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We naderen razend snel de 2000 inwo»

hebben ons zeer di ep zi tten scha~
en' W e hebben de v erjaardag,de 45e,

ners. Wanneer ? Wie ? Het hlijft nog heal
even een vraag,d1e nlemand kan beantwoor-

den. In de volgande Hier sn Ginder

zal

de 2000e wel Komen te staan.In de b1oeme~

e

zuster Elisabeth van Oss in Bra~
rgetsn. Ibt was op 31 mei.W e hebben

z star van Css al wel latsn weten an eer»

V

kes natuurlijk' De krant zal ons wel voor herstel beloofd. Dusr alsnog de beste wensen

zijn met de officiéle vermelding daarvan, met veel missie-ijver en een goede gezond~
maar dat msg niet hindersn.En dan mag ie- heid. Het verjaardagscadeau is gelukkig al
dereen met zijn telicitaties e.d. er op
in UW bezit en dus bent u niet helemaal veraf gaan.Zo iets krijg je maar een keer de geten. Voor degenen,die -ook te laat- wilkans voor.Neem die kans.waar.
len t3ioiteren geven we hieronder het'WELKDM TWEE9~
~Iz3nnsr8...

Revma Irma Elisabeth Pen .Rec.
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Orfanato "Divina P1-ovid5ncia "
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Lo1~ijn,willem B.M.
vader¢W.J'. ,moederc Teunissen,PMZL. Bhrn .
25 mei: pansier,Henrica A.A.M. Bergharen
vader:P.A.,moeder:Elsen,1-Lw.
28 mei: J'anssen,WilheJJnus Th.A.M. Hernen
vader: G.J.A . ,moederz Bier*rran,P.
11 juni:v.G0strum,Hngc L.A. Bez-gharen
vader:H.L.A.,moe6er2de W ith,A.p.
14 j1.\ni=Hemans,wi1he1mus 3.14. Berghax-an

vader:P.M.,moedsr:Bernts,Li.E.T.J.
Q¥WRTHOMW92

v.0dsn,Adrianus p.,28 3. Woezik :net
*1r.Nu1and,J'ohanna K.M., 26 3. Herman
v.!Incgstraten,Gz-adus A.,35 3. Hernen met
van Well,Ann8 Th., 31 3. Wijchen
v.Wi3k, Hendrik, 28 j.,Ben.Leeuwen met
-**31sen,Thendora G., 23 J., Bergharen.
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VERDER ONDERTROUWD:

Loef`f'en,Pstrus J., 31 J., Bergharen met
Lowiessen,Hsndrika,31 j., Bergharen.
de Va1k,petrus J.;r..,25 j. ,Groesbeek met
Hen<3x~iks,Hendrika G.,25 j . , Bergharen.
GETROUWD:

29 mei: v.Heumen,Franclscus G.

met

Lcsffan,Geertz'uida GM., Hernen.
6 juni: Handriksyohannes J'.8.M. Leur met
*

.Tansen,JQhanna G. te W a a lre .

5 Juni. 882£8§4£9§a§§ssF-&6e§9§n@° met
11+l6 juni:v.Haande1,Hendrikus J. Baz-gharen
v.Ri jn,Hendr-ika R. uiieden .
12 juni: (wet):v.Uden,Ad1~ianus p. W oszik met
v.Nu1and,J'ahan.na K.M. Hernen.
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Vale lezers zullen zich afvragsnzwat
heett dat bejaardentehuis van Wiussan éaar
nu op de voorpagina te maken? Ons antwoord
zal kart zijn: ER IS OOK EN AARUIG STUK
VN UNS B1/ en daarover gaat cus verhaal.
De gemeenten Ewijk en Bergharen be*
schikken samen over deze Overmarsstichtin
d.w.z. dat de inwoners uit daze gemeenten
vaorkeur habben bij plaatsing.En van die
vowrkeur hebben al heel wah mensen geprotiteard.
we hebben ze op een avond opgezochtl
de Bsrgharen-Hernen-Leurse ko1¢nie,l1etst
12 man stark. Gs kunt die sterkta al di~
rs¢t merken als ge binnen komt. In de hall
tret je negan van ds bien kansan Janus van
3ossum,die zlch wel bewust is van Ge be~
langrijke functie,die hig in het huis vervult. Hij holt en werkt an waakt de hele
dag. Hij neamt zelfs de telefoon aan,snort
de mensen Qp,wi3st bezaekars de weg
an
dost vale baodschappen. H13 heeft het huis
als he£ were mee gebouwd en'mee ingericbt.
Wneder Qverste ~de oudjes vinden het
fijn ap hun oude dag nog een "moeder" ta
hebban- knmt np je af alsof ze je al 3a~

