
NIEUWJAARSRECEPTIE HEEMKUNDEKRING BERGH 

Zaterdag 7 januari 2017, van 14:30 tot 16:30 in de kelder van Kasteel Huis Bergh, Hof van Bergh 8 

in 7041 AC ’s-Heerenberg.  

Het bestuur van de HKB nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de traditionele 

nieuwjaarsreceptie waar onze voorzitter Edwin Zweers kort zal terugblikken op het afgelopen jaar 

en tevens vooruit kijken naar de komende periode.  Daarna is het weer gezellig verpozen onder 

het genot van een drankje. Het kopje koffie of thee bij binnenkomst alsmede twee consumpties 

worden u aangeboden door het bestuur van de HKB.  

 

FOTOTENTOONSTELLING DOOR DE VELDWERKGROEP ‘S-HEERENBERG  

Zaterdag 7 januari 2017 van 17:00 tot 21:00 uur en zondag 8 januari van 13:00 tot 18:00 uur  in 

Hotel Heitkamp, Oudste Poortstraat 2 in 7041 AR ’s-Heerenberg. 

De veldwerkgroep ’s-Heerenberg-Lengel organiseert een foto tentoonstelling met oude foto’s van 

’s-Heerenberg. De toegang is gratis. 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING HEEMKUNDEKRING BERGH  

Zaterdag 18 februari 2017 van 14:30 tot 17:00 uur in Zalencentrum De Gracht, Markstraat 1 in 

7041 AH ’s-Heerenberg met aansluitend de traditionele moes en èèk. De kosten voor deze 

maaltijd bedragen € 13,50 per persoon. Opgave kan tot uiterlijk 11 februari 2017. De kosten 

verzoeken wij u tijdig over te maken op bankrekening NL08RABO0326687084 t.n.v. 

Heemkundekring Bergh met vermelding van JAARVERGADERING. 

De agenda, notulen ALV 2016 en de diverse verslagen van de werkgroepen zullen tenminste twee 

weken voor de ALV 2017 op onze website worden gepubliceerd. 

 

“VERRASSEND MONTFERLAND”, DOOR AD VAN ROOSENDAAL EN ANNEKE ZONNEVELD 

Donderdag 23 maart 2017 van 20:00 tot 22:00 uur in de theaterzaal Barghse Huus, Willem v.d. 

Berghstraat 1 in 7041 CW ’s-Heerenberg. 

Het is het resultaat van jarenlang observeren, filmen en fotograferen in de heuvels van de stuwwal 

Montferland. Een wildernis dicht bij huis, weergegeven op geheel eigen wijze. De leefwijze van 

insecten, reptielen, vlinders en amfibieën worden groot op het witte doek vertoond. Maar ook de 

grotere dieren zoals (roof)vogels, zoogdieren en de landschappen worden niet vergeten. Al met al 

een enerverende presentatie waarin de natuur van haar mooiste zijde wordt belicht. Gratis voor 

leden. Niet-leden betalen € 5,00 per persoon. 

 

“INLEIDING IN DE GENEALOGIE”, DOOR DE HEER GRIMMELIKHUIZEN 

Donderdag 20 april 2017 van 20:00 tot 22:00 op Landgoed Montferland, Montferland 1 in 7038 EB 

Zeddam. 

Wij hebben vastgesteld dat er een groeiende algemene belangstelling is voor genealogie.  Wie 

waren onze voorouders, wat deden zij zoal en wat zou ik van hen nog meer te weten kunnen 

komen en vooral, op welke wijze? 

Vanavond gaat de heer Grimmelikhuizen ons laten zien op welke wijze wij met gebruikmaking van 

moderne middelen, de eerste stappen te zetten naar stamboomonderzoek. Het is de bedoeling 

dat onze leden na deze lezing verder op zelfstandige wijze hun weg weten te vinden naar verdere 

gegevens. Daarvoor stelt in de volgende fases de Heemkundekring Bergh natuurlijk ook graag het 

Heemkundehuus, met al haar faciliteiten, ter beschikking. 

 

 

 

 

 



“STILLE GETUIGEN VAN EEN OORLOG DIE NOOIT KWAM”, DOOR EDWIN ZWEERS 

Donderdag 18 mei 2017 van 20:00 tot 22:00 uur in de theaterzaal van het Barghse Huus, Willem 

v.d. Berghstraat 1 in 7041 CW ’s-Heerenberg. 

De Eerste Wereldoorlog was een militair conflict dat de wereld tot dan toe nog niet had beleefd. 

Miljoenen jonge mannen vochten vier jaar lang een bloedige strijd in de modder van de slagvelden 

in West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk. In de regio Emmerik-Elten-Bergh werd niet gevochten, 

maar zowel Duitse als Nederlandse militairen groeven zich aan beide zijden van de grens letterlijk 

in, voorbereid op het ergste. Ook al is er uiteindelijk geen schot gelost, de littekens van deze 

geschiedenis bevinden zich nog steeds her en der in het landschap. Historicus Edwin Zweers 

vertelt deze avond over deze regionale geschiedenis binnen de context van WO I  

 

EXCURSIE BERGHER BOS NAAR O.A. BUNKERS & LOOPGRAVEN O.L.V. EDWIN ZWEERS 

Zaterdag 10 juni 2017 van 10:00 tot 13:00 uur. 

Verzamelpunt is het Star Tankstation aan afrit/oprit Beek Elten. 

Naar aanleiding van de lezing 18 mei 2017 neemt Edwin Zweers ons mee naar het Bergherbos 

waar hij ons confronteert met de zogenaamde stille getuigen. 

 

“ONDER HET ST. GERTRUDIS”, DOOR DE ARCHEOLOGIEGROEP VAN DE HKB 

Donderdag 28 september 2017 van 20:00 tot 22:00 uur in de theaterzaal van het Barghse Huus, 

Willem v.d. Berghstraat 1 in 7041 CW ’s-Heerenberg. 

In 2012 werd het St. Gertrudis verpleeghuis gedeeltelijk gesloopt om plaats te maken voor 

nieuwbouw. Bij de graafwerkzaamheden werden o.a.  oude funderingen, aardewerk en 

gebruiksvoorwerpen uit de vroege IJzertijd, de Karolingische tijd en de Middeleeuwen gevonden. 

Bijna 3000 jaar Berghse geschiedenis werd blootgelegd en wordt op deze avond zichtbaar 

gemaakt. De Archeologiewerkgroep van de Heemkundekring zal deze zeer interessante opgraving 

aan de Marktstraat 10 in ’s-Heerenberg vanavond toelichten. 

 

“ONDANKBARE GROND: EEN BOERENEPOS”, DOOR THEO EN LEO SALEMINK 

Donderdag 26 oktober 2017 van 20:00 tot 22:00 uur in zaal Teunissen, Hoofdstraat 2 in 7035 AK 

Kilder  

De broers Theo en Leo Salemink zijn opgegroeid in de Achterhoek, in een katholiek boerengezin 

van acht kinderen. Na hun gymnasiale opleiding studeerden beiden aan de Radboud Universiteit in 

Nijmegen. Na de dood van hun vader in 2010 begonnen ze een project om het leven van de ‘kleine 

boer’ op de ‘ondankbare grond’ van de Achterhoek in beeld te brengen aan de hand van hun eigen 

familiegeschiedenis. Op basis van literatuur, veel archiefonderzoek en ‘oral history’ ontstond een 

beeld van het leven van hun voorouders, voornamelijk als pachtboeren van hoge heren. De lezing 

van vanavond is het resultaat van dit project. 

 

“HET SPIEDEND OOG: GEALLIEERDE LUCHTFOTOGRAFIE”, DOOR ROBERT VOSKUIL 

Donderdag 30 november 2017 van 20:00 tot 22:00 uur in de theaterzaal Barghse Huus, Willem v.d. 

Berghstraat 1 in 7041 CW ‘s-Heerenberg 

 Spionagevluchten boven Nederland leverden gedurende de Tweede Wereldoorlog belangrijke 

informatie op over de tegenstander. De militaire activiteiten van de Duitsers in het bezette Europa 

werden door speciale verkenningsvliegtuigen, die waren uitgerust met grote luchtfotocamera's, 

van dag tot dag gevolgd. Aan de hand van een groot aantal dia's vertelt Robert Voskuil vanavond 

over de rol van de opnames van voor, tijdens en na de luchtlandingen bij Eindhoven, Nijmegen en 

Arnhem in september 1944. Ook het Montferland vormde toen deel van dit oorlogstheater. Deze 

foto's vormen een belangrijke en kostbare bron van informatie voor de studie van die dramatische 

periode uit de geschiedenis. 

 


