
VIJFEE JA.A.8GANG.Nr. 183

i i1 .-J*6\"
¢a¢ 1.. 4.. ;

1 'ng' 81-  4| i  |
1 1 0 o .

¢ | l l 4 ¢ »
l l | | l ¢ I»||||v |'|.l l ' | I |

. n
I

5
/

8 1

"  I *' 19./3. '>/~
4:-1.  f ' - *`|\i~ 4:

/.>',_45|
..i _,_

a
T " - -
.°2°¢.1

` ¢
N In

5, ~.-.1::.»" £{ 4 8 *  .........L...,,___N_¢_ §.,..___ w
8833 *m

" -

MISS1°M=HU1aV~R0NW BEHGHAREN3-»E:ERNEN-IJEUR Giro 1010000
pe belangrijke feestdagen begin-

nan onder de Christenheid met het jaar
terug 'be 1open.Feestdagen,we1ke vroeger
door iedereen als zondag werden gevierd,
kennen we 'cm1auwernoocl nog.1Je allervoor-
I1a.a111ste *blijven over ,maar er wordt belaug-
rijk ninder aandacht aan besteed. Tcch
zi jn emnenkele, die niet weg zi jn té ci j-

Mfaagen. Unda' deze neexut het Kerstfeest op
pfff 25 en 26 december een zeer belan

:rijke pleats in.Twee da8en worden

4 .
cl

=5<i<§é~@~§*=4n door de

(9 "
43 .gbr aan bes'heec'i.Geen enkel feest

valt zo op. Iedereen cloet er aa
raee,iec'ier op zijn eigen manier
Wij vieren er een Nachtmls voor en

orgelklanken laten de kerst
,£9 kerk weergalnien
1 t1151s schaaft: het gezin zioh om de
er§t f de kerstboom Er worclt veel

voor dit s-I: ewerkt 9ie<1er" heeft wel
iets in ]1uis,d.at de kerstsfeer duideli j
wear geeft. De kranten steam en: vol van
radio en televisie blijven zoveel rzoge
lijk in de stijl van Kerstmis

Men meet of men wil of niet telken-
jare dit kerstgebeuren weer ervaren
als een grate gebeurtenis, als een
grote herinnering aan de geboor-te

van het Mensenkincl in de arrle stal van
Bethlehem. Vooral het ARME van die Stal
:noeten we niet verge*cen,aJ.s
we denken aan hen die het
Kerstfeest ,het feast ,waarop
de Verloaser van de mensheid
op aarde kwvam,in ar1n0ec'Le,in
grote ellende doorbrengen

Het is een Lmooi feast, een prachti
ge gelegenheid. on daar eens aan te den-
ken, om daar eens iets voor *be doen. o1:1

edurande die Kerstdagen wat to gaan
nmisaen voor de raensen in nood

DE MENSEN IN NOO3), waaroncler ook
onze nmissionarissen werken onder vaa.k
zeex- rzoeilijke omatandigheden; waar onze

missionarissen dagelijks mee ora gaan en
die hen; ook niei; kunnen geven, wat zij
zo hard varn node hebben.on

Aandacht vwor onze znissionax-iasen
is ook aandacht voor de armoecie, voor de
ellencle, die nog teveel heerst op onze

aardbol en die met een b>eetj,e goede
pg wil, vooral van onze kant,van ons
. die in rijkdozal leven, opgelost zou

nnen word.en. Hoe meer- we krijgen,
vrillen hebben, hoe meer

en;-en naar nog meer rijkéom,
Qexnak en hoe ge1z1akzuch'b;ige3:- we

aari worden Dat is een ,gevaarlijke
at ie die we vooral met Kerstrais met

v6@Tr~ agen. de axzuoede van onze missiona_
zzfissen,eens moeten overclenl<en,wa.m1ee1~ we
de kerstliederen zingen en wanneer we

de drie nieuwe klokken
van Bergharen over de
wijcle omgeving de `bil.ijg-
heid van het Kerst-
:Eeest zullen :horen
gahzen. Kloldcen van
rijke :nensen zwllen
de ellencle van de
arrnen verkoncligen over

