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Begin van dit jaar waren wij helaas nog niet gevrijwaard van het coronavirus dat ons dan inmiddels als twee 

jaren in de greep had gehouden. Daarom werd veiligheidshalve de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst die 

gepland stond voor zaterdag 8 januari afgelast. 

Na het ingaan van de versoepelingen was het noodzakelijk om een nieuwe start te maken met de 

organisatie van activiteiten, waarbij wij ook veelal afhankelijk waren van derde partijen. Men was hier en 

daar begrijpelijkerwijze nog ietwat terughoudend waar het ging om de samenkomst weer van tientallen 

personen. 

Een oude afspraak uit het coronajaar 2020 was een lezing door René Arendsen onder de titel “De 

Geschiedenis van Gelderland”. Deze heeft uiteindelijk kunnen plaatsvinden op donderdag 14 april in de 

theaterzaal van het Barghse Huus. De lezing werd bijgewoond door 42 belangstellenden die met een flinke 

dosis aan kennis weer huiswaarts keerden. 

Op zaterdag 30 april werd bij De Sprokkelaar in Beek de nog “achterstallige” Algemene Ledenvergadering 

over het jaar 2021 gehouden. Alle daarvoor relevante stukken waren minimaal 6 weken van tevoren en dus 

tijdig op onze website te raadplegen De notulen van deze vergadering alsmede de volledige financiële 

verantwoording en begroting kunt u terugvinden op onze website. 

Op zaterdag 21 mei stond de excursie naar Min40Celsius in Varsselder op het programma. Het mooie 

aantal van 28 belangstellenden toog per fiets of per auto naar Varsselder om zich daar door René van Uum 

in de zeer pakkende lezing/presentie te laten voorlichten over de vroege geschiedenis van dit onverwachte 

stukje Nederland.  Maar ook het museum was bij de meesten heel onverwacht. Velen wisten niet eens van 

het bestaan ervan en zouden zeker nog een keer terugkomen. Aan het einde van de middag was er nog de 

mogelijkheid voor de aanwezigen om zelf met tondel (soort gedroogde paddenstoel) vuur te maken. Kunnen 

hier terugzien op een zeer geslaagde middag! 

Op zondag 29 augustus nam de Heemkundekring Bergh deel aan het traditionele Mechteld ten Ham 
weekeinde. Met een aantal van velerlei interessante zaken voorziene marktkramen presenteerden zich 
diverse werkgroepen aan het vele publiek en was er de mogelijkheid om diverse streekgebonden boeken 
aan te schaffen. 
Mede door het goede weer die dag konden wij terugzien op een geslaagde dag waarbij er veel interesse 
werd getoond in het werk van de werkgroepen, voor de archeologie in het bijzonder!   
 
Zaterdag 3 september mochten we rond de 75 bezoekers ontvangen op onze tweede "Berghvrede-
ontmoetingsdag" bij Düffels Möll in Stokkum. Tijdens een uitstekend verzorgde middag konden veel 
'gelijkgestemden' qua interesses kennis met elkaar maken, ideeën uitwisselen en verdere afspraken maken. 
Mede dankzij het prachtige zomerweer kijken we terug op een zeer geslaagde middag. Bijzondere dank 
gaat uit naar alle mensen die ervