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Ondanks herhaalcle pogingen zijn
we ez* tot op heclen nog hiet in ge-»
slaagcl cle Sint het gebrujlcel i jke in-
terview ai' ~be nemen. Wa hebben 6.aaI-
om ditrraaal wat menxson opgezocht on
bun meningen over het Sinterklaas-
feast isa vex-nernon en zijn allereex-st
naar een mieldenstander g8;efg;a.a,n. 1)ie
nmocht de Sint wal. De inkopen stegen
met de dag,geen regering,die zo best
voor hen zcrrgde ala dc Sint .We zijn
teen naar een huisrnoeder gegaan. . . .
sen van 7. kinc*Lexvon,waa.rva.n de oudste
ternauwernood 11 was. Het woz-dt :met
het jaar erger, vond. zo. Neg 'n paar
jam' zovelo wensen van de jeu86.,vez'-~
trouwde ze cms toe, en ook cle Sint
gaat op de :l8'le.s...Hij moest or maar
rnrae uitscheidan..We konden het daar
niet direcis mee GCIIS zijn an hebben
daamver een .jongedarxe van 21 naar
haar :naming gc'vra.agc'i.Z¢2 vond. hart zo'n
19114 feeat, zo gezell i .,stoeds weer
een niewvve verrassing; on zij voncl de
oadeaus met herb jaarr grcoter w<>1-zd£m.
Haa,x~ verlanglijstje naclercle clit jaar
de honderd gwlcien, ze was "bonsloirbs
verlootd... We daohten even aan cle
"arms" verlcafde an infornxeordsn `bs:i.j
de eerste .de beste bner,c'Lio we onder-
vvteg tagen kw'a|r:1c)n.\Troego1-,zo 'bevvwaex-clca
hi j ,kreeg hi j jaarl i jks 'n paar l<;lor.1--
pen,'n paar wanton en *ne krentebol
rnzrb 'na flap (28 cent) .En clan waart
ge we clu'sr`t>e1 an dwarfs te.v1~eden, be-
t e r <3.an wx over de prijs van de eie-
ren

dere en snrzunigen gingen ex* .646 spot

We 'broldcen naar een A.O .W-ex',die

+ ::. Giro 10lOOOO
de A0\"I-ugijskering iaéere maancl een Sint ex-
klaasfoost noemclé. Ben v:ci,jgezellen°v~x~ou.vv'
van tegen de zestig sprak met nog meer
enthousi&sr.1e,o1z1dat ze tocln wel ve:r~wa.chtte
dat haar AOW-pensioen al met de 60 jaar
in zou gaan en dat was haar ztxaandelijke
meer waaréi. dar; 66m keer in heir jaar Sin-
terklaas....

We hebben het teen 'bij de jcuzgd. ge-
zooht. Uloraannon dachten al aan een anal
bronuner als ze straks 16» zouclen worrlan
en do Ulinnen vonden het knots gcazelligg
als d.e zvvarte pi@'uen hat naar goecl deden ,
Die van de huishoud.school m€aetzuien, dat ser
cli t jaar in hat gezin wal een vol-a,utQma.-
tisclze wasraachine mocb:b lcc!zwn., De ,jnngens
van de ambaohtsschool lachtené-"naar ne
keer,n1aar haclden 'van d,e4S:Lnt §§8och *super-
beste verwachtingen. .116 hc>o.g&l;e klasaen
van de lagere school scbré'éuwc`Lep door ei-~
ka»az~.IJe ana wist het nag, b<a'c¢ax~ dan de arr-

. mee
d.1'i,jvean,}1etgcen. de zwarte iiaten cdr: niet
zal zi jn ontgaan. De klainezcen waxen be-
does6.e1~.B8.;j soranigcm had 6.0 zwaa;ft;a p i e t
al aan het x~88;(tL gekILopt.Ze zullen :net al
les tevredan zl jn,a,ZL zi jn hum verlang-
l i jst jos dan oak nie 'b voor do paaa,

