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2404 is er! Zijn naam is o an irve"'¢3> het gemeentehuis ward p1otse-

5nxits.zi3:1 vader is er voor uit 'de Woezlk ling 'rr~.̀ a>l¢wdn&nd binnen gebra¢11t."Twee
gekomenmaar zijn moedsr is een echte Her duiverr* hadden ze aan ds cieur verstaan,
nense,ArLnia van Heumen,pd. De 2000e wasnt maar het was voor cle 2000e sn de ccgnac-
in het vossehuis,:Broekstraat 4. Zondag,2l iles Icwam op tafel an de beschuit :net
juni,de .langste dag van het jaar, uitge- muisjes.....voor ds vader gebak met i3s..
rekend vp vagierdags avonds om kwart *Na de inscb.rijving,toen de aangever
voor 9,werd "iLko,zondsx- er zelf iets an jxaar huis wilde. gaarmoest bij toch
t=8 beseffan, de 20GOe inwoner van de znog even bij de burgeraeestsr komsn.
mesnte Bergharen. "Ikke?" vroeg hij onthutst en toen

Vader Snnlts --het klinkt nog wat lichtje in het Smitse
vz~esmd=het is de eerste keer--» was e1- ~1*»-~'=§oorhoofd br-anden! 418 toch nog de
beduusd van. H13 had het er met de vrouw tweeduizendste ' Eau spaarbankboekje van
wel over gf.shad,d.-at: het misschien de 2000e f. 50,-- kvvam vooz- de dag..eer1 nog meer
kcm zijn. Oncierweg naar bet gemeantehuis gelukkige vader...en thuis een avergeluk-
hadden ze ar hem nog over na geroepen kige meder en een Wilko(wi1hslmus Petrus
-"in "de Vns" had ex- ook al goede hoop op Christiaanhdie nergens iets van wist
trcts als hij was, dat die dan in het ONZE LIMERICKMAN ZEGT ER KET ZIIHE VAN
"Vosssbuis" geboren zou zijn Ds tweeduizendste is geboren Potdo

8ij da aangifte had de gelukigo va uit; Herman kwam de gloria
der al direct geinformeerd of er misschien Het was een (ruimel zesponder
een kans vlas.Het had net één dag voor de Daar gebeurde dus het wonder
geboorte in Hier an Ginder gestaanzwelkom Een kip bliss daar de victoria
2OOGs s Waren we er nog 5 vandaan of 3
ot* misschlen maar 1 '? 131* was niet achter
te komen. Dan :naar gokken

Zo tegsn IO nur op maanda8morgen ar
rivesrde Sie gloednieuvne vader ap hat. gs
zneentuhuisiijn hocp op de 2GGGe was a l
gauw vervlogen, want mea: deed daar maar
net of er rxiets aan de hand was
tuurlijk wel kort in de buurt,maar wat heh
je daar aan? De jonge mraeder lag intussen
thuis met spanning te wachten,maar die
vnist het 'boch al gauxfc, want tijdens de

686811
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Zo zie je wat deze maand ons bood v-fu »
In Herman was de verrasslng groct
Qok in Bergharens Molenweg is wat zien
A1 gelooft ge dat niet misachien
Eeo kip met kalk aan de pact

Thé zei: de kippen ruim ik ap
`t Wordt telkenjare een atrop

Maar van één kip kan ik geen afstan
Die krijgt geregeld haar morgenzaen .
Ze heaft wel 'n kaJ1poot,maax' 'n nxooie kop

(Vervalg zie verderop
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lemend had er nog h op op, Q8er het
is toch gebeurd: de fanfare beeft in de
merswedstrijd te Millingen aan de Rijn
weer een eerste prijs weten te behelen.
Det gebeurde op zond8g, 28 juni. Mocht het
tijdene het topconooure te Arnhem niet wil
len lukken, nou ging het weer opperbest.
Het werd zelfs een eerste prijs MET LGF...
Liefst 38 van de 40 te behelen punten
werden mee naar Bergheren gebrecht. Het
wordt daardoor zelfe mogelijk een efdeling
over te slaan en ineene van de tweede ef-
deling near de efdeling uitmuntendheid te
premoveren. of dit evenwel geat gebeuren
is nog een vreeg,went het is wellicht be-
ter het wet kalmer ean te doen om nog eens
met een normele promotie een eerete prijs
te behelen. net houdt demoed er beter in'

Het is overigens wel een uitzonder-
lijke prestatie,die voor een greet deel
ook cp rekening van de directeur, de heer
koppere uit Nijmegen, ken worden geschre-
ven. een enorm doorzettingsvermogen is
het bewuste nummer er weer ingepompt.
De "genetale" was niet te best, misschien
zelfe elecht en dearom werd er nog niet
meer aan een eerete prijs gedacht. De uit-
voering bracht echter een 10 met een grif~
fel (=lof)-

Bij de terugkeer in Bergheren was er
weer en drukke ontvengst. Een wat gedunde
drumbend begekidde de eerste prijzers. Er
werd weer gespeechd, er was veel lof, het
was weer verdiend. De spelers hedden er
veel voor over gehad. Het werk was met e-
norm succes bekroond. De koffietefel was
ook aoels eltijd heel goed, Gr was zorg
aan besteed.

Op de kapelberg brendden 's morgens
de gebruikelijke keersen en een van de da-
mes van de fentare verloor er de portemon-
naie bij om ze tot nog toe niet meer terug
te viuden.

\v.\9

Dverigsns zijn we er weer over vol-
daan. We zien nu met belangstelling het
conoours tegemoet, dat de muziekvereniging
St.Anna zelf te Bergharen gaat organiseren
op 12 en 13 september a.s.
-vl¢-1v

"De vi§EIEE-UNe V€?I8E@Ei`heett in"
de afgelopen maanden reeds 3 con-
coursen gehouden.Je hoofdprijs,een
prachtige werphengel is in Nijmegen
terecht gekomen bij de P.T.T.
Zaterdag,25 juli gaan de oudjes
vissen.0m 5 uur 's middags beginnen
ze er mee.De vrouwen worden meage-
bracht(om de vis te bakken) en dan
hoeven ze ook niet zo vroeg naar
huis. ER WORDT ENORM GEVANGEN.le!!

dat alle EHBO-ers,die dit jaar examen
deden, zijn geslaagd ?

dat daar ook enkele getrouwde vrouwen
toe behoorden?

dat iemand op zijn verjaardag 3 pond
sospvlees kreeg en het hadden er maar 3
ons Mmgen zijn ?

dat iemand in Bergharen,die met "Zoete"
maar "kouwé gedachten elders was,daarom
met zijn trekker in een Elzendsloot be-
landde ?

dat de roemruchte schutter uit het
do@p is onttroond door een nog betere v66r
de berg, die het op een zondagsbeen van
een jongeman had gemunt ?

dat men de twintigers niet als taxi
most gaan gebruiken ?

dat een Breekwagense Soles te veal
gas gaf, niet afgezet Keg worden sn dat
daarom. de berijder daarvan maar tegen de
berg op wou rijden om dat gasding in het
zand te laten smoren ?

dat men in Hernen 's avonds wel mee
wil gaan hooien als de hooi~eigenaar de
boete betaalt voor vrouwlief, die dan een
les van de gymclub moet missen ?

dat iemand uit Hernen -we noemen geen
namen,dat mogen we niet...ze wset ook niet,
dat wij dit wisten- tij&ens het begin van

de Hoogmis de schrik van haar
leven kreeg,toen ze dacht,dat
ge v@rgeten had de kookplaat
éf te zetten,waarop het vlees
stond te suddaren ?

dat ze het er toen maar op waagde en
bij het begin van de preek de kerk uit stap»
te, met de tiets naar huis rende, daar ont-
dekte, dat ze de kookplaat wel efgezet had
en toen maar WGST vlug naar de kerk terug
rende om daar zachtjes naar binnen te s1ui~
pen en achter in ds kerk het leste deel
van de preek te baluisteren?
Na de Hoogmis reed ze vooraan naar huis...
enne...o ja... de man was vissen...

dat een bewoner van Winssens bejaar~
dentehuis in een pakje een dode muis ca-
dean kreeg,maar niet aan een potje jam
kon komen ? dat hij toen ds brommerd heeft
genomen om in Bergharen zelf maar zo*n pot-
je te haken ?

dat een groenteverzorger de wortelen
met de schoffel bewerkte en de preiplanten
maar bovsn de nog niet uitgekomen bonan
zette ?

dat degenen,die kapotte lampen hebben,
ze nu in de Bredeweg kunnen gooien, waar
de Drutense PGEM ze graag op zal halen ?
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We beginnen op 12 augus-
tus met pater Verheijen, die
dan 35 wordt.Zijn adres 1uidu€
weleerw.pater F.J.Verheijen o ;
Missis Catholic, Soekarno Purg
West-Irian - INDQNESIA.

Den wordt op 18 augustus Stéf' Do
minico Willems 57 jaar. Haar éres:
Eerw.zuster Dominico, Gang Piuggir 62
Khbou Dalem Semareng :B 21 - INDGNESIA.

Rn tenslotte pater Buijs. Omdat ons
augustusnummsr meestal pas begin september
verschijnt,zijn we met zijn verjaardag al
jaren te laat geweest. Laten we nu eens
wat vroeg zijn met zijn 446 vegjaardag op
4 september.

Zijn adres luidt=
Rev.H.Buijs W.F.
Cikungu Cath. Parish
P.O. Box 10 Khzimule
Northern Rhodesia

A F R I c A

We zijn weer naar de bejaarden geweest.
"Oudjes" mogen we niet meer zeggen,vertelde
men ons."Be jaerden" staat deftlger, maakt
niet zo oud,klinkt fijner en meer van zulk
soort uitleg wordt er aan gegeven.

Het was zaterdag,27 juni,toen de OVer-
mersstichting werd geopend.Overmars zelf

er ook. En in vorm' H13 had vaak het
woord.Hij had het zelfs over Hier en Ginder.
Kennelijk was hij van plan ons uit de hoek
te 1okken,maar wij zaten niet in een hoek
en lieten hem dus lokken. Na afloop hebben
we hem schriftelijk antwoord beloofd.We had-
den den wat meer bedenktijd' We leggen het
op papier vast zonder microfoon.

Wear ging het over ???

va81 S

A1 deze jarigen b.-J w'&'A;'4 beste£9I
wensen over. Nog vale jaren in de beste
gezondheid. Vrienden en bekenden zijn wel
zo goed ook iets van zich te laten hor-en.
Het antwoord uit de missie komt dan wel
weer via Hier en Ginder.

t
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Ooh er was iemand aan het woord, die
deed, wat hij vaak doet...hlj maakte raad-
sels... Naast het artikel over Bergharens
bejaarden in ons vorig nummer,had hij hele-
meal op de voorpagina een nieuwe rubrlek
ontdekt.We dachten,det de ontdekkingsreizi-
gers uit de tijd waren,maar ze zijn er nog...
De rubrlek luidde: "VERDER GNDERTROUWD°
Wet was dat non? Was dat een uitvinding van
onze vooruitstrevende bisschop,mgr.Bekkers,
die die middag het gebouw kwam inzeganen?
Iets van het concilie? Nee, dat kon het
niet zijn,want dan hed hij het geweten

Verder ondertroUwd... is het meer dan
ondertrduwd? half getrouwd misschien ?
Als we er lang over peinzen, wordt het ons
ook duister. Het is een raadsel t zal
bet altijd wel blijven..... ""°
..Het ene raadsel bij het an6E?E
l - - m n l n u s

Ewi jk-WiI}S?S

3 l i Q § 9 T e , Missie,die in
ons bezit is, is van broeder Marius Jens~
sen uit (oud)Nieuw-Guinea.Hij bleef wat
lang onderweg,want hij is van 9 mei:

"Bij deze laat ik U weten, dat het
pakje voer mijn verjeardag een dezer dagen
in de beste gezondheid is eangekomen. Mijn
hartelijke dank. Us kwaliteit leat ook
niets te wensen over.om dear zeker van te
zijn heb ikeéeuw de bx°and:L§estoken om U
dat te kunnen laten weten.Na een lenge Nxt-
reis zou het netuurlijk wel kunnen,det er
een minder aengenaam smaakje aan kwam.Toch
was dat niet,dus het kon niet beter. Als
U den nog weet,det er hier op dit gebied
niets meer te koop ls,zel het wel nodig
zijn te zeggen,dat ik er rijk mee ben.

Near ik uit goede bron heb vernomen,
geat de stad Hernen zich geweldig uitbrel-
den.Er zcuden niet minder dan 72 huizen
bij komen(deer doen we wel even over,red.}
Als ik met verlof kom,is er zeker wel een
reisgids beschikbaar om me overal de weg
te wljzen? Enfin, dat is een zorg voor la-
ter,a1 lijkt het me niet overbodig om er
even de eandacht op te vestigenF

Intussen is het bejaar&entehETé ingeze-
gend en geopend.Gelukkig zeg,dat da sleutel
er was,anders hadden we er niet in gekund.
Onze bejaarden glunderden van alle kanten.
De bisschop kwam hen extra begroeten en had
metesn in de gaten,dat Hendrik Jacobs(oud-
kerkmeester) en Jan van Kerkhof(oud-organist
en -koster) wat meer met de kerk te doen
hadden gehad dan de anderen.ze waren vereerd
met zo'n hoog bezoek,de bisschop in eigen
persoon!

En de inwoners van BergharenHernen-
Leur brachten spontaan f.5oo,- bijeen voor
een Angelusklokje,dat de tonen van hier zal
laten klinken naast die van
met f. 800,--. <

We zeggen tot onze bejaarden: . vet
851483 GTQ.TGNSS
re e zich al weer uit met opa van Zelst
en Marie Bernts van de Aaldert.Wie er van
onze inwoners nog nlet is geweest,zouden we
willen zeggenzga er eens heen.'t Loont de

moeite.

lang van met z'n allen.19e 8

u

7/V/< `.7//
L



4,/pg. sio/'78 /SL
1;

19 juli€ v.Heumen,Max~ijke enz.

dat de Hernen-Leurse boerinnekes op
30 juli op stap gaan voQr het bezichtigen
van oudhedens, veel mooie natuur en voor
een bezoek aan de KRO-studio in Hilversum?

dat ze heel ijverig proberen om een
rechtstreekse uitzending te verzorgen van-
uit Hilversum naar Hernen en Leur ?

dat in de Sluisstraat in Hernen twee
jongemannekes een tiets zagen staan, deze
meer meepikten en toen de eigenaar van de

OVERLEEE_l\[:
6 juni.: v.,d.Wielen,Hend;cikus B 65 j.,

Hernen,e.v.. vEreumel,Tl1.J.
21 juliri v.,'I'b.ie1,Clasina c,,54 jam' *ce

B ergharen, e .v. VeI=§D egen,A .W .

A

QNIDERTRQUWID:
Coppes,Hendnrikus 93,26 j.,Berg11aren en
lbezzs ,Wilhelrflina H, 25 j . ,W ij chen-

Coppes,Johannes H. ,27 j . ,B ergharen en
Roelofs,Leona.rda JGJ . , 23 j . ,Bat enburg--
v.8JJmn1ex'en,Tohannes J' . , 27 j . ,Bex-gharen
Brands ,Jmhanna H .J . , 30 j . ,BeJ:gbaren------
de Loij er,Hend3:°il§ J. , 28 j o ,Dieden en
v . eren,Pe"nronella Iwi e , 28 j. ,Berggbaren
v.Heurnen,Johannes A. 9 26 j . 9 Hernen en
Loermans,Ma::~ :La H . 7 27 j . ,Beuningen--»---

GEBOREN2 (Herman dost 't goed)

21 juni2 &1its,Wilhelmus P.Ch.9 Herrien
vad_er :H.W. ,ruoeder 2vJ:Ieu.men,JPA.
2000e zie biz. 25,,,

3 8u1i8 S"beeg,Wilhelmus Th.A.M. Hernen
vader :A °M. ,mo eder Sv °Ivie1*wijk ,H .

12 juliéi v.Heumen,Petrus W.F., Hernen
vader €F,Tl1. ,moeder svd3Nielen,AB n

7 Herman
vadersJ,Th. ,moeder svdWielen,ThlVl. fiets tegen kwamen?

dat de eigenaar de mannekes( 'ne zwar-
te en 'ne witte) begroette met "dag gesbroe-
ders", maar pas later via de politie ont-
dekte, dat die twee gebrneders er met zijn
fiets tussen uit waren ?

dat de damessportclub van Bergharen
voor de derde maal in dit seizoen Op step
ging en voor de derde maal een 56 prijs
haalde in het algemeen klassement in Hees~
Neerbosch?

dat
Gonnie n

@@@3_@NDE8.fi 'ROW8 Th. O.

Mies weer het herdst ken lopen en
u tweede werd met bellen gooien ?
gijdens een voetbelwedstrijd tus-
sen Uni en een groep ambtenaren
1(Uni won netuurlijk glenerijk)
een molenaer~oudkeeper werd be-
vorderd tot ambtenear ?

dat deze zelfde "embtenaar" meende
een zoon aan te kunnen geven, toen zijn
vrouw voor het rij-exemen was gesleegd ?

dat de 2000e inwoner meer de Doop were
gereden in een eennemerseuto, die niet wi1~
de sterten,toen het jonge peer 1 jaer ge-
leden ging trouwen ?

dat zeer weerschijnlijk in 1965 zal
werden begonnen met het verherden van een
eental wegen in ruilverkevelingeverbend,
t.w. de Schearsestreet,gedeelte Betenburg-
eeetraet,Neerve1d,Wijnekkerstreet,Zendberg,
(Sluis vervelt) Broekstraet,Kolksestreet,
Merenburg en Woeziksestreet?

GETROUYIIM
3 juliaLoei`fen,Pe1;:c~us J., 8ergharen met

Lc>wiessen,,Hendrika, 8ergha1~en--
8 juliézlvoor de wet) v.,SL11mn1eren,J.J ,

met Brands,J .H .J . voornoemd----
9 julisv.Wijk,Hendrik, Ben,Leeuwen met

Elsen,Theodora G. ,8er8haren-----
ll juliv.8oogstraten,Gra&u.s A. ,Hernen

v.well ,Anna Th. 9 Wijo11en»------~
16 juli4{voor de wet) Coppes,J,H., mat

Roelofs,L .H§..G.,J. voornoemd~.-
17 ju1ia(1c;ppes,Hendril<L1s J. met

A1`bers,W o H. voornoemd
18 juliide Loije1*,Hendrik J. met

v.SJ.mmeren,Pe~trone11a M., voorn
24 julirde Va1k,Pet;c'us 3.3. Groesbeek met

Hendriks_He11drika G. te Bergharen
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Intussen hebben we vez-nom
Dat aan de kallpoot 'n einde is gekomsn

loop nu nog w el  met  'n  stok
Maar kan al  gauw  gemakkel i jker van ' t  hok
Dat had ze zel f  niet kunnen dromen

, /
. Tenslotte wensen wij'§ 33Q; _ ers

een prettige en rustige yacanti§§§§H
bergen, aan zee, in de bosseg
van huis.Vergeet echter
onze missionarissen niet
die onder de warms tro
penzon en vaak onder
moeilijke omstandigh de4
hun werk moeten doen
Zo lang zij in de missie
zijn,zal er van vacantie
weinig komen. Geniet
zoals hij hiernaast