de hele s15x'eek.In die klokken, in het
ZW8»I'6 geluid van die klokken zult ge
het Kerstkind kunnen horen vrag..en,kunnen
hor-en snudcen kunnen hor-en huilen en ;i8.u-
nzeren onzdat er nog zoveel mood is en er
nog veal te weinig wordt geho1pen.Laten
we gehoor geven aan deze oproep,zodat we
clan een ZALIG KERSTFEESP kunnen vieren».»
Een ZALIG ICERSTFEESIB, dat wij gaarne toe-
wensen aan onze z;1issionax~issen,1vaar ook
ter wereld
aan allen die dit zullen lezen en bij,
wie Hier en Ginder in de belangstelling
staat
aan al de leiders 'van de volkeren an van
de kerk aan a11en,die nog niets af we-
'ben van 11612 KERSPKIIID. "aan allen. .......
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Veertig
ren hadclen er op zi*u*oen de he-

ren Schille1;1e,n,BuI=gers en
Laurant en 25 jaar de heren

.9W .,Ker st en,J .Heamans ,H .Linda-
Ook voor hen

l1a:c93ijke gelukvrensen.Ze hebben bet
ze

¢

e r

l̀ ..l ls g

Fa are en drumband bestaan op ll de~
cember a.s. 12% jaar. Nog niet zo lang is
dat en velen ataan or vaak van te kij,
ken hoe dat mogelijk is. Het lijkt een
vereniging9die al veel ou&er is, omdat
er al zoveel vanuit is gegaan.Het ene
concours en festival na het andere. Er
zit leven. en schct in. Het regende de
laatste pear jaren eerste prijzen en wat
ons betreft mcgen ze daar mee doorgaan.
Een woord van felicitetie is zeker op
zijn plaats en nu op naar het zilver 8
Het zal waaraohig wel gaan '

Oek Caecilia{ 22 nov.) had hear ju~
bilarissen Ze waren voor een jaar of 5
bij elkaar gespaard en zodoende was het
aantal gegroeid tot liefst &»
zangkop3Q.

8. A

X949
a

man en G.Buijs.
onze

I wel verdiend,Van de ouderen moeten
het hebben op bet koor. Zing ze...£

, . J/QS".
'Wat ls he"n

zee en 'n sigaer 1
0

ev ' zalig, zon,
Laat je niks vvijs rua-

goed. was te vinden .
Q H

dat e wagen van St3¥heen en zoon
een ritje naar een verjaardagsfeestje
beeindigde in een ruilverkavelingsweg in
Horssen ?

dat de ogrzaak hiervan meet werden
gezecht in het laden van te veel "vracht?

dat het ding zelfs ditmaal met zwen-
gelen niet op gang was te krijgen en er
dus een wagentje moest werden geleend ?

dat het vehikel toen twee naohten
en één dag in de openlucht doorbracht
om daarna net een trekken. weer op gang
te worden gebraoht ?

dat eNkele vrijhonkse jongelui el-
kaar achterna zaten en een van hen,die
met de plaatselijke situatie achter de
berg niet zo best op de hoogte was, een
flinke duik maakte in een mestput en wel
een meter in de blubber zakte ?

dat zijn 's zondags pak met vele
emmers water gewoon niet schoon was te
krijgen ?

datwe na een Stiefbeenwagen nu.
ook een Tom Handers of Doruswegen heb-
ben gekregen(van Molenweg naar Molenstr.

dat dit ding er aanvankelijk na
wat puffen en kuchen en schoppen er wel
wat voor veelde op gang te komen, naar
het toch spoedig weer opgaf,omdat
zand in de benzinetank zat ?

dat het apparaat nu. is/wordt af-
gebroken ?

dat een nog half-Hernense jongeman
tot vrij diep in de nacht bij een vriend
op visite was geweest ?

dat er natuurlijk wel een glaasje
werd gedronken,maar de weg naar huis nog

¢
dat dit niet zo was Q

met het gebit , dat hij ch;e4
onderweg uit zijn mend verloor en er
daaron een zaklamp aan te pas moest ko-
men om het bijtapparaat weer terug te
vinden ?

