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pater Ildefonsus, pater Patricius: 114322; 111379
vakverenigingen
gebouw vakbond op Binderseind: 116548
vakonderwijs
107198; 119037; 119046; 14487
Kranten
In Helmond zijn verschillende kranten verschenen. Er is geen index op die kranten. Wel zijn
veel krantenartikelen terug te vinden in de documentatie. Microfiches van de kranten zijn in
te zien in de publieksruimte TOEN in Eindhoven.
Daarnaast zijn in de publieksruimte TOEN in Eindhoven ook diverse tijdschriften te
raadplegen. De paters Capucijnen in Helmond waren zeer actief in de drankbestrijding en
gaven verschillende landelijke en lokale bladen uit, zoals Het Blauwe Sein; De Blauwe Vlag;
Propagandablad van de R.K. Drankweer te Helmond en gezamenlijke
drankbestrijdingverenigingen te Helmond
Documentatie
De documentatie is systematisch in rubrieken opgeborgen. Zij is aan te vragen in de
publieksruimte TOEN in Eindhoven.
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Vakorganisaties
5.2.4. Drankbestrijding
5.6.
Huisvesting
5.9.
Overige maatschappelijke instellingen
9.4.
Voortgezet onderwijs
Daarnaast is er nu nog een hele serie brochures, die ook tot de documentatie gerekend wordt.
In de brochures zitten vaak verrassende zaken. Het kan gaan om feestprogramma’s, maar ook
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