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Nu de»4aand augus
tus na&ert,komen er
ook wear 'n paar Jarl

gen aan de beurt o Dat
wls dan allereerst de op

een'na oudste van onze zus
ters-missionarissen, moeder
Dominico lw111erns},aie in In
donesié -
54e verjaardag vieri . Zij is
w' in 1907 geboren in de woning,

waar thans de fam. van Vulpen woont.Al1een
de ouderen zullen haar nog kennen.Zij is
echter eveneens een der onzen.We fe1ioi~
teren haar van harte me deze verjaardag
en wensen haar een vruohtbare missie-ar-
beid toe in Indonesi§,waar zij Moeder-Over~
ste is van een dar nederzettingen van de
zusters van de Goddelijke Voorzienigheid.
Haar adres vind§_U hiernaast. .1I

l
»

40/

A
I

l

I

I

I

1

ho

_ rig vroeg
- ` de maand ver
V 5hijnt dit julinumme

__ fe willen de motoorcss
en de vaoantiedrukte vécr
zijn=en U tijdig laten wete
at het ook deze maand weer

kermis is in Bergharen en Herman
Ons volgend nummer moat U ecbter pas 1n
de tweede helf£ van augustus verwachten

Ook dimaal is er aan de HIER-gebeur
tenissen de meeste aandaoht besteed. Bo
vendien zijn we rijkelijk geillustreerd.

We mogen U nogmaals vragen om di-
rect door te geven,wanneer Uw buurman
wel en U geen blaadje ontvangt.De ge-
meakte fout kan dan tijdig hersteldvwmkn.

Velen informeerden naar de toestand
nan onze redacteur,de heer Teijssen. We
stellen dat bijzonder op prijs en kunnen
laten weten,dat hij het goed maakt en in
augugus wee: thuis hoopt te zijn. _

Voorts viert hij op 10 juli
zijn 48e verjaardag.We schrij-
ven ongewijfeld namens U al-
1en,wanneer we hem van harte
gelukwensen en hem nog vele

7 jaren gunmen voor zichzelf,
voor ledereen en vocr al1es,waar hij zo
slecht voor gemist kan worden.
Van harte spoedige beereohap.

Aan a1len,die op vaoentie geen9wen»
een we veel plezier Moe. Ie die tijd
zul U 89 MISSIE Qeerzeker ook niet Ver"
geten.

De adressen van de hiernaast ge
noemdé jari8¢4 vindt U wel elders in
dit nummer08s gironummer is nog altijd;

1010000

e
Onze 1--vliegenler
Agnellus Verheijen
_>verjaaz*b op 12 aug-¢

Of hij erjaardag zal vieren
'Q de lucht 'of in zijn missiepost in

Nab4~e,waar hij tijdelijk als pad¢or
dienst dost ,we weten het niet ,ma.ar ook
hem wensen we Van harte proficiat met
zijn 32a verjaardag. We wenaen hem tevens
meer geluk toe met de vliegerij b0ven
de binnénlanden Van Nieuww-Guinea .

Vaf1ze1fspi~e1§e;q§. 1conden We niet iia,-
laten zijn vlieg-bi.ti'g(he-h lijkt er
bij deze felicitatie te p1a,a,tsen.
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dat de zieken8ag te Bergharen in
de afgelcpen maand wear grote belang-
stalling heeft getrokken?

da UNI een Haravabekertournooi
organiseert en a.s. zondag de eerste
wedstrijd zal worden gespeeld ?

dat de jonge boerinnen en jonge
boeren van Bergbaren op de sp@mtdagen
te Altforst en te Groesbeek weer betere
resultaten hébben bereikt dan alhier?

dat zij het te Groesbeek in verzen~
gende hitte zelfs presteerden eerste
prijé te
de volksdans en de dmnes
tweede in de estafette3

&at de tekening van
renner hiernaast er is gepf
voor Pietje Schxeven uit
Bergharen,die in zijn kla
de tour van Hernen won?

dat Pietje tegen,-
woordig zijn renfie%sen
naar het orossterrein
vervoert pér fieswagen
tje ? ,

e
halen me11 de gemeng-

.. 28-

over de maand JUNI 1961
Deze keer zonder ooieva
want die kwasn er 8e-
woonweg n`ie'b aan te pa

§E89_§.]8_I[s geen (vorige maanden te hard
van stapel gelopen.. ,)

OVERLEDEN; Po1man,Theodora M. ,82 jaar ,
wed.van:Lindeman,H. te Bergharen(1 juni)

9.¥82.1.33830UWD.8
8 juni; Peters,Antonius m.I.,28 j.,Wijchen

v.Heumen,Arnolda W.,26 j.
28 junisPe1:ex~s,Antonius J.F. ,3D j. ,Hernen

v.Lubeek,Johanna M. ,30 j . ,Hernen.
28 juni:Herfkens,Gerardus J,Th. ,3O j . ,Ewijk

Hoeks,Wi1he1mina. M. ,31 j. ,He:~nen.

9.ET30U`W32=
14 juni Lalleen we"htelijk)

v.Suznmeren,Marinus P.J. Bergharen
Janssen,Anna M. Bergharen/Wijchen
(He-b ene blok kwijt,het andere

8 T W6BI' 83H»»¢)
26 juni:De1~ks,Wilhe1mus H. (meer melk..)

Be:r-nts,Arma J.W. Berghareh.
29 juni;Peters,Antonius I-LI., Wijohen

v.Heumen,Arno1da w. , Hernen.
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Aawtal inwoners van de gemeeni-.e Bergharen
op 1 januazri 1961 l8799op 1 julie 1909Q
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dat zaterdag voor de kermis

dat op woensdag,l9 _- uli a.s de
ouden van dagen uit onze gemeente weer
hun jaarlijks uitstapje maken?

dat zij dorstiger zijn d&n wij
durfden veronderstellen,omdat zij een
bezoek wilden brengen aan de bierbrou~
werij van Heinekens in den Bosch ?

dat Heinekens dit eohter tijdig in
de gaten heeft gekregen en heeft laten
weten op de aanvraag niet in te kunnen
g3an¢

dai dlt wel erg jammer is
voor degenen onder hen,die tot
de excellente groep van hier-
proevers behoren ?

dat de kermis wear in het ,
en op zondag,9,maandag,10 en 4i& ll
juli in Hernen zijn tenten weer o§'Eal
slaan?

dat er daar dan wear heel wat kip»
peboutjes verorberd zullen worden ?

dat de kermis te Bergharen een week
later zal werden gehouden?

dat het voor eendeboutjes nu niet
de juiste tijd is en de Bergharenaren
daarom bij de buurlieden aan de overzij~
de van de Tol meer het daarvoor meer
geéigende spul moeten gaan kopen ?

te
8ergharen weer een dansavond wordt gege
ven ten bate van fanfare en drumband?

dat het aantal spelende leden van
de fanfare is uigegroeid tot 30 en van
de damesdrumband tot 16 ?
zijn?dat weer 9 leerlingen in opleiding

e / !
li :
dat de motorwedstrijden om de Grané

Prix op 30 juli a,s. ook W€6T door radio
woreldomroep zullen worden uitgezonden,
zodat deze dus ook in de missie zullen
gehoord worden ?

dat de 8oer*nnenbond van Herman-~Leuf
een reis naar Arnhem en omgeving heeft
gemaakt en behoorlijk op tijd thuis was
's avonds om tijdig op stok te kunnen .

dat do boerinneNbond van Bergharan
het minder fraai maakte en na een rela
via Rotterdam,de Europoort,Madurodam,den
Haag,Sche veningen en den:osch
pas ' S nechte om half één
terug keerde?

dat de scbik onder~
weg echter zo groot
is geweest ,dat er nu

nog over vv'ord*c gepraat ?
dat wij neu net na het

typen van deze roemruchte
er aan denken, dat we

hierover niets mochten sohrij-

- , daarom wordt verzocht het
meer over te elaan ?
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uit Limbu1~g,een zuster uit Zeeland.,
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Onder een nog warm avondzonnetje en
op de praehtige pas gesohoren grasmat van
Hernens voetbalterrein,werd op zaterdag,
24 juni, de revenohewedstrijd geepeeld
ruseen de veteranen van Hernen en Berg-
haren,welke eindigde in een 5-1 overwinf
ning voor de gasi"»

Hoe vreemd het. moge klinken,al epoe-
dig bleek,da de benen van de naar ver-
houding zware eenden sneller waren dan de
ranke kippepootjes en due eerder en meer
het doel wisten te bereiken. De rust ging
dan ook in met een l~o voorsprong voor
B9T8h&IGM¢
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4 nuit Epouto bij de Wiseelmeren
op NieuwGuinea,geeft breeder Marius
Janssen van de FlerOe enige bijzonder-
heien uit dit miseiegebiedv In de sta~
tie Epouto is een pater en zijn twee
breeders en vijf zusters van het Derde
Ordehuis van Alverna.De peter komt uit
do Aoht orhook,een breeder en vier zus-
ters

'Wig hebben hier een school voor
Voortgezet 0nderwijsDus leerlingen van
diverse soholen uit dit gebied.De beste
van die eoholen komen dan hier om wat
meer te leren en later hoger op te kun--
nen.De voertaal op school is nederlande°
Momenteel zijn er nog meer twee klaeeen,
in september komt de derde klas er bij.
Dan zullen het ongeveer 130 leerlingen
zijn°Na deze school doorlopen te hebben
kunnen ze onderwijzer,verpleger en kan~
toorklerk wordenZe kunnen ook near een
land- of tuinbouwechool of een ander vak
gaen lerenEr zijn due wel mogeligkheden,
maar wat ze verder ook willen worden,na
deze school zullen ze altijd nog enkele
jaren moeten leren voor ze een redelijke
been kunnen krijgenc Ze kunnen alleen
maar hoger op,wanneer ze een diploma heb~
ben,

Twee van de zueters steen voor de
klas,de andere drie doen het huishouden.
Ongeveer 20 meisjes doen het werk mee en '
volgen op die manier een huishoudcursus.
Er zijn ook 20 jongens 6 ct 7 uur lopen
hier vandaan,waar ook een pate? zit, die
graag wat jongens heeft,waar hij wat
hulp van kan hebbenDie gaan in een kam»
pcng in de buurt naar school¢Voor het werk
in de tuin en het timmeren leren zijn er
nog 20 tot 25 g?oteren.Alles bij elkaar
zijn er heel wat,die iedere dag de kost
moeten hebben
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Als hoofdvoedsel is hier de
aardappel.Deze moat 8 ta 9 maanden staan
voor
te modig,A1les draait

tcekomst ziet er hoopvol uit, Als
een ge~
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hij volwassen is .Er is ook veel groe
echter heel aardig

en de
ik goed ben ingelioht ,bestaat er
gronde hoop,da'b we binnen afzienbare tijd

aardekracht krijgen"e ch
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In de tweede helft was het helemaal
verkeken voor de kakelende mannen. Voor
rust waren er nog verontschuldigingen,om~
dat Herman slechts lO voetballende kippen
kon vergaren,maar oen na &e rust als
nummer ll een onzer nog rappe redacteuren
ward ingezet,mocht bet nog niet bateng
Zijn schoenen W8T8H trouwens op deze
strijd niet vol&oende ingpsteld.Zij waren
niet voorzien van noppen,het glijvermogen
was te groot en zodoende konden de boch
ten niet op de juiste wijze worden geno
menOp z'n lest waren deze schoenen bo-
vendien verdeeld in twee bovensNukken en
%wee zolentenminste zo ongeveer°°

Heel Uni gooide zioh in de aanvala
Tegen een dergelijk geweld moest bet
handste gekakel bet afleggen De ranke
pootjes hedden kennelijk gebrek aan vi~
tamine A en kalk en stuntelige sohoten
werden naar Bergharens eendedom gemikt o
Slechts eenmaal glimlachte Vrouwe Fortu-

-na tegen Hernens mannen,wier onmiskenbare
dapperheid beloon& wer@ met een goaltje°
Baartegenover tlo&der&en de eenden er na
de rust nog vier door de met portzegels
afgezette goal van bet kippeOok.