dat Uni tegen Lienden tenender eine
met 3~l en 8arnani tegen de Woezik met
6-O, doch zieh hierna dusdanig. hetstelde,
dat de eerste overwinning van het sei-
zoen ward geboekt tegen Beuningen met
7-4,waarvoor de Sint zeker zorgde ?

dat iemand met iets wegens gebrek
aan iets toch iets moest zoeken om een
oplossing te vinden ? dat dit met een
krant is gelukt en de tegrafenis" ver-
liep zonder veel droefheid ? dat het
huis nu ten dale is afgebroken ?

dat er van de boerinnebondoursus
nu een vlucht naar Egypte is overgeble-
ven in het Bergharense dorp ?

ken Manus"
Meze ondeugende tekst vonden we op

een keart,welke we van Menus van de Kemp
lwie kent die niet?.°.) ontvingen en nog
wel uit Cameroen. Hij was weer eens op
reis om een reportage te maken,Hij be-
landde bij peter Ponjé,die zich ook niet
onbetuigd liet en onder de Menus-tekst
scbreef a "Je weet van wie het komt.Hij
blijft hetzelfde' Vest Ponjé."

We hebben. van Menus nog meer te
verwachten. Er is ons een artikel toege-
zegd. Over wie,over wat 9 het hindert
niet ' We wilden bet naar vast even op
papier zetten. Hij mocht het eens ver-
geten 1

l

/ n v

65 K4 d28 C2/6v'2
We zonden in ons olitobernwmer een

noodkzc-eet uit naar de missie: we waten
zon&er brieven.Het is nauwelijks nodig;
ZO iets te cloen. Men reageert meteen en
dan moeten we ween: gaan ir1ko1~ten..Vooral
nu we zoveel eigen tekst bebben.We moe-
'ben ditmaal zelfs met 6 bladzijden uit-
koanen en dan nog lcnmen de nmissionarissen
weinig aan de beurt. Over het nieuwe
jaar pra"uen we de volgende keer.....
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l l lsschlen beetje
vroea wenden we ons rm al
tot de jarige van de mud4 m

v
ja.1111a.ri,pa1:eI' .T.va.r1 Haa,nd , /
die in de mali OP 7 januafi X
34 jaar ga.e:t: worden.Hij i s 1
een va.n de raissionarissen, '-
die in Africa verblijft.Hij zit in een
missiegebied, dat al enkele jaren ona.£
hankelijk is en dat is daar rustig ver
lopen

/79

wig

kan
§'». L*

bre1zgen hem de felicitaties O
ver vanuit Beraharen :net de beste wensen
VOGT een vruclrbbare 1;1issie.Het verjaa1--
dagspakketje is al onderweg en wij horen
wel of het Qoed aan koxzrt

Wie hem zelf vril felioiteren
sch1;,jven aan2 Rev.J.v.Haandel P.B

" . Paroisse Ca'tholiq.u_e de Karan
Cercle de Kou-biala par BAMAKO
REPUBL, DE MALI W .AFRICA

ALS

dat n Ber » aren een auto 83est wer~
den ingeschakeld om, een reeenvepolitie~
vrouw van de Wijk naar een feest te bren~
en,omdat met de babysitters geen tijd

van vertrek was afgeeproken
&at ~ditmaal een :Bernharense- eet

balenthousiast na de wedstrijd van DWS
tegen een Neorse club on de Europabeker
vol bewondering verkondigde r
dat een voorhoedespeler van -
DWS een goal maakte op wel
20 kilometer atetand

dat een Daaldropper,die'aE'de`Sint
op zijn werk een voetbalspel en nog
andere spullen kreeg, de popjes van het
spel verloren heeft in Hernen en nu uit
geroepen- is tot voetbal(verlies)konihg

dat in de Molenwe te Berghanen een
kat zich bovenop een paal had
geneeteld en er met roepen en
gooien zelfs na een nacht ver 4
blijf niet af te krijgen was,zdda% e
teen een sehildersladder aan te pas is
gekomen om het karwei op te knappen

dat een andere Bermharense kat aan
gineind in het nacbtelijke donker werd
overreden door een soooter,maar daarbij
zoveel schade veroorzaaktedat de ei£e~
naar van de kat werd opgespoord en met
succes

dat de e jxfenaar

Wijchen gaat, uit voorzox

is-ee-n-wv55rd
vraarvan men dikvrijls hoofct

ALB de kat van honk is
dansen de rrnxizen op 'bafel

ALS velen wisten wat ze zeiclen
hielden ze hun wafel

oed ben inatelicht
wordt de sloot bij Brinlnnan gedicht

ALS Herna.ni en Uni hun best hadden gedaan
dan stonclen ze nu. niet oncleraan

ALS ze 'n voorbeelcl aan de fanfare nalnen
me dunkt ,dat ze dan wel verder kvvanen

ALS het niet beter worclt met de A.O .W
<1a.n ga ik rnet Stiefbeen nee (nou.nou)

ALS het waterscllap nloest beslissen
mocht er nieamand. r.1eer .Q'a.a,n vissen

ALS het concilie is afgelopen
kunnen we ons Missaaltje wel verkopen

ALS er in Bez'nharen 3 klokken van ver
boven de f.20.000 benaelen

zitten onze 1:1issiona.1-issen near één
tientje te hengelen

ALS. ja als...als.o .als
is Holland op zijn smalst

ALS ja als tenslotte de reclag
'he wat ik vrist

kreea. ik ruzienbeslist
ALS ja als...hier he'bben we

plaat ~en het due naar nie'§ nga: dan

pl aat s

ALS

81
9,

ko1nt eindelijk het einde I3819/_ 4 39n onderweg een klapband lweeg

ER DAN EENTJE DROIMN WA | 4

DIE HEETTE DAN G.A

.f

g er echter nog
rnaal niet zeker van was, dat zijn -intus-
sen overleden- kat dat is rreweest . want
ze leek helemaal niet op hem

dat een Hernense jongeclan1e,c1ie dage
li jks 1:1et de bromfiets op en near naar

v naar vast
antivries mee braoht Olil dat deze winter
bij de benzine in de bromfiets te doen

dat een Zandberafse zakelnnan zin had
in een Wijchens frietje en er zijn wroumv
ook op tracteerde ?

dat die eohter in de wanen bleef
zitten en door haar man heel hoffelijk
zou worclen becliend door het open ram?

dat dat open raam echter clicht bleek
te zitten en de zakennlan het zakje frite
1;1et mayonaise tegen het raam plakte

dat dit zo erg niet zou.. zijn g
weest,als er niet zoveel kijkers daarvan

etuia'e waren
da t  een  Broeks t raa tse  au tobez i t te r

met wat te veel l i f ters naar de stad reed
'P

dat een bus zo need was de estrui-
kelde" l i f ters mee te nememondat de
chauffeur van de bus daGht te cloen te
hebben met een aantal ,Qew=onden.ondat er
nog al wat ziekenhuisklanten bij waz-en
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In ans vorig nummer kwamen we met
felioitaties voor onze oudste inwoner,
Derk van den Berg,die op 10 december 98
jaar zou worden.We vertel@en tegelijker-
tijd, dat dit een hachelijke onderneming
was,omdat hij was voorzien van bet H.
Oliesel. Dat bleek het inderdaad, want
hij heeft de 98 niet meer mogen halen. 8
Gp 21 november overleed hij,gehee1 uit~
geleefd. Weliswaar is hij er al eens
meer sleoht aan toe geweest ,doch tel~
kens kwam hij sr wear bovenop en in de
afgelopen zomer kon hij wear naar &e
kerk. Hij sapte zelfs in de auto om
alle nieuwigheden van de laatste jaren
in de omgeving te gaan bekijken. Tot
VOOT 'n paar jaar werkte hij nog wat en
rookte stevig aan de pijp en de sigaar.
De 100 heeft hij niet mogen halen.,...

Hij ruste in vrede.
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1J1<184 Op 21 sep.a.s.},wed.E1isa 8»loem-

83 op ll sep. a.s.)9

a n

an -4 il! all1 0* FU 1||n nn nn0 an nsI - -no -an _ -11 #In lvv ||-un nun
- lu- 0|-vu mm -an lu- 1|n u1u -in cl- HI! ous -us -ur lun dl- lllh -n lull

heeft op 23 nov. de 85 bereikt°Daarna
lgene wed.Hendrina Weunissenf-vDreume1
5 op 18 dec.a.s.),wedGerarda van 0ijen~
n
n den HBuvell83 o 15 jan.a.s.),Gertruda
lsenvan Zwambagt
ngelina Loeffen»van 8QXQ1 (82 op 28 jan.
-s»),wed°Joanna van Kerkhof-Elsen (81 op

25 mei) en de laatste Elisabeth 810e89
Arissen (81 op 18 ok. a.s.l.