OL/@1633

tegen zijn kanarie zat te §9.ten of te
smiespelen.Samen mst zijn vrouw zat hij
vnor het raam- Hij klaagt met zijn 82
lentes wel ¢ver zijn adam en zijn vrouw
(78) had galklachten en mocht niet meer
aan de eieran komen. Menmaal wear op adam
gekomen herkenden we Wal wear als zat hij
cp een rietan dak. Hij was echtsr niet
mae te krijgen an dus trokken we alleen
naar de kamer van Maeke duigs (71) en
tante 5tien (80). Vaar varzameldan zich
ook de "acobsen an bijna alla anderan uit
onze gemeente. Het hele stel hon er precles
zitten. Marietje van Haandel (ginds zeggen
ze heel netjes: zuster) kreeg een plaatsje
in een hoskje op een klein stoelat3e,mBer
daar paste ze dan ack mosl bij...
We boetden niet zovael vragen te stel~
len.onze oudjes zijn spraakzaam en wanneer
ze eenmaal op gang z13n,hoet je maar te
luisteran an te onthouden.
Jan van Kerkhot ult Hermena B~
~oekstraat
is de oudste.Hij wordt op de 28e van deze
maand 9G jaar.Hij is wat doot en zijn ge~
heugen laat hem vaak in de stesk.Hij voelt
er ziah echter thuis, wandslt meermalen
ren kent...Ge bent &erwelkom,det. voel je
per dag en neuriet nog de lotgezangan,die
aan. En toch is de vuist al tegen Je ophij als koster-organist zo_vaak
r~
gestoken vocrdat Je binnen bent.Dat deed
nens kerk h@eft latsn galme
dan Miene Kersten(73),die er weet V3H had,
Hendrik Jacobs ieunt oo_, _agen da
dat wij Kwamen en ook met welk deal.
Ze
90 aan,maar is nog bijzondar kras.Hij ziet
vond het wel fijn ~iedBreen is daar dol
er niet tegan op om op en meer te lopen naar
op bezoek~ maar was kennelijk toch niet
dergharen door de Groenesteeg.De fists mag
helemaal 8erust.Wle weet -zo meet
hij niet meer op.al heeft hij de overtui»
ze gedacht hebben-wat er allemaal
ging, dat het nog best zou gaan. "De benen
bij elkaar gehierenginderd wordt'
zijn beter dan de oren}zegt Hendrik en hij
We werden uitgenodi8d cp haar'kémer,
vindt het helemaal niet zo erg,;at hij sr
helemaal vooraan en ze is ST. trots op er
in Leeuwen uitgebrand is. Met zijn zuster
zo prachtig bij te zitten
ooit heeft ze
Marie(bijna 87) is het wat oren en benen
willen weten,&at ze er in Bergharen VEER
betreft net andersom gesteld. "Mij zijn
TIG jaren trouwe dienst bij de PTT Qp had
zo zegt ze "érm minsen geworden.Alles is
zitten. Mr mocht destijds geen artikeltje
verbrand" Iedereen 8acht daar het zijne
in de krent.1aat staan een foto. En twee
van en stak die gedachten ook niet
ander
weken voor ze met pensioen ging,had ze de
stoelen af banken. Hendrik,die vroeger een
opgespaarde verlofdagen genomen cm er stie- groot liefhebber van jagen was,vond dat
kum tussen uit te knijpen. Maar nu hebban
het jagen te durabel en te onsla_3183I8
c
wa8
we de kans' We werden daar nnverwachts zo
geworden met al die papieren
mooi aan herinnerd,toen we een ingelijate
genwoordig voor noéig had. Hi34%¢' 4
oorkon&e van de directeur»generaa1 van de
informearde toch nog even naar
PTT zagen hangsn op hear kamer. Za most
de laatste prijs van een jacht
ze ook nag een watersnoodmedalje hebben
akte- Yijf en zeventig guldgg
dat ze zuinig in een la befwaart. Bij dit
dat was toch wel bar
alles vinden we het toch w§1 arg,
Met de ketksc&aa1 hoefde 813 nd
dat ze nu nog zo lang op een te
rand. Wei wist hij ~tot op zekere hobgte
lefaonaansluiting zal moeté wac
dat de kerkcentan uit de mode waren
tan
Uit Hernen haddeN we verder Hanneke
We zijn verder het huis 1n~.geg
w
Gramser (84) in ans midden.Zij woonde reeds
kwaman 'bij Nui van dan Akkexdie heerlijk in het oude Antaniushuis en was daar een
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gedienstige hulp bij het schoonm8k
groeten en eardappelen pitten.Nu
zorgt ze nog voor de bloemetjes
in ds hall en op de trap en die
mogen er besliet wel zijn.
Tante gtien is ziek geweeet en
moet ze weer even wennen om van het "hoK"
af te komen.3e is erg honkvest,meer moeke
Buijs trekt ze wel meer mee. In gg
hebben ze veel plezier.Len konm%f