Heel do wedstrijd ward echter ge~
kenmerkt door een vrienésohappelijke en
spoytieve sfeer,hoewel de onkreukbare,
wijdpijpig gebroekte en gebretelde Kobus
in geruite kiel als grensrechter een en~
kele meal door Qnatuurlijki) Unisupporters
betioht werd van partijdigheid»

Nadet eenden en kippen broederlijk
de krenienmik op8epikt ha&den,togen
allen voldaan hulswaaris
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De E,H.B.0. heeft ons laten weten,
dat zieh reeds liefhebbers voor breien
hebben aangemeld. Er zijn ook reeds oude
brillen en lakens ontvangen, Wie er nog
meer heeft,die men niet meer gebruikt,
kan ze te allen tijde inleveren bij de
leden van de EH.B.0., die weer naar
de Memisa zenden.
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dat een jongeman uit Hernen 's a-
vonds niet voldoende puf meer had om
tijdig het lioht van zijn fiets aan te
zetten.Hij zal nn wel voldoende poem
op moeten brengen om het proces-verbaal
te betalen.....
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dat het maken van zo'n ding ook op
die dagen zoveel geestkracht vergde,d.at
een politieswagen voor een uitrit we d
gepa.rkeerd..... J

U hebt het v v
natuurlij W
al vaak g ..
hoorda /
HOE WARM HEI* WAS 4
EN HOE vER.....
Zaterdag, 1 en zon- / -------"'
dag,2 juli waren dagen om er voor ons
blaadje iets voor op te tekenen.

.--..¢ -~ in-1 141
dat ze in Hernen ijsblokken in de

kippenhokken moesten leggen om te voor~~

komen,da"c de eieren direct na. het leg-

gen gingen koken.....

dat zo'sreel Bergharense eenden het
weteringwater opzoeh"r,en,dat deze bijna.

overliep.....

dat zowel de haan van
I

toren stond te gapen... o o o
Die van Leur hebben we niet
meer gezien,omdat het zo 4
warm was en ZO VerO!oO0 3

dat wij met dit nummex' pas Effden
te beginnen, nadat de war-mte was verdwe-
nen uit vrees, dat er opeens te veel
vet zou wegdrijven.... o

dat UNI de strijd om de Harsrvabeker
op 2 juli niet durfde te laten spelen
-zondag due dubbel pub1iek-- . o ...

"'i;\

Hernens als van 8ergharens»
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dat tensloiz-be zelfs sornmige koeien
het in haar hoofd kregen om 'n paar
melkloze snipperdagen te nemen., a c u o

Emclcnag gen'
h-nellr, heh'
8L'n snf
p¢rNa3_
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Als eerste re tle op onze medede~

ling, dat we door 89 post van onze mis~
sionarissen heen waren, ontvingen we
juist voor we het laatste gedeelte van
dit nummer wilden gaan typen,` een brief
uit Noorwegen van zuster Hilaria Derks°
Ze was er echi van geschrokken, dat wij
nu helemael zonder brieven van missiona-
rissen ze+on,maer we kunnen hear wel ge-
rust stellen8 met het gevecht tussen
kip en eond hebben we een aardige ruim-
te van ons blaadje in beslag kunnen ne-
men. Al zijn kip en eené dan tegenwoor-
dig broederlijk vereend,het zijn toch
alijd twee verschillende soorten, die
stoeds weer iets andere op Glkaar aan
te merken hebben. Beiden blijven echter
sportief. Het gekakel en gekw8ak zijn
van goedaardige aard.

Zuster Hilaria betuig haar deel-
naming met de heer Teijssen.Zij belooft
voor een spoedig herstel te hidden. Op
die intentie heeft zij al menigmaal de
H.Mis en de H.Communie voor hem opgeof-
ferd,

Zo zien we dan dat Hi3B niet alleen
voor G1NDER werkt en hidt , maar dat even
goed GINDER aan HI8R denkt.

Wij moeten het hierbij laten voor
wat de brief van zuster Hilaria uit NOor~
wegen betreft.

De volgende maand liggen de brie-
ven natuurlijk weer opgestapeld. We
zullen dan trachten ze weer zo gauw mo-
gelijk te verhierenginderen.....
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