
1 
 

                 Activiteitenoverzicht 2019 

 

Zaterdag 26 januari 2019 was voor onze vereniging een memorabele dag. In bijzijn van gedeputeerde 

Peter Drent, de wethouders Ruth Mijnen en Martin Som, het bestuur van de Heemkundekring Bergh, de 

werkgroep leden van de Heemkundekring Bergh, vertegenwoordigingen van onze zusterverenigingen en 

overige genodigden, opende burgemeester Peter de Baat onze nieuwe onderkomen in ’t Raethuys. 

Na maanden van hard werken konden wij officieel en trots bezitnemen van wellicht één van de mooiste 

“clubhuizen” van Nederland.  

 

Zondag 27 januari 2019 mochten wij onze leden in het kader van een open dag in de gelegenheid stellen 

ons nieuwe onderkomen te bezoeken en te bewonderen. Deze dag die wij lieten samenvallen met de 

jaarlijkse nieuwjaarsreceptie trok vele leden die elkaar op deze dag onder het genot van een hapje en een 

drankje de beste wensen konden overbrengen. 

 

Zaterdag 2 februari 2019 was ’t Raethuys verkozen tot zogenaamd bijzonder gebouw in het kader van de 

Gelredag, georganiseerd door TV Gelderland met medewerking van Nederlands Geschiedkundige René 

Arendsen. In dit kader mochten wij vele bezoekers van heinde en verre ontvangen waarvan menigeen 

verzekerde onze stad nogmaals te zullen bezoeken. 

 

Zondag 3 februari 2019 hadden wij onze deuren opnieuw geopend en wel voor eenieder die zich geroepen 

voelde ons Middeleeuwse onderkomen eens te bezoeken. Vele tientallen bezoekers mochten wij ontvangen 

waarvan sommigen het prachtig vonden om weer eens in de trouwzaal te komen waar zij ooit waren 

getrouwd.       

Zaterdag 30 maart 2019 vond in de trouwzaal de Algemene Leden Vergadering plaats. Deze werd bezocht 

door 63 leden. 

In deze vergadering werd onder andere financiële verantwoording afgelegd over het jaar 2018 en werd de 

begroting voor 2020 gepresenteerd. Inhoudelijk werden er nog toelichtingen gegeven op diverse plannen 

ten aanzien van o.a. ICT en het huishoudelijk reglement voor ’t Raethuys waar het specifiek betreft de 

nutskosten. 

 

Zaterdag 31 augustus 2019 werd door de HKB weer deelgenomen aan het Mechteld ten Ham Weekeinde. 

Van 11:00 tot 17:00 uur kregen geïnteresseerden de gelegenheid om onder begeleiding het Raethuys te 

bezoeken. In de middag vond een boekverkoop van “Verhalen in de Liemers” plaats.   

 

Zondag 1 september 2019 de zogenaamde braderiedag van het Mechteld ten Ham dat ook dit jaar weer 

vele bezoekers vanuit het hele land trok. HKB liftte deze dag zoals gebruikelijk mee op dat succes. 

In de verschillende ruimte van ’t Raethuys werden vele vragen beantwoord, bleven er ook onbeantwoorde 

vragen die tot uitzoeken leidden, en ook vonden er vele spontane gespreken plaats. Buiten toonden de 

leden van de archeologiegroep weer verschillende vondsten en munten terwijl in de raadzaal de Militaire 

Historiegroep doorlopend geïnteresseerden mocht verwelkomen. Aan het einde van de dag kon worden 

vastgesteld dat er zich 9 nieuwe leden hadden aangemeld!  
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Zondag 8 september 2019 fungeerde ’t Raethuys als startpunt voor de Schmuggeltocht. Vanaf het 

Raethuys zijn er ongeveer 60 deelnemers aan de fietstocht van 45 kilometer gestart. Een fietstocht waarbij 

de deelnemers ouderwets chocolade moesten smokkelen. 

 

Zondag 15 september 2019 uitreiking van de Monumentenprijs 2019. 

In 2006 werd, op initiatief van de HKB en de OVD Didam de Monumentenprijs in het leven geroepen. Met 
deze prijs wordt de waardering uitgesproken over de wijze waarop de eigenaar van een monument met de 
renovatie van het pand of object is omgegaan. 
Beide verenigingen dragen elk jaar maximaal 3 projecten ter nominatie voor aan de commissie. Dit gebeurt 
met inachtneming van vastgestelde criteria. Door de OVD werden voorgedragen de boerderij De Linde in 
Loil, het voormalige woonhuis van het hoofd van de lagere school in Nieuw-Dijk en de pastorie van de RK-
kerk Onze Lieve-Vrouw in Loil. De Heemkundekring Bergh vond het dit jaar niet meer dan vanzelfsprekend 
dat Hans en Francina te Booij de nominatie verdienden voor het restaureren van de voormalige Joodse 
synagoge en het alom bekende Hotel Heitkamp. Dit keer geen prijs, maar een dik verdiende pluim is wel op 
zijn plaats, want de beloofde gemoedelijke nostalgische sfeer is zeker bewaard gebleven. 
De jury kende de prijs toe aan Boerderij De Linde in de Greffelkamp van de trotse eigenaren Maarten 
Morsink en Margo Smit. Zij hebben zich flink ingezet om de oude boerderij in oude stijl te renoveren. De 
HKB en de OVD feliciteren de winnaars met hun welverdiende prijs. 
Wethouder Walter Gerritsen zal op Open Monumentendag 2019 op 15 september a.s. de prijs uitreiken aan 
de winnaars. 
 

Donderdag 31 oktober 2019 mocht een redelijk gevulde theaterzaal van het Barghse Huus genieten van 

de verhalen en liedjes van Gery Groot Zwaaftink. Tot deze avond was hij bij velen mogelijk onbekend. Maar 

zijn verhalen en liedjes over het algemeen in het dialect, sloegen stuk voor stuk aan. Zijn manier van 

verhalen vertellen trok de aanwezigen vanuit de werkelijkheid naar de fantasie waardoor je zelf bijna deel 

uitmaakte van de verhalen.   

 

Donderdag 21 november 2019 Een tot de laatste stoel bezette trouwzaal was getuige van een bijzonder 

interessante presentatie van Misha Tomassen. Misha heeft via een zelfontworpen computerprogramma 

vele oude huizen en boerderijen in Azewijn in kaart gebracht. Hij heeft per woning of boerderij de 

geschiedenis proberen te achterhalen zoals bij voorbeeld de oudste bewoners en hun opvolgers. Ook heeft 

hij geprobeerd om vandaag de dag niet meer bestaande woningen of boerderijen toch nog in kaart te 

brengen.   

 

Zondag 24 november 2019 terugkeer van de jaarlijkse Heemkundedag. Op deze dag openden wij onze 

deuren met als doel eenieder kennis te laten maken met de werkzaamheden waarmee onze vereniging zich 

zoal bezig houdt. Op deze dag mochten wij onze weer verheugen op het bezoek van vele 

geïnteresseerden. 
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