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Op zaterdag 6 januari 2018 ontmoetten meer dan 80 leden elkaar tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie 

die ook dit jaar weer werd gehouden in de kelder van Kasteel Huis Bergh. In de nieuwjaarstoespraak van onze 

voorzitter Edwin Zweer werd de nadruk gelegd op de aanstaande verhuizing van het Stadsplein naar het 

geweldige nieuwe onderkomen in het Raethuys aan de Hofstraat in ’s-Heerenberg. 

Zoals dat gebruikelijk en wettelijk is voorgeschreven werd op zaterdag 3 februari 2018 onder weer redelijke 

belangstelling de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden in Café Zalencentrum De Gracht in ons 

eigen ’s-Heerenberg. Voor de agenda en de notulen daarvan verwijzen wij graag naar onze website 

www.heemkunde.nl. 

Hotel ’t heuveltje in Beek was op donderdag 22 maart 2018 het toneel voor de quiz “Hoe goed kent u de 

voormalige gemeente Bergh? De opkomst was helaas zeer teleurstellend. Toch wisten wij er met het 

betrekkelijk kleine “klasje” nog een leuke en “gemuteleke aovond” van te maken. De prijzen werden in de 

wacht gesleept door Lindsay Nakken, Willy Stein en Jacqueline Wissink. 

Op donderdag 19 april 2018 bezochten circa 35 leden de lezing De Jacht en Stroperij in het Graafschap 

Bergh. Deze lezing werd gegeven door Conrad Gietman, historicus en Drs. Leon Wessel in de theaterzaal van 

het Barghse Huus.  

Op donderdag 24 mei 2018 stond een lezing op het programma door Ineke Hissink met als titel “Boeren, 

Burgers en Buitenlui”. Door omstandigheden kon deze lezing niet doorgaan. In plaats daarvan vertelde Michel 

Groothedde, stadsarcheoloog van Zutphen, over het ontstaan van machtscentrum, en handelsstad Zutphen. 

Plaats van handeling van de theaterzaal het Het Barghse Huus, totaal 41 bezoekers. 

Zaterdag 23 juni 2018 was de dag voor ons uitstapje en wel naar de prachtige Middeleeuwse binnenstad van 

Zutphen. Qua aanmeldingen vooraf viel het aantal deelnemers wat tegen maar eenmaal in Zutphen 

aangekomen bleken er toch nog andere leden aanwezig die zich kwamen aansluiten voor deze rondleiding 

onder leiding van Ineke Hissink. Ieder heeft zichtbaar genoten en menigeen stelde vast dat zo iets moois zo 

dicht bij huis te vinden is.  

In de vakantiemaanden juli en augustus werden er geen activiteiten georganiseerd. 

Wij hadden zoveel verwacht van de uitgeschreven fotowedstrijd op donderdag 20 september 2018 waarvoor 

wij het zaaltje bij De Peer hadden gereserveerd. Wij hadden verwacht dat wij de wanden konden volhangen 

met de meeste schitterende foto’s. Wij hadden verwacht dat het moeilijk zou worden voor de jury om een 

selectie te maken. Helaas hadden wij teveel verwacht….. De week voor de officiële prijsuitreiking bij De Peer 

moesten wij vaststellen dat wij slechts 1 enkele inzending hadden ontvangen! Dus maar snel de prachtige 

prijzen opgeborgen en het zaaltje bij De Peer voor deze avond afgezegd. Uiteraard is de enige inzending 

beloond met een boekenbon.    

Het Gildehuis in Zeddam werd op donderdag 25 oktober 2018 door de HKB afgehuurd voor het “Groot 

Barghs Dictee 2018”. Er werd vooraf gerekend op een minimale deelname van 40 leden maar ook hier bleef 

het helaas achter bij die verwachtingen van ons. Op het programma stonden diversen onderdelen waarin de 

leden zich konden vastbijten. De muzikale omlijsting op deze avond werd verzorgd door de ’s-Heerenbergse 

troubadour André van Gessel en het Zeddamse duo Fris van de Draod. De prijzen werden vreemd genoeg 

bijna allemaal verdeeld onder de Didamse deelnemers.  

En ja hoor, wij konden eindelijk een “volle bak” noteren in de theaterzaal van het Barghse Huus op donderdag 

22 november 2018! Was er dan een optreden van Youp van ’t Hek gepland? Oh, nee hoor, de zaal kwam vol 

omdat onze voorzitter Edwin Zweers een lezing ging houden over Elten tussen de jaren  1949 en 1963. Op 

deze avond mochten wij een relatief veel belangstellenden van “euver de geut” verwelkomen. 
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