Vborzover ons bakend
zijn er nog 7 boven
de 80 uit onze ge-
meente,die in bejaar-
den» of verpleeghuiv
zen verblijven. Dat
zijn d@nsJan van Kerk~
hof <90 geweest op
28 juni j.l. en af-

kmn § uit He evenals Johanna Gramser,
die3 14 mei . is geworden.Hendrik Ja-
cobs wordt op ib maart 90 en zijn zuster
Marie op 11 juli 88.Nl van den Akker 83
op 14 mei,Dofus Eben 83 op 10 maart en
tanie Stien Keizers»Buijs 82 op 21 sep.

Opvallend is, dat het aantal mannen
(we tellen nu alleen de tegenwoordige be-
woners) belangrijk groter is dan de vrou
wen 118 tegen a) . Er zijn aardig wat re-
kensommetjes te maken.Tel de 80~ers bij
elkaar,dan komen we aan flink wat eeuwen.
Vemnenigvuldigen word wel moeilijk en
delen zullen we helemaal naar niet doen.

De VTOUW€H bovon de 80,die nog hier
women, zijn allen getrouwd of getrouwd
gewees. In het bejaardenehuis te Wins~
sen zijn 2 on3e%rouwden,Marie Janobs en
Johanna Gramser. Ook bij de mannen zijn
ongetrouwden.In het bejaardentehuis zitten
er 2qHendrik Jacobs en Jan van Kerkhof,
vandaar dan ook zo oud& Thais hehben we
nog baron van Verschuer in Leur en Dorus
Bos in 8ergharen.

Er zijn nog 5 echtparen over geb1e~
ven nl. BloomEbben,Elsen,Goedhard en
Loeffen

Na it overlijden is Jan Jansen uit
Leur lAchterloo~Kattennest) met 92 jaar
de oudste inwnner van de gemeente gewor-
den.Hij zal pxoberen de lOO te halen L
Hij heeft nog een flink aantal personen,
die hem op de voet volgen. Zo hebben we
ontdekt, dat er in deze gemeenie liefst
26 personan boven de 80 zijn° In Hernen
sohijnen de mensen niet zo oud willem te
worden,want daar wordt de oudste inwo~
ner (Maximus Hoeks) "pas" 79 op 2O dec1
Leur heeft er 3 boven de 80,waarvan Jan
Jansen dus de 92 op 17 juni is gepassea4
Tcon Dennissen(overigens vaak uit~Leurig)
de 84 op 24 nov, en baron van Verschuer
&e 81 op ll februari.

8ergharen zit goed in de taohtigers
Frans Ro sen is de oudste,Hij wordt op
19 dec. al 90. Frans Verbeek bereiki die
leeftijd op 27 maart en Kobus Teunissen
het vulgend jaar op 10 november°De derde
Frans in dit gezelschap is Frans Ver
waa13en,die op 20 okt . 88 is geworden
Dorus Bos wordt op 17 april 87 en. Janus
Banken op 3 september, Kobus van Bnekel
op 19 augustus 6. We hebben er dan ver
der liefst 5, die het volgend jaar 84
willem gaan wordena Gerrit Bloem(3Q mei)
Kees Goe&har& (15 sep) Jan Neijenhuis
(8 0kt,},Nu1 van Heumenll3 okt.)en Kees
van Beuningen(26 nov.) .Tenslotte werdt
Piet Elsen op 20 aug. 82,MU1 van Kraaij
doet da op ll okt . De jongste is Thijs
Loeffen,die op 2 maart "pas" 81 word

Eaar tussenin zijn er in Bergharen
liefst 8 vrouwen(Hernen en Leur doen
niet mee},die de 80 zijn gepasseerd
Wilhelmina Ebben~v.d.Hoogen is de oudste

Bij de tegenvroorclige inwoners van
Bergharen zijn va.1'1ze1;Fsp1~ekend. ook wel
mensen,d.ie oorspronkel i jk hier niet van-
daarl ko1t1en,maa1~ hier hun oude dag slijten.
Een eohte :Ber harenaar zal ze onder de
namen wel vveten te vinden.

Wat nu het beste iss getrouwd of
on;2e'trouwdtraeht hei: zelf :naar uit te
zoeken.'l*i,jc`i om te "crouwen hebben ze -
durlkt ons-- in al  die jaren wel gehad.
Het kan *brouwens nog ' .....

En mochten we soms de een of ander
vergeten zi jn clan horen we het wel..."

•

1



/</o/</<9? -"-v/Qt //7 8' <5-91
Bergharen heeft zijn nieuwe k1ok- Eén hele kolom is de rui.mte,welke we

ken' Zelfs 3 in plaats van 2. Op . zater- kunnen gebruiken voor 4 brieven van onze
dag, 28 november ,j .1. ,hebben we ze inge- r.1issionax=issen BUijs,Ponjé,Meulepas en
haald. De pastoor is er op het k 8p181n Derks. In het kor'b vertellen dan het
voor op een steel geklornmen
We hebben ze allemaal
kunnen bekijken, misschien
ook wel VOOI' de laatse r.1aa.l
Ze  z i jn  a l  de  to ren i n

het moment dat we dit
schri,jven,hebben ze nog niet
eluid. Het mo et een daver-ende'1e:

zi jn. Op de een of andere nmanier zullen
ze in de nxissie 'be horen zijn, die over

l1eb"oen we

ef: bejaarclente
+'Pi¢+.

S te Wi1'1Sé)3n
clan

leili e Sim; "1T1och"s het met M
inluid.en.Zwa.rte Pj_et(je)wou

cok mee doenqmaar was nor: te klein.Die
kon .niet bij het touw. Nu bevveert men
dat er te hard aan bet touw is etrok
ken en dat er een nieuvr klokje xnoet ko
n1en.De muur is er van
is een leldcage ontstaan. We zijn
nieuwfi en lloren er no

be-

GE§OREI2 2O nov. 8v.d.Wijst,Petrus A.G
vade1~sH .J. ,r1oede3:a'I'11eunisse.,N.J . Hernen
ONDERTROUWD =Reef,Rucloli` H.M.,25 jaar 'be
Olclenzaal met Teijssen,An"uonia M,,H .W
24 jaar te 8ergharen
Wijt1t1ans,Leo W. 930 jaaI te Lear met
Frederiks ,Geertruida ILM. 9 25 j . ,Brut an
GI8TROUW1F)8 24 nov. 2Elsen,Will1elmLLs A. en
van 81111r3erenMaria H. beiden B
25 nov. 8v.Workw;1,Bertus C. te Winssen en
van Haandel ,Antonia G. te Bergharen
26 (wet) Tax,J`ozef m.1,J
Zoetekouw
1.-8 nov. -'iBL11~,;»e1~s,Jol1annes S. 8ergharen
en v.811L11t1e:c*en,Gee1~'sI~ucla G. Horssen (wet)
21/27 nov. :Hoeks..Ac1rianus c, Hernen en
v.d.W ielGn9Chris°tina A. te Appeltern
28 nov. 28enkena.,Everardws G. 'be Venlo

'Dhenresia M. te Hernen
udol i f  H.M. te

zaal en Teijssen,An'l;onia I'.i.H .W

van <1en B@1'8'De1~k, 97 jaar te
B ergharen ,vrerluvvnaar van 3 So et ekouw , H
Zie over vilit overlijclen alsook over de
taohtiaers

Pater Buijs schreef ons al, dat de
naam Nbord-Rhodesi§ is veranderd in Zan
bia°Deze H&3H is ontleend aan de vbornaam-
ste van &it land,aan de reties de Zambézi
ij is er voor op gebleven om de feeste~

iijkheden van de onafhankelijkheid via
de raddo te kunnen volaen.Niet minder dan
160000 mensen waren in een s9dion bijeen
om de feesielijkheden te vieren

