkeersveiligheid. Het volgende p-" 1<omvang van die vluchtstrookongevallen in het r
ket zal vooral een "aanpassingspakket" zijn: -......)
verdwijnen bij de enorme voordelen die de ruime
passing na mei ijk bij de internationaal geldende of
parkeermogelijkheid bood.
gewenste verkeersregels .
In feite vertegenwoordigden die doorlopende vluchtSommige van de nieuwe regels uit het juni-pakket
stroken een onschatbaar pluspunt van onze Nederzijn voor de verkeerspraktijk weinig schokkend. Dat
landse autosnelwegen boven de autobanen in lw-t,__
wij nu ook nummerborden krijgen met de let}e cs
buitenland . Bij invoeg-manoeuvres door auto's, ' 1
achter de cijfers, in plaats van ervóór is vooral
1
van een zijweg de autosnelweg naderen, doen zich
administratieve betekenis. De voorrang aan ziekenongetwijfeld veel méér ongelukken voor dan bij
auto's, die met hun drietonige hoorn kenbaar maken
invoegen van voertuigen die van de parkeerstrook
dat ze haast hebben, zal door fatsoenlijke lieden ook
kwamen. Toch zal niemand daarom het afsluiten van
in het verleden al zijn verleend, toen die voorrangszijwegen bepleiten .
aanspraken hier nog niet wettelijk waren vastgelegd .
De belangrijkste der nieuwe regels achten wij het
Verkeerd gebruik van de parkeerstroken vraagt
inhaalverbod bij zebrapaden . Dat was inderdaad heel
om betere voorlichting en om betere controle op een
dringend nodig. Ontelbare voetgangers werden reeds
juist gebruik, niet om opheffing van de strook als
het slachtoffer van een tweede auto, als zij in goed
parkeermogelijkheid. Wij zien thans aankomen, dat
vertrouwen de stoppende of inhoudende eerste gezo'n doorlopende baan louter als "pechstrook" in de
passeerd waren. Het nieuwe inhaalverbod bij zebratoekomst te kostbaar geacht zal worden en bij
paden onderstreept echter de noodzaak, die zebranieuwe autosnelwegen allengs achterwege zal blijven.
paden dan ook duidelijk aan te geven - duidelijker
Daarmee zal de kwaliteit der Nederlandse autosneldan thans in de meeste gevallen geschiedt. Hier ligt
wegen ( na het aanbrengen van de middenbermbeeen taak van de gemeentelijke overheid ,
veiliging de beste van Europa) duidelijk achteruitHet is natuurlijk verreweg het gemakke-lijkst, de
gaan. Naar wij menen wettigt de ongevallenstatistiek
geenszins, de nieuwe maatregel in het "urgentieverantwoordelijkheid simpelweg in volle omvang
op de schouders van de automobilisten te leggen.
pakket" in te delen . Veeleer behoort hij in het
Maar dan ziet men over het hoófd, dat de achter
"aanpassings-pakket": aanpassing namelijk bij het
het stuur toch al zo dikwijls pas op het laátste ogen( lagere) peil van de Duitse en Italiaanse autosnelwegen .
blik opvallende zebrapaden bfj een inbaalsituatie
nog voor de helft door het in te halen voertuig aan
Komisch detail: in gesprekken tussen automobilisten
het oog worden onttrokken .. In het buitenland heeft
hoorden wij als meest geuit bezwaar tegen het vermen een goed zichtbaar waarschuwingsteken be-·
bod van stilstaan op de vluchtstroken, dat men langs
dacht: een baan met zebrastroken die ,vóór het
.die buitenwegen nu niet langer mag stoppen voor
eigenlijke pad verticaal terzijde · va_n ' de weg tegen
zekere kleine, maar algemeen menselijke verricheen paal wordt aangebracht. En·· in Nederland · is · tingen. ,,Toch wel ! " beweerde er één "Stoppen voor
incidenteel de rode gevarendriehoek met zebrsi- :
een noodgeval is immers toegestaan ! "
strepen als "inhoud" reeds . opgedoken. Dergelijke ,
Een ander ontkende, dat politie en rechter voor zo'n
aanvullingen op hef eigenlijke zebrapad zijn in tal- ·
uitleg van het woord noodgeval toegankelijk zouden
loze gevallen absoluut noodzakelfjk om het nieuwe
blijk.en. ,,Maar een parkeerverbod is nog geen stopinhaalverbod in redelijkheid üitvoerbaar te maken .
;érbod . ' Men mag nog altijd stoppen .... voor het
Klemmender dan ooit wordt nu ook het verwijder.~n
·uitla9én van goederen!" Wie (terecht) ook deze
van hier en daar,"_o.m . . bij ·kruispunten .nog vooruitleg jur.idisch aanvechtbaar acht, moge bedenken,
komende bloklijnen, die door bijziende en argeloze
dat de autoriteiten met vooruitziende blik de vervoetgangers soms voor zeqrapaden worden aangegunning tot het vestigen van een benzinestation sinds
zien, maar het wèttelijk · niet zijn. Bij zulke 1ijnen
jaren hebbe·n gekoppeld aan de aanwezigheid van
geldt natuurlijk géén inhaalverbod en de voetganger
een voor het publiek toegankelijk toilet. Dáárvoor
die meent dat het wèl zo is, begeeft zich in ernstig
is de vluchtstrook dus bepaald niet onmisbaar.