Mieneke

Kersten en de Jacobse

4

en dan is er vaak ber veul schik 4
r

4
moderne tijd wordt dan besproken\e
/hun
leeftije kunnen ze moeilijk een alles wen-

nen. "Die jong vrallie mi die lang boksen,
da'e nike vur ons? zeggen ze in het algemeen,meer teen Hendrik Jacobs bij het &£r~

oud/83
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wear op de proppen.3ie had het on9eran%~
woord gevonden,3§ die zuster -en zo jong
nog- nachten alleen in dat grote gebouw
had geslapen.8poedig na éeze klaoht ward
daaraan een einde gemaakt.Ook de grote zorg
van Janus van Rossum wordt nog eens
naar
voren gehaald.Hij houdt steeds de wacht aan
de daur,zelfs tot diep in da hacht, als de

zuster niet thuis i s . . .
Ze maken het daar bast,de Gudjes van
Bargharen-Herman-Leur.De gasthuisidaaén
zijn er volkomen uit.Iederaen kan vrij zijn
gang gaan.Er heerst een goede geest.Za voelen zich thuis onder elkaar en met de o zo

besta zusters an al hat personeel.'t Is de
moeita waard er san bazoek te brengen. De
daur staat altijd voor iedereen open.
ten beter een boer dan een herten
vrouw
"Tot Ziens" zei ons moeder Overste nog
Kon gebruiken,riep hij uit' "He ze nou nog
toen we vertrokken.Op zaterdag,27 juni a . s . ,
mar 'n boke aon gehad'" Ven zo'n uitleting
's middags om 3 uur wordt het huis,dat nu
hebben ze daar mamdenlang plezier. . .
al sinds augustus 1963 in gebruik is e n
Wig de smid (Vergeeet)(74) uit Her53 oudjes herbergt,officiéel door mgr.Bekmen kwem ook even binnen kijken.Eeentjes
kers of door mgr.Bluyssen(BeKKersknecht)
mear,want wie was druk aan het versieren
geopend.Dan is het groot fesst on met revoor de ioude Weurtse pastoor,die daer zijn
denen' Er is wat groots verricht bij de
50~jerig priesterfeeet ging vieren.En al
tot standkoming van dit bsjaardenhuis.Een
het siergroen kwem uit Hernen-Leur,dank
woord van dank en een woord van felioitaLi
zij de eonneotiee,d1eHim dear nog steeds
tie aan allen,die hieraan hebben
heeft.
werkt,is zeker op zijn plaats...
Ihtussen w
- .o i'ie 8ebra6ht.Als
Het ANGELUSKLOKUE van de
gaston mogen wij'0ok_j1eedoen.uan Komen er
kapel luidt nog niet,maar de ini
sigaren voor de dag.Wij zijn al jaren gewoners van Ewijk-Winssen,van Ber
'"-v7<
heel-ontrokergmaar Hendrik .Tacobs steekt
haren-Hernen-Leur(percentsgewijze komen
op.Miene Karsten zorgt voor de lucifers.
hier de meoste oudjes vandaan) hebben rij~
818 kent dat' Maar dan most Hendrik het
kelijk gegeven om dat klokje te kopen an
wear kunnen. "Zo gauw do AOW wear omhoog
na verloop van tijd zal iedereen het kunnen
gaatymoet hij gezegd hebben "koop ik voor
gaan zien. En vaak zullen zij het kunnen
Miene en ons Marie een parasol" Toen werd
horen,die er hun intrek hebben genomen en
Hendrik nog dover dan hij al was. "Maar
er een tweede tehuis hebben gevonden.
Hendrik,de dames fleuren sr van op", werd
Eau tweede thuis zal het ongetwijfeld ook
er aan zijn oor geroepen. "Dat is wat wand3
voor velen van ODS gaan worden,wanneer ook
zegt Hendrik dan en wij kregen de indruk,
wij aan de AOW toe zijn. Je ervaring, die
dat hij er moeilijk onderuit zal kunnen
de oudjes daar hebben,is best en een bezoek
komen...
zal voor velen een openbaring zijn.Men heeft