Pater Meulepas laat weten, dat er
een excuses waren om niet te sohrijven

Hij zegt, dat ie zo lekker ver weg zit
dat er tech niemand van "hier" kan komen
loeren waarom er niks op papier
gezet IYGT U niet,Manus is er ook nog
red.).Toch gaat hij het opnemen voor de
Weinig" schrijvers.Hij vindt ,dat ze daar
some uit3edroogd,uitgeput(nietliohamelijk
doch geestelijk) zijn en ook liever iets
interessants schrijven dan het alledaagse
Dat dost hij dan 'n andere keer

Pater Ponjé heeft Manus(zie blz~46)
op bezoek gehad, De vice~president van
Game3oen. bracht eenjegeNbezoeK in ons
land' Van alle landen,welke bij bezooht
voelde hij zich het best in Nederland
thuis. De vrouw van de vice-man had ont
dekt . dat ze hier ook moed konden bidden
en vaak naar de kerk gingen. Niet ZO vaak
echter als de twee bezoekers, want die
waren er in bun vacanie iedere morgan
"Ik geloof y Z0 sohrijft peter Ponjé,"dat
vele mensen thuis dear tech wel een voor
beeld aan konden nemen9 Met de gebruike-
lijke Kerst- en Nieuwjaarswenaen werd
deze brief besloten

Ook zuster Hilaria Derks is
present.Zij dankt vnor het verjaardags~
pakje . Ze vindt het met bet jaar beter
worden. De taai-taai,welke ze kree
heeft ze tot Sinterklaas bewaard en in-
tussen dus ook naar binnen gewerkt.Vbor

de rest wordt in Hbor~
weaen Sinierk1aas~

5 fees gevierd. Daar neemt
dat de Kerstman van hem
over. Die is wellicht wat
minder heilig,maar doe
et toch ook goed

W§% edelmoedigheid beireft doet hij niet
onder en misschien geeft hij nog meer
dan onze Sint .Vooral voor arms en ver
laten monsen wordt daar good gezorgd
Een rijk en gozegend Kerstfeest
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Mochten we de vorige maand een
zonder verhaal van een hele bladzijcie
brengen vanuit Bergllaren over Stiefbeen
en zoon, ditmaal is Hernen aan de beurt
met een ka'l:tenverha.al.He'1; was niet nodig
om er voor op de bromfiets te stappen om
Hernens Molenhoek (want daar speelde het
zich af) te bezod<en,11et verllaal kwam in
stukken en brokken bij Hier en Ginder te--
recht.Voo1-ts was er ditmaal weinig fanta-
sie nodig om de stukken aaneen te lijmen,
het verhaal is bistorisoh l

HeI'nen is trots op zijn kasteel ,maar
Hernens Molenhoek speciaal op zijn bos,
zijn Meer en zijn molen. De gebroeders
Maas zitten daar niet meer,het zijn hoofd-
zakelijk de S*teeg(jes) ,die deze hoek be-
volken met nog wa.t "oud spul " zoals de Pe-
ters en :Der-ks.

Hernens bos
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is in trek bij de stadse
mensen en van11i'b Nijmegen is het een klei-
ne reis en je doet er enorm veel gezond-
heid op. Zo dachten er ook twee warb oude-
re dames 'oveI~,die semen met een autootje
het bos bezochten. Ze waren in gezel-
sehap va.n Mino en daarover gaat ons ver-
haal. Mine is de kat van een4~ ""="
nichtje van de daames en kon '~\,. .
bli jk'baa.r ook wel wat boa- 3.. '* `§
lucht gebruiken,Mino was het -¥* S c
da.a,r kennelijk mee eens,wan'b \ .
ze wilde niet meer mee terug I | `
naar de stad en onttrok zioh aan <18 delmes
en vluohtte he'b bds in.Vergeefs werd er
geroepen om Mine en met tranen in de ogen
en bezweard hart troldien de dames Ivlino-
loos terug naar hear niohtje, die door
het  verschr ikkel i jke ver l ies z iek werd .
' s Anderdaags maar weer 1;eLrug,maar geen
Mino. Geen Ivlino ook de volgende dag en de
dagen daarop. De Molenhoekse mensen waren
zeer begrijpelijk met b.a.a.r lot -begaan
boden spontaan aan Mino te zoeken. Mino
werd 1'J11 het gesprel; van de dag.:De darles
kwamen trouw inf`ormeren,minstens twee of
drie maal per week en kosten noch moeite
werden gespaard. Ze loofden f. 50,-- uit
aan degene,die Iino wear levend ZOU. terug-
`bezorgen° En "uoen begon de klopjacht. Ook
de dames "oleven zoeken.Ze renden op en
neer door het `oos,spron,;;en over greppels
en prikkeldraad en bleven er ook wel
eens aan hangeni De Meer was te breed om
er over heen te springen. Eenmaal nog za-
gen ze Mino en terwijl ze haar geluk bij-
Na niet op konden,piepte Mino er weer tus-
sem1it,de vrije natuur in. 'Waarom dan
niet het niohtje gestuu1=d?" zo vroeg men
1n de Molenhod<;.Die zou eens een naohtje
kunnen waken en dan waren er alti jd wel

1
l iefhebbors om ook te wakenl Maar die
l<w°am nie*b. De fijnste makreel ,vvaar Mino
dol op wa.s,werd aangevoe1~d,rnaa.r boze ton-
gen beweren,dat de zoekers die zelf ver-.
orberd hebbeni

Dan eindelijk lukte het waarachtig
Broer Peters Iviino binnen te k:cijgen.Maa::=
Mino rende het hooi op en B1-oer ze achter-
na,.Een duiksprong mocht niet baten,wel de
sprang van Mino,die door de dakpannen heen
de vri jheid weer voor zioh zagi  Dat was
een enorme teleurstelling en de andere
'.'vijf'l:ige1-s " probeen:-den nu hun slag t e
slaan.B1-oer Steeg had vanaohter het gor-
dijn van de slaapkamer al zo weak uit ge-
zien an Jan en Wim en Gerrit Steeg verzon-
nen weer wat ander-s.Ook de danles gingen
er zioh mee banoeien en belust op de f .50,-
moeten zij zeker gedaoht hebben: "Soo:|:°'l=
zoekt soort §M1aar ook dat hielp niet .

Plotsel ing kreeg Gerr i t  Steeg een
kans.Hij naderde Mino er dicht rae'b een
schepnet, maar Ria Steeg wil_
de hem ; zijn en meet er
met. een 7 .and naar en Mino ont-
"\7"'ITJ.'o tts _ ia een sloot. Geenrtje,
die wat verder af woont,zag ze in de tuin
en riep maar Mina-Mine ,maar ook daar had
Mine het niet op begrepen. Ook Wira Derks
meende een slag te lmrmen slaan en waagde
er zelfs de room aan uit ie roomtuit e n

waamach-big: Ivlino dronk er van L Maar Mino
was wijzer en bleef uit de vrij
grote klauwen van Wim! Z531 vang-

Gerrit Steeg ging het andere 48. ij be-
proefde de oude methode van "Kle`n Duimpje"
I-Ii j sneed vis in s'bukkGn en strooide die
van het bos tot  in de berging van zi jn
huis. Toen deed hi j een ,4

een .fi
d e I / t

W-vC. om vandaaruit *te 'brekken 4
als Mine in de va.l  wi lde lopen. N JQ,Min
rook de vis,trok er achter aan en stuk na.
stuk vrerd verorberd.De spanning steeg bij
ieder stuk en Isi ino trek naar binnen.Gerri t
'brok aan de t1~ekker,o pardon aan het touw,
de deur viel dioht ,Mine was gevangen. Hij
had de f. 50 ,-- verdiend.Mino vrerd door de
dalnes met open armen ontvan3en.Ze was heel
wat ve1'vvilde1~d,maar het niohtje zal mL ook
zonder waken wel bet er zijn geworden.

Gerri t  kr-eeg de f. 5O,_ en in een
<='L1lle Mino-bui kregen ook W`:LM en Broer
§teeg en Broer Peters ieder een tientje
voor de moeite,zodat de terugkeer van Mino
f. 80,-- 911 aardig wat malmreel heeft ge-
kost.De rest va.n de Molenhoek kon toekij-
ken.Na.8'= maand keerde de rust wee:-,maar

z1e§ ze nlet meer...M1 no • •