Twee categorieën weggebruikers zullen als çle tekenen niet bedriegen, door de nieuwe bepalingen van
het Wegenverkeersreglement gaan verdwijnen: de
lifters langs onze autosnelwegen en de bestuurders
van de z.g . kruipauto's. De laatsten krijgen tot 1
januari 1967 de tijd, alsnog een rijbewijs te halen.
Daarvan zullen maar weinigen gebruik (kunnen)
maken. Zij namen immers juist tot zo'n auto met
20 km/u . als hoogste rijsnelheid hun toevlucht op
fysieke gronden, soms ook omdat zij 'voor het normale rijexamen maar niet konden slagen .
Lifters zijn in onze welvaartsstaat nu definitief uitgestotenen geworden. Ze moeten nu maar eens een
eigen motorvoertuig gaan bekostigen, al was het
máar een bromfiets. Mogen wij, met alle erkenning
van de bezwaren tegen die al te vaak ontaarde lifterij, toch ook even met weemoed terugdenken aan de
romantische inslag van "het grote trekavontuur",
inclusief rugzak, nationaliteitsvlaggetjes en bestemmingsbordjes ?"
Misschien zijn wijzigingen in het Wegenverkeersreglement in Nederland nog niet eerder met zo gemengde gevoelens ontvangen als ditmaal. Sommige
van de nieuwe regels zal iedereen toejuichen. Andere
worden door de meerderheid der weggebruikers
nauwelijks gevoeld, een enkele regel ontmoet zelfs
gerechtvaardigde bedenkingen.
Het is een voorrecht, dat dergelijke bedenkingen in
Nederland vrijmoedig aan de orde kunnen worden
gesteld. Maar elke automobilist, motorrijder of
bromfietser heeft te bedenken, dat bezwaren hem
nimmer ontslaan van de plicht, de nieuwe regels
volledig en gewetensvol in praktijk te brengen. Men
kan een vurig voorstander en pleitbezorger zijn
van "voorrang voor links", maar men heeft zich
zonder restrictie te houden aan "voorrang voor
rechts", zolang dit de algemene regel is. Heel onze
verkeersordening berust immers op het feit, dat wij,
er redelijk zeker van kunnen zijn, hoe ándere weggebruikers zich zullen gedragen. In dit licht beschouwe men ook deze kritische aantekeningen bij
de jongste wijziging van het Wegenverkeersreglement.
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U komt toch ook naar Elsendorp •
De grote Christoffeldagen te Elsendorp groeie'n elk jaar

Ik ben er van overtuigd, dat u ook dit jaar weer met .zeer

meer uit tot een massale samenkomst van mensen die

velen naar Elsendorp .zult komen om u ge.zamenlijk op

.zich, als deelnemers aan het "Apostolaat van de Weg",

uw opdracht als christen op de weg te be.zinnen.

bewust willen .zijn van hun grote verantwoordelijkheid

Moge ons ge.zamenlijke Verkeersapostolaat ertoe bij-

in het hedendaagse verkeer ten op.zichte van .zich .zelf en

dragen dat er, naast de wetsbepalingen, een ongeschre-

hun naasten.

ven erecode ontstaat die, om met de woorden van Paus

De Rij-Veilig-Belofte, die ook het vorig jaar door .zeer

Joannes XXI 11 te spreken, ,,op de weg een klimaat doet

velen werd afgelegd, heeft er veel toe bijgedragen, dat

ontstaan van voor.zichtigheid, hoffelijkheid en naasten-

u, als weggebruikers, .zeer bewust hebt meegewerkt aan

liefde, welke in overeenstemming .zijn met de beste

een bevordering van de naastenliefde op de weg.

tradities van on.ze christelijke beschaving".

Ook dit jaar weer .zullen on.ze Christoffeldagen in het

Van harte welkom in Elsendorp !

teken staan van het CHRISTEN ZIJN OP DE WEG.

J. SCHOLTE, pastoor

PROGRAMMA
Eerste Christoffel.zondag
Zondag 18 juli

Op d~ dag verwachten we zovee
ogelijk vrachtwagens en tractoren, om daarmee de drukte op de
volgende zondag enigszins te ontlasten.
H. Missen: zeven uur en half negen.
Hoogmis: tien uur.
Lof: drie uur.
Na alle H. Missen en Lof is er gelegenheid om in de
kerk de Rij-Veilig-Belofte af te leggen. Daarna
volgt buiten de zegening van de voertuigen.

Jaarlijkse Christoffeldag
Zondag 25 juli

H. Missen: zes uur, zeven uur, acht uur, tien uur.
Avondmis: vijf uur.
Lof: drie uur.
Na ,<>1 1~ H. Missen en het Lof aflegging van de RijVe.__ ) Belofte en zegening van de voertuigen.

Voor een VLOTTER VERLOOP van de zegening
worden de motoren en
bromfietsen door twee
priesters gezegend bij het
motoren- en bromfietsenpark.

Wenken
voor de
Sint Christoffeldag

Knip de ORANJE DRmHOEK uit en plak die op
de voorruit.
Volg stipt de aanwijzingen
van P O L IT IE EN ORDEC OMMI S. SARIS SEN
(met oranje band), om bij
de enorme drukte een verkeerschaos te voorkomen.
Voor de zegening van motoren en bromfietsen zijn
aparte parken aangewezen.

PLAK
Van half tien tot 11 uur én
van half drie tot half vier
kan GEEN zegening plaatsvinden.
PLAQUETTES, sleutelringen en medailles van Sint
Christoffel zijn in ··· ruime
mate en in de grootst mogelijke sortering in Elsendorp aanwezig en verkrijgbaar in de stand op het
plein.
Neemt allen een NmUWE
deelnemer aan ons Apostolaat mee naar Elsendorp!
Inschrijvingen bij de stand
van het Apostolaat.
Elsendorp is ook te bereiken over de nieuwe weg
Boekel - Venhorst - Elsendorp.

DEZE
DRIEHOEK

OP UW
VOORRUIT

