
Hoetin Boes, Ferdinand Willem Hubert Maria. — Direc-
teur der N.V. Chemische Fabr. „Hobo" te Venlo. - Geb.
te Boxmeer, 9 Mei 1888 als zoon van Victor Anton Hubert
Maria Hoetin Boes en Eugenie Bormans. - Geh. met

Mathilda Ma-
ria Louisc An-
gusta Russel. —
Kinderen: Ma-
thilda Eugonie
Blanche Marie,
geb. 2 April
1917; Eugenie
Charlotte ' Ma-
rie, gob. 17 Apr.
1920; Yvonne
Elisabeth Ma-
ria, geb. 2 Oct.
1921; Ferdi-
nand Eugène
Maria, geb. 12
Sept.l923;Jao-
ques Victor
Hubert Marie,
geb. 14 Juni
1928; Marie
Louise, geb. 10
Jan. 1931; Marie
Therese Carla,
geb. 11 Augus-
tus 1934. - H.
B. bezocht de

H.B.S. te Breda en vervolgens de opleidingssch. tot off. te
Kampen, waarna hij als 2e Luit. te 's-Hertogenbosch be-
eedigd werd. Hij werd aangesteld als leeraar aan de school
voor verlofsoff. en in 1907 overgeplaatst naar Venlo. Drie
jaren later moest hij wegens een ongeval met pensioen den
dienst verlaten, waarna hij werd benoemd tot Directeur
van de N.V. Chemische Fabriek „Hobo". - Onder de
producten van de fabriek nemen o.a. diverse speciale
koudlijmen, voor de meubel- en bouwindustrie, speciale
verfsoorten, waarvan, o.m. het Rijk en verschillende ge-
meenten zoowel in het binnen- als buitenland tot de af-
nemers behooren en „Poloflor", een middel ter bestrijding



van diverse ziekten, met dubbele werking, zoowel als
insecticide als fungilide, dat steeds meer door tuinders,
landbouwers, bloemisterijen, boomgaardbezitters en par-
ticuliere bloemen- en plantenliefhebbers, zoowel in binnen-
als buitenland gebruikt wordt en zeer veel naar Oost- en
West-Indië wordt geëxporteerd, een voorname plaats in-
neemt. Behalve diverse andere bestrijdingsmiddelen, heeft
de onkruidverdelger Penetrall een algemeene bekendheid
gekregen. Van zijn hand verschenen talrijke publicaties op
het gebied van insectenbestrijding. - H. B. bereisde di-
verse landen o.a. België, Engeland, Duitschland en Dene-
marken. — Zijn vrijen tijd wijdt hij bij voorkeur aan de
wandelsport; aan de bestudeering der dierenwereld,
plantkunde en aan zijn fraaie postzegelverzameling. -
Hoogmolenweg 46, Venlo.