De tslevisie(ge hoort er de klemtoon
daar een goede oppas,het is er gezellig.
op de laatste lettergreep) wordt sleohts
's Winters ls het hele huis verwarmd,er is
ten dale als atleiding gezien.Erg beatle~
een eigen kepel en een lift.Bij de kamer
achtig zijn ze daar niet,maar stietbean en
heeft ieder een eigen keukentje en toilet
zoon mochten ze wel'
et huis beschikt over en op de kamer staan de eigen spu11en,die
een eigan biljart on dat is vaak ln gebruik van thuis meegebracht kunnen worden. Het
bij Hendrik, Nul en Wim.De lift brengt ze
eten wordt desgewenst op de kamer gebracht
wel naar boven
maar men kan ook in een eetzaal terecht
We haOden intussen zuster van Haandel
Wie een dagje of een week or hoe lang dan
uit hear hoekje gehaald an op een vrij ge
ook naar tamilie of beNenden wil,kan vrij
komen stool gezet.3e is maar wat trots op
zijn gang gaan.Tegenhouden doet je niemand
al die 8ergharense mensen.die 't daar z o
Eat doen ze je daar zelfs niet voor de docd
opperhest kunnen stellen. "Ze is onmisbaar" maar &at is maar goed ook, want 'n ander
zegt moeke Buijs vooral 66 eerste dagen
moet ook eens een kans krijgen op een mooie
bij de inrichting" En dan komt Wim de smid
plaats in de Overmarsstichting
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Zuster Derks gaat vertellen over haar
kleuters:
"Een jaar geleden begonnsn we.De eerste twee weken vielen niet mee.A1lemaal
vreemde kinderen,onbekende namen,vee1 gehuil,klersn en ransels allemaal door elkaar a
omdat de ouders zich niet de moeite gaven
om er de naman in te zetten,zoals wij gevraagd hadden, en dan van 30 kinderen...
Sturle en Terje waren twee dikke vrienden
van 2; jaar.3e eerste week lagen ze iedere
morgan een half uur languit op de speelplaats te schreeuwen.W6 tweede week huil&en ze nog meer.En toen op een dag Terle
afgemat van het huilen stil begon te worden,stond Sturle op,ging naar Terja en zei:
"Terje we hebben toch afgesproken,dat we
vandaag de hele dag zouden huilen!" "Ja"
zei Terje en raapte al zijn krachten bijeen om opnieuw te beginnen.Maar ach,na 'n
pooe je was Sturle helemaal dood op.Toen was
het Terjes beurt om Sturle aan te manen.
Horan en*zien verging, toen ze allebei weer
met vereende krachten begonnen.We hebben
ons een krlek ge1achen.Maar na een maand
WETBH ze de beste (b)enge1s van de hele
groep.A1s er dan sans een ander kind huilde,namen die twee het woord en zeiden:"Als
jullie niet ophouden met dat gehui1,zetten
we jullie buiten de poort an dan zullen wa
tegen jullle mama zeggen,dat jullie nooit
meer hier bij ons mogen komen spelen. E n
die Vermaning van Sturle en Terjs werkte
gewoonlijk in gunstige richting.Ik zou nog
een heleboel leuke staaltjes kunnen vertel1en,want iedere dag beleven we iets nieuws
met onze 30 kleintjes.
Ik heb me voorgenomen met niet te veel
bedankjes te komen,maar het direct maar
door te gireren naar O.L.Heer. Ban komt het
zeker aan het goede adres."
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dat op dond@rdag,25 juni de jaarlijkse
ziekendag te Bergharen zal wordesn gehouden?
dat patyervatz Asten,die in hetzelfde
missiegebled werkt als pater van I-Iaandel,
in 1361-gharen prachtiga dias van zijn missis-