We bebben 'bensloite aan zovelen mo
gevraagd cf onze naissionarisaen niet vers-
get en zouden vv*o1»d.en.Vooz~ hon irnraers mag.
Sinterklaas het hele jaar wel k¢nz<ar1 en
dan nog zoud.en ze veel en veel :ninder
hebben dan.wij,8.ie in werkelijkheid bijna
iaclera dag, Sinterk.1a.asi`ees°t; hebben.Hope-
lijk,d.a~l; de Sin"c meer' mei; <3.e hehaefken
dan met cle mensen relcening gaat houxien
Hij kan het *benslotte weten
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Bu :LDrie patera hebben gereageerd op ons

vorig num~ ~er,waarin we sshreven, dat ze
ons hopelijk niet vergeten zijn. Pater
Ponjé schreef als eerstes 'Ben vandaag
preciea 11 maanden uit Nederland weg en
het wnrdt dan intussen ook wel eens.Mjd
&at ik wear wat van me laat horen. Ik
schijn zo'n beetje Piet van Oss allures
te krijgenl " En pater H.Buijs schreef
een dag laier="In het laatste blad van
Hier en Ginder,&at ik gisteren hier
mocht onXvaggen, lees ik tot mijn spijt
en verransing, dat de post van onze mis~
sionarissen uitgeput is? En pater' M£u
lepas is er van gesGhrokken.Hij schreef
op iezelfde dag2 "Ik ward er bleak van;
het was geen ateek Qnder water, maar er
meters bovenghet was niet veor misven-
stand vatbaar§het was midden in de roosv
Ik spreek hier veor mezelf hoer,hoewe1
er meer aan een gewetensonderzoek toe
zijn,wan£ men sprak van Missionarissen
in het meerveu& en ik eigen me geen plu~
rale maiestatis oe. Daar stapt zelfs
de Fans af en oe van af?

Zieza, dat hebben 'WG due al weer
verdiend= drie brieven van vrij omvang
rijke aard en er zullen er zeker neg
wel meer velgen. Niet dat we het blad
niet vol kunnen krijgen,maar zo ai en toe
moeten we toe ook iets van onze missio~
narissen k&nnen sohrijven, want het is
tenslotte een issieblaadje, hoewel er
van alles in wordt behandeld.

bei wei/
NU het wear slechter gaat worden,moet cnze
limerickman meer binnen blijven achtar de
kachel. Hij kan dan zijn dichter1i3ke nei~
gingan vrij uitkursn op alles en iedereen.
A1 licht is allereerst het wear aan 89
beurt.
Een Belgisehe aeskundige hear
Vbarspelde geregeld het wear
Doch een boertje uit Mock
Deed dit op zijn manier Qok
En raadde het menige keer....

dank voor Uw verjaazmlags

ook: geschikt iijn vom: aissionarissen

aar
van

Men vroeg hem zo vcnor de vuistg
"Verbal eens,hoe doa je dat zég
8n raad eens wat het boertje tczen zé
" Ik doe het net andersom als hi j
En we hebben evenveel pech....."

flver de bejaardsn van de Ovemarsstichting
te Winssen hadden we ook nog wel wat te
sehrijven, :naar er is echt geen ruimte
meez~.Niet arg zeker*'? Komt nog wel hoor'

ID..

Pate JS, Qnk al 'nbek€%r ing,
laat er geen gras over groeien en ofscho0n
hij in een buitenstatie zit,laaty z}jn
pen over het papier V1i9g8H|

'WbGreerst mijn oprechte 93 5*

die gesteund docr het gebed 9) i9"W
van velen,1aten WG hopen, 89
vervulling mag gaan. of de 'siggggn nog
komen,stond er niet uitdrukkeligk bij,
daarom had ik er zelf maar 'n paar in &e
stad gekocht (echte Hollandse Velasques
en Willem II zijn hier te krijgen,a1s je
maarduiten hebt) en met een rondje bien
voor de belangatellenden,is de verjaar~
dag op 4 september gevierd. en zijn we al
wear een heel eindje verder gesjouwd.
Zo zijn we op 23 oktober van Nocr&~Rho~
éesia in ZAMBM veranderd.Boor de radio
en. TV zal ieder er wel van hebben ge-
hoord,maa1. menigeen heef% misschien tot
heden toe niet in de gaten gehad,&at dit
't land is,waar pater Buijs huistf

Pater Buijs beschrijft dan verder
hoe het (over het algemeen ruatig) is
gegaan met de onafhankelijkheidsviering
~daarover een volgende keen~ en wil dan
een handeltje beginnen in postzegels.

"Ik plak 2 nieuwe onafhanke1ijkheids~
zegels op deze brief. Mae: er zijn 3 ex~
tra postzegels uitgekomen in een be-
perkte oplage. Zij,die geineresseerd
zijn,zoals postzege1verzamelaars,zal ik
de volle serie opsturen als ze t. 5,._
willen afdragen bij mijn .broer Hien.
Er zit zo&oende ook een halfje aan vast
voor mijn missiewerk en de verzending.
Maar wacht niet te lang,want tegen het
einde van het jaar zijn ze uit de cir~
Galatia-

Rest me nog wat reacties te gev9n
op ons maandelijks wwlkome blad "Hier
an Ginder? Hier en daar diep leedwezen
en mijn oprechte condoleance bij ovr~
lijden,maar= gelukkig ook blijde tonen
van gelukwensen bij zov9e1 gébsorten.
Ook al zijn we cver de 2000 (???? red.)
toch is het nog niet overbevulkt. Dit
blijkt uit het fait ,&at Bergharen een
on£spanningsoord zal krijgen. Zou dai

n

op vaoantie ? (Al lioht,red.} Ik lees
graag de feestelijke gelegenhe8en,zca1s
van de fantare,drumband,visclub,voethal,
toneel 0t motorcroas. Het staat allemaal
in on@e belangstellingf

En daarom zullen we dan ouk
trachten deze te blijven brengen
hier 11&8I ginder. 4 * 4 9
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Op ons verjaardags1ijst~
je staat 2 28 nov. 1911, geboortedag van
pater P.van Gas, hetgeen wil zeggemdat
hij binnenkort 53 jaar hoopt te wox~den.
Hij doet dat ternidden v.an de Nederlandse
emigranten in Austr-ali§, naar wij hopen
in de beste gezondheid, in blakende wel-
stand met een echt hollandse sigaar(als
ie tenminste wear aan het :coken is ge-

. Voor deze verjaardag brengen
we hem. de beste wensen en
hopen en bidden, dat de
Gever van alle goeds hem
nog vele ,jaren zal *ooewij-
zen. Velen,<3.ie hem kennen,
zullen ongetwijfeld per-
soonlijk naar hem schrij-
ven naar het adresé
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Rev.Fa't:her P.va.n Oss
Redemptorist Fathers

ennant Hina N'.S.W.. =.
.4U.3l'.83.1._3§i; h

GEBOREN: latbla. e goed be,ginnen2de re-
dactie deed dit keer ook mee.:De 'tzrotse
gloedniwuwe vader moest er wel *owee keer
mee naar de kerk om de eerste kleine ge-
doopt te krijgen, ma.a.x- het kwam tcoh
rxatjes voor elkaar.

25 okt.8v.Duifhuizen,Maria A.W.G,, I-Iernen
vader: A.W. ,moedeI~aRu"cten,M.J .

3 nov. sHermar1s,E1isabeth J.G. Bergharen
vader =G.B c ,moeder=Bern*c S ,E.M.
5 nov. =v.d.Booga,a,rd,Gornelis W. Bhrn.

vader-:L .M. ,moede1~=Kersten,G.,M .
9 nov. =v.Heumen,Johannes J.C.

vader =F.8.moeder= Derks,Th.W .
10 nov.:de Klein,'l'heodoor A.G. Hernen
vader=G.A ,W . ,mo edex'aSeege1's,J .G.M.
10 nov. €v.Vu1pen,Petrone1la A.J. Bbrn-
vader:S.J .G. ,rnoedersv..Alphen,P .A .J ¢

OVERLEDEN229 0kt . f»Pekel,Gera;r~dus A. 551 j.
8e;l:~gbaren,e.v. :Loeffen,H.W .
2 nov. sv.Merwijk,A::nolda fr11.M~,76 jaar
8ergharemwed.v.Pu`bliokhu.izen,P.M.
7 nov. 2 8ernts,Johannes,6§?. jaar, Bex~gha-
ren,e.v. Bus,W.H.
9 nov. 2Fleuren,Antonius G.,76 jaar
8ergharen,e.v. de PQOt,P.

0l\U)ER'l'ROILWD: Elsen,WilheilJnus A.,28 jaar
en v.811nnne1~en,Maria H.,23 j»,8ergharen
v.Wo1~kum,8ez"lcus C. ,36 j . Winssen en
v.Haande1 ,Antonia G.,36 j .,Bergba,ren/Tie
{feest dns voor pateI van Haandel)
Renkens,Evex~aJ:dus G.,28 j. te Venlo en
Vergeest ,Thereaia M. ,24 j . te Hernen
Ta.x,Jozet M.-I., b. 22 j. en Zoetekouw,
Maria I-I.V*I .A.,21 j beiden Bergharen
Bur,8*ers,J<>hannes 8.,26 j., Bergharen en
v.8JJmmeren,Gee1=truda G. ,26 j. ,Horssen
8oek:s,Adriam1s c.,32 j. 'tae Hernen en
v.d.Wielen,Chx~istina A . ,27 J • ,Appeltern

G3YROU"»?IDa 29 ok'b.:&e Kleijn,Johannes te
Winssen met Sohreven,Petronella M.. Herman
31 okt. sLoeffen,Petrus G.*ce Wwijk met
Klaassen,Gex'a.rda J JL te Leur
Wat hier moast staan,hewaren le voor het
dec embernununer. I l

1
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Sonunige mensen, die -hoe dan ook- eens
in 86 rubriek WISP Tl of elders in Hier
en Ginder terecht zijn gekomen, hebben
ons al meermalen laten merken, dat zij
op "w1~aa.k" belusht zijn. Telkens hoor je
de uitlatingz ALS :uc MAAR EENS ms VAN
Hvi KON SCHRIJVENJMAAR DAT NEMEN 353 TOCH..
N M op.. . Wees gerust, als het enigszins
door de beugel kan, wordt het opgenomen,
misschien wel voorzien van commentaar of
antwoord. Trouwerls redact ieleden werden
er ook wel eens tussen genomen, hetgeen
menm deze bladzijde zal kwnnen ontciekken.
Wij willen eohter wel weten wie er sohrijft,
zodat dus anonierne brieven terzijde wor-
den gelegd. Namsn worc3.en over het alge~
meen niet vermeld.

1?us ga Uw gan83.....
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En Uni van Ochten met 3-1, van Bal-

I

t e

dat het met de veetbalsport
in onze gemeente nog zo
bes% niet wil v1okten,want

HerHani verloor van Valhurg met 8~3, van
8oven»Leeuwen met 2»O en van Eohteld met
3~1 ?
goy met 7~l,doch 2-2 gelijk tegen OosteWm

dat di% allemaal zo arg nog niet i s
als het feit, dat een Hernense voetbalen=»
thousiast met de jas van de vrouw aan een
veetbalboodschap ging doen ?

Gnze oudste inwoner,Derk ,§? Berg,
hoopt op 10 december a.s. zijn 988 verjaar~
dag te vieren. Jammer voor hem en voor ons
allemaal is zijn toestand de laatste weken
wear wat achter uit gegaan en is hlj zelts
voorzien van het H.Oliesel.Het is daarom
voor ons een enigszins hachelijke onderne~
ming om hem nu al geluk te wensen.We meenden
dit echter niet achterwege te kunnen laten
en wensen hem daarom gaarne wear een spoe~
dig herste1,een prettige verjaardag on nog
enkele jaartjes toe

r
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dat het progfz-arnma "Stiefbeen en Zoon"
van de telavisie zo goed wordt bekekeb.
en be1uisterd,dat een :Lets of wat oudere
schattersauto van een plaat werd voorzien,

die men hienrnaa~~t
kan bekijken '?

1. dat we ons heb-
4 LM ben la'ben vertellen,

---=-,~..-Q.-_ _: :.*_ dat het wagentje
-na voltooiing der

£ 0 schattingen- dienst
| Tax zal gaan doen als

_-ly taxi met bijzoncler
2 \4'1 . _. tarieven ?
dat het irxmicldels aan een keur-ing is

onderworpen en het dingske met flink. zwen-
_gelen goed. op gang is te krijgen '?

dat in het Hernense dorp tegenwoordig
laarzen worden geleencl om in de polder

W/S Z;

§E;'RéT+ e rs

I
~1'

" : " \ , f '

\

lag

4

I

1

I

14f'=>.. ,gi ".§~

";'1'Q'.

tas

.

.1.

Ik ben natuurlijk goed in de Kame-
roen aangekomen,anders hadden ju&lie
het wel gehoord en weer op dezelfde
plaais en in hetzelfdewQrk Op kantoor
aohter het bureau op ` -
de duim te zuigen om
toch maar iets to
doen.Nbu weyk is
volop.De bisschop zbgt
vaak2"No rest(rust) vnor
de wiokedlgo&deloze H Of ik nu 8M bij
de zondaars boor,weet ik nietmaar '
kam hat w@ten.Toch heb ik nog kans
zien,na veel bidden en smeken, om
het feast van 0.L.Vouw Hemelvaart vnor
tien dagen op trek te gean in mijn eer-
ste standplaats. Het was erg gezellig
om weer wat te.lopen iedere dag en om
al de oude bekenden terug te zien
was er in acht jaar niet meer geweest
Het is zo wel eens aerdig om wat pare
chiewerk te kunnen doeng al moet men
eerst een paar uur te voet iedere da
om de mensen te bereiken. Tech was het
veor mij echt een vaoantie

Over de vice~presi&ent van West
Cameroon, die de afgolopen zomer in
ons land is gewee8t, doch die jammer
genoeg blijkbaar Berghaxen niet heett
kunnem 'vinéenq vertellen we in een
volgend nummer. Peter Ponjé veretrekt
one &aarvoor wat nadere gegevens

Pater Ponjé,die in. West-Cameroon
deftig in het Bissohopshuis zetelt, is-
zoals we op blz. 42 schreven»dus ook
aan het sohrijven gegaan.En wel3

"In Bergharen schijnt alles nog
goed te *open.Je zit intuesen wel weer
een oimdje boven de 20OO,want Wilko de
tweeduizendste zal wel opvolgers hebben
gehad.(Ons januarinummer zal het U ver-
*bellen, red.) Het Heili8 Boomke geva,l-
len en dedenneboom gerooidi Dan zijn
er bakkers,die geen bochten in de weg
kunnen nemen op zondagl NOu het sohijni
tooh wel wat te worden,zelfs in de fa-
milie.

Het nieuws van deze maand heeft me
tooh erg getroffen.Marie van Kerkhof zo
onverwachs gestorven. Wie kende Marie
niet, de door en door goede vrouw, die
altijd klaar stond om iedereen,jong en. OP visits te gaan ?
cud, en vooral ook missionarissen, te dat 81% zoerg niet ZOU zijngals de
helpen OP welk nur dan ook van de dag. verkeerde laarzen maar niet werden terug-
Een versohrikkelijke slag veoy Wim, bezorgd?
meer ik weet zeker,dat heel Bergharen dat overigens in Hernen shampo niet
er van onder de ineruk meet zijn ge- geschikt schijnt te zijn om de harem wat
weest vaeter in het gelid te zetten ?

dat een QBergharenee jongedeme -en nog
wel een van de huishoudsohool~ na het
sohoonmeken van de baereool het bled
aan de varkens gaf ena8E gtronken aan
hear moeder te geven om er moes van te
maken ?

dat het in Hernen nog altijd gevaer~
,/li3k is om diepvrieghenen in een fiets-

onbeheerd te laten?
det een dergelijkehaen n aohterover

werd gedrukt en het heel wat in had veor
het beestje W@€T bij de reehtmatige eige-

* naar terug kwem?
dat men henl overigene gerust in de

pan had kunnen doen, wani de eigenaar
wilOe 'm niet meer efug halen ?

det de Hernense toneelolub Tavenu
voor dit seizoen nom niet het juiste
stuk heeft kunnen vindenqook niet nadat
er een gezellige avond en naoht aan we
TQH mewaaad

dat in een bejaardentehuis te Nijme~
gen tegenwoordig ook "jongedames" uit
Bergharen van in de veertig kunnen WOT
den opgenomen

det in 8ergharen de tweo praohtige
kastenjebomen, waarOoor wel de aohter-
kent van de kerk beter is te zien. naar
het dorpsgezioht er zeker niet mooier
van zal wvrden, zijn gerooid

dat het nieuwe parkeerterrein tegen
over he kerkhof het good doet
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Wie in het\:nog enigszins
rijk@~ bezit is van eem teleq
visietoestel of wie dat niet i
heeft maar tooh regelmatig
bij de buurman het televisie~
programma "Stiefbeen en 8oon
bijhoudt,weet direct waar he
over gaat. Da programme -in 2
boofdzaak door twee personen
gespeeld~ sleet aangboeit de mensen,
trekt hen naar de televisie en°,,.is
bijzonder gesohikt om nagebootst te
worden.

3staanMen was vol bewonderingi
Van vnren naar achter,aan de zij~
kanten,overal ward het bekeken.
Het viel waarachtig toch niet
§te3en en ~wat zo belangrijk is-
het liet de schatters (nog) nooit
in de steak, Vol trots stapen ze
iedere keer wear in.De linker

~ . helft is van Mies, de reohter van
"3oos.Ze hebben tenslotte samen betaaldl

Zo trokken ze weer weg na de verto-
ning aan. Merie,maar ze hadden er niet op
gerekend, dat &ie belust was op sensatie,
meer dan ooiti Ze hadden niet veldoendeVoor ben,die dat niet weten,vertel~

len we, dat "Stielbeen en Zoon" 'n han-
del hebben in metalen,lompen en nog
meer van dergelijke afv8l.Het is 'n a~
part soort mensen,maar ze vallen bui~
tengewoon in de smaak, ze trekken de
aan&acht.°...

