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Archief Boerinnen Jeugd Bond, bisdom Breda

  
 0.Beeld en geluid.  

Bevat 18 stukken
  
 1.Liederen gezongen bij Oogstfeesten, Meifeesten en dergelijke. Met muziek.

  1947-1949, z.j.
  
 2.Onderzoek over de toestanden bij de boeren-meisjes.  z.j.
  
 3.Stukken over de BJB te Leuven (België).  1930-1932, 1944-1952, z.j.
  
 4.Aantekeningen over de vorming in de eerste jaren. Op losse blaadjes.  1933-1936
  
 5.Lezingen over de jeugdbewegingen, waar de BJB ook een onderdeel van is,

uitgesproken door F.B. Frencken te Breda en J.G.A.J. van Campen directeur van de
eucharistische kruistocht te Breda.  1933-1934, z.j.

  
 6.Aantekeningen K.B.J.V.-groepsleidstersdagen te Bourigne.  1934
  
 7.Programma van de studiedagen KBJV te Steyl.  1938
  
 8.Stukken over de groepsleidstersdagen van de Katholieke Actie in Zeeland.  1944
  
 9.Stukken over de moeilijkheden bij de oprichting te Oosterhout.  1946
  
 10.Stukken over de oogstfeesten.  1946-1949
  
 11.Programma van cursussen en lezingen voor de boerinnenbonden van de N.C.B.

  1946-1947
  
 12.Stukken over de voorzitsters en Pioniersters.  1946-1949
  
 13.Stukken over de Meifeesten.  1946-1948
  
 14.Programma's van vergaderingen, bijeenkomsten en recollecties.  1946-1949
  
 15.Artikelen over de NCB uit de #Helmondse courant#, #De Boer#, en andere.  1935,

1946, 1949, z.j.
  
 16.Stukken over het huwelijk van M. Dirven, diocesaan voorzitster en A. van

Merriënboer te Oudenbosch.  1947
  
 17.Stukken over de "Noordbrabantse Christelijke Boerenbond", (NCB) te Tilburg.

  1948-1950
  
 18.Stukken over excursies en bedevaarten.  1947
  
 19.Artikel "Princes bij de wapenschouw der Brabantse boerenjeugd", te Oudenbosch.

  1947
  
 20.Artikelen "Kent ge de BJB?" uit #Voor altaar en haard#, uitgave van de BJB in het

bisdom Breda.  1947
  
 21.Stukken over land- en tuinbouwtentoonstelling te Oudenbosch en Eindhoven.

  1947, 1949
  
 22.Verslag van "Jonge Boerinnen" vanaf 1 april.  1949
  
 23.Circulaire "Zomer-activiteiten KA Bisdom Breda aanbevolen aan de jonge

boerinnen en preekstof recollectie "Jonge Boerinnen", van rector E. Cammaert,
assistent geestelijke adviseur NCB.  z.j.

  
 24.Circulaires en mededelingen van rector E. Cammaert, diocesaan adviseur te Breda.

  1947-1949
  
 25.Stukken over de kwestie het aspirant lidmaatschap van de NCB.  1947-1948
  
 26.Tijdschrift #Leidraad#, voor vorming en actie van de KA te Breda. Met

aantekeningen van J. Krijnen.  1948
  
 27.Stukken over de BJB.  1946-1948
  
 28.Stukken over de verdiepingsdagen.  1948-1949
  
 29.Stukken over de sportdag RKJB te Leur en te Waspik (kring Breda).  1949
  
 30.Brieven van verschillende personen aan J. Krijnen te Breda. Ze vragen om

godsdienstige vorming. Alfabetisch geordend.  1949
  
 31.Liederen en gedichten. Zonder muziek.  z.j.
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Archief Boerinnen Jeugd Bond, bisdom Breda

 32.Stukken over propaganda.  z.j.
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