gebied liet zien met ook pater van Héandel
er bij ?
dat deze zelfde pater het presteerde
een volkswagen bij elkaar te scharrelen en
daarmee in september naar ds missie hoopt
terug te Keren? Pater van H3andelstaat al
op de uitkfijk...
/./ .
,.._|
dat sen revolverheld w! ;3é§§" bedreigde,toen ze hem uit de 848,
6 draad
33?,<3§§
wilden bevrijden? Wie het wé€€,mag het
zeggsn' We held is gebleven en de rsvclver?
dat een versnellingshandle van een
twintiger op een zondag en een eind
V3H
huis dusdauig werd behandeld,dat het wegen~
tje onderweg drie keer moest soppen
om
weer op adem te komen ?
dat een man wegens ziekte van zijn
vrouw wel twee degen lang de portemonneie
mocht beheren? dat de vreugde dus van
zeer
e korte
" duur is geweest ?
dat de fanfare zal gaan deelnemen aan
het marsconcours te Millingen aan de Rijn
op 28 juni a.s. en een gooi gaat doen naar
het le klasserschap ?
dat de Breekwagen en Asper warden bezocht door drnmband an fanfare en sommiga
mensen dit zo'n buitengewoon iets hebben
gevonden, dat zij ons verzochten de muzi»
Kanten dnarvoor hun dank over te brengen ?
dat overigens de Breekwagen wel in
het middelpunt van de belangstelling blijft
doordat (dit is opgespaard nieuws) wegens
een stoeipartij tussen vader en dochter
een lampekap met een koekepan werd vernield?
Mat 661,~Bergharense damessportclub al
wear meedeed aan een sportweestrijd en wel
te Alphen aan de Maas? Het ward wear 5e
J"-=""-' --.....
in het algemeen klasssment,Mies eisto na'1'1 r' L'r~T';£ L':!'.i"Y
Q3
tuurlijk
do 80 meter voor zioh op,terwijl
Met excuus aan de boeren:
een clubje van zes een estafettohindornis-`.,¢' . / \~..//
Men vroeg eens aan boer Ian
loop wist te winnsn en het hole stellstje
Vertel IESHS als U het kan
(-en wat voor een stelletje'-) tenslotts
Of` 't nu wel echt is
tweede word in de vrije oefsning ?
Dat 't voor de baer zo slecht is
dat onze oudjes op rois gingen naar de
Waar Kamen die mooie. boerenleenbanken Mm? Efteling in K3atshsuvol,maar naar OHZS be»
scheiden msning veel te laat(1O nur) van
Gch,zei Jan vol pret,
uis zijn ge8aan?5 171 ' W¢wP?r
ff!
S *:8n
Als je :naar overal good op let
Kan 313 dat ook weten
f*'"
Maar nooit meer vergeteni
Een ambtenaarsvrouw ging met zoom voor zaken
en boer wordt knorrende vet...
Wear Nijmegen om koopjes te maken
--~-_-Ze hadden veal haast naar het scheen
*"
~
Ieders boer krijgt de gelegenheid hier het
Ze liopen door een rood stoplicht heen
zijne tegen in to schrijvon- ..Hiorboven was Maar dat kostte dan 00x(5o% van) 2 knaken'
een oud~zakenman aan het woord...
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