En nu gaan W8 over naar een ander
verhaal,dat tocb eohter weer bij boven~
staande personen terecht komt...

De nuilverkaveling begint vastere
vnrmen aan te n@nen,Volgend jaar wordt
begonnen met de wegen, thans wordt de
laatste hand gelegd aan de schattingen
door gerenomeerde sohatters,waartoe hier
ook Goos en. Mies behcren. Maar het staat
toch niet meer voor een schatter om er
met een rammelende an hevig puffende
brommer op uit te gaan. Dergelijke men-
sen hebben behnefte aan een auto. Zij
zijn da als het ware,zo menen wij,aan
hun eohettersstane verplioht . Daarcm
werden de hoofden bij el
kaar gestoken, de centen
vervelgens bij elkaar 8<
legd en voor niet minder
dan lschrik nieti) f.l5o eenhondeid
en vijftig gulden} kon. Hehk uit &e Bree
wagen,die dat ding per ongeluk ook al
eens aan zijn broek had gehouden, hen
het zo begeerde wagenije verschaffen.
't Is een. Morrisje,groen van;klsum,maar
het dost het nog wel op de binnenwegen
in het losse zand en de gladde klei.
Mies heeft een rijbewijs en dus is hij
de chauffeur. In de 8chaarsestraat(weg
naar 3atenburg,kort bij de brag) wordt
het ding ges%ald en als ze er wear op
uit moeten trekken, wordt Goos door
Mies opgehaaldMeer durft men er niet
mee in het dnrp te verschijnen.De eer~
ste dagen scheen men da trouwens hele~
maal niet te durven,dooh aangezien het
vehikel ook aan Marie van Gose vertoond
moest worden,kwam het er ~na lang aan»
dringen~ toch eindelijk op de plaats ie

1<-

opgelet,toen het wagentje van alle kan»
tan werd bekeken, Ze hadden er niet op
gerekend,dat er in. enkele minuien
ii3&8 een plaat gereed lag,waarop met
grote letters stond HSTIEFBE3n. EN ZOONU..
Grote drukletters,verzameld uit de kran~
ten, hadden tezamen die twee personen
gevermd. En die plaet werd op een enge-
merk ogenblik geplaatst bij de HUMMGT*
p1aat,welke daardoor niet meer te zien
was. En ze troeken weg, Stiefbeen en Zoom,
vol trois,nagekeken,nagewuifd,maar nog
meer nagelaohen. Gauw weer de bewoonde
wereld uit.°.het zand in...nog eens ex-
tra getoeterd,toen ze Wim met de post
tegen kwamen...het Jeukenplein langs,de
Watering over,de Schriksestraat in....
op Afferden aan... Daar wachtten de an~
dere schatters en de wagen stop%e. Hij
werd aan de kant gezet en Mies de chauf-
feur stapte er eens om heen om te kijken
of het dingske nog volledig was en oi
alles er nog vast aan zat e Maar er zat
meer aan dan de autobezitters nodig had-
den, de nummerplaa was bedekt met
'%%iefbeen en Zoon".....

Er werd onbedaarlijk gelachen, maar
de plaat werd toch maar verwijderd.
Bijna dagelijks zie je ze nu toeren.Het
sohatten most er bijna op zitten, maar
wij zijn tech benieuwd of het karretje
van de hand wwrdi gedaan,Ge raakt er zo
aan gewend, ge zit zo tijn binnen en het
lijkt zo deftig an gewichtig,....

We zullen er niet naar raden wie 8tie£~
been is en wie de zoom. Het doet er zo
weinig to6, maar dit verhaal gaat de we-
reld in. Ze zullen het lezen in Haore,
in. Herre en Leur.De bekende paters an
zusters zullen er van smullen en de ia-
milie .in Apeldoorn en. Amsterdam. en waar
ook ter wereld niet minder.Gretig zal
het verorberd wordenzhet verhaal,dat Ma-
rie haar Goes en Mies zo te pakken heeft
gehad......STIEFBEEN EN zoon......
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