
VERSLAG 2016 ACTIVITEITENCOMMISSIE HEEMKUNDEKRING BERGH 

Op zaterdag 2 januari 2016 hield het bestuur in de kelder van het Kasteel Huis Bergh haar jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie. Tijdens dit drukbezochte gezellige samenzijn blikte voorzitter Edwin Zweers kort 
terug op het afgelopen jaar en gaf de leden ook een toelichting op de HKB-plannen voor het komende 
jaar. Na proostend het nieuwe jaar te hebben ingeluid werden er nog vele gezellige uurtjes in de kelder 
doorgebracht. 

Op zaterdag 13 februari 2016 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in zalencentrum 
De Gracht. Met 85 leden was deze bijeenkomst weer verhelderend mede door de inbreng van de leden. 
Tijdens deze vergadering werd afscheid genomen van de bestuursleden Gerard Booms, Johan 
Lukkassen, Ruth Esselink-Mijnen, Otto Smits en Ben Bisseling.  

In dezelfde vergadering werden aansluitend Renate Modderkolk, Marianne Verbeek, Francina te Booij, 
Robert Bennink en Rob Vister gekozen als nieuwe toetredende bestuursleden van de Heemkundekring 
Bergh. Na afloop van de vergadering kon er weer worden aangeschoven voor de traditionele moes en 
èèk!  

Op 17 maart 2016 verzorgde Drs. Hans de Jong een zeer interessante lezing over het ontstaan van ons 
mooie Montferland. Dat dit onderwerp erg in de smaak viel bleek wel uit de grote opkomst van deze 
bijeenkomst die gehouden werd in de zaal van ’t heuveltje in Beek. 

Historicus Emile Smit gaf ons op 21 april 2016 in de theaterzaal van het Barghse Huus tekst en uitleg 
over de Oude Kleefse Enclaves uit de periode 1795-1817. In deze lezing werd duidelijk hoe de 
landsgrenzen in relatief korte tijd steeds weer veranderden totdat deze hun huidige vorm kregen. 

Ter voorbereiding op een latere excursie verzorgde Daphne Woolschot, lid van onze archeologiegroep 
en studerend aan de Universiteit in Leiden, een lezing met als titel “Romeinen in het Montferland, en 
toen?”. Dit project gold voor haar tevens als afstudeerproject. Aan de hand van een uitgebreide 
presentatie en in onze regio gedane vondsten werden de vele op 19 mei 2016 in het Barghse Huus 
aanwezigen geïnformeerd over het door haar uitgevoerde onderzoek. 

Volgend op de lezing van Daphne Woolschot werd op 11 juni 2016 een excursie naar het Archeologisch 
Park in Xanten georganiseerd. Xanten kent een rijk Romeins verleden. Onder leiding van Edwin Zweers 
werd een 15-tal leden met tekst en uitleg door het park rondgeleid inclusief een bezoek aan het groots 
opgezette nieuwe museum. 

De activiteit op 22 september 2016 stond geheel in het teken van het dialect. Onze Dialectwerkgroep, 
onder leiding van Antoon Berentsen, verzorgde voor een volle zaal in het Gildehuis in Zeddam een 
pakkende en uitgebreide lezing over dialect in het algemeen en ons eigen dialect in het bijzonder. Deze 
avond werd muzikaal begeleid door Fris van de droad (Toon Hebing en Lau Bisselink).  

Voor de natuurliefhebbers verzorgde de HKB op 20 oktober 2016 een lezing over uilen en wel over de 
Oehoe in het bijzonder. De Oehoe is de grootste in Nederland voorkomende uil die tot voor kort in 
Nederland bijna niet meer voorkwam. Deze lezing werd gehouden door uilenkenner Gejo Wassink in het 
Barghse Huus. Ook hier mochten wij weer spreken van een grote opkomst. 

De laatste activiteit in 2016 vond plaats op 17 november in het Barghse Huus. Onze eigen 
Archeologiegroep, vertegenwoordigd door Hans Roem en Johan Lukkassen, gaf een denderende en zeer 
interessante presentatie over in onze eigen regio gedane vondsten. Na afloop van de lezing kwam er 
vanuit de leden het verzoek om een avond te organiseren die specifiek gericht is op de vondsten die zijn 
gedaan bij o.a. de verbouwing van St. Gertrudis. Dit verzoek zal worden meegenomen in de activiteiten 
2017.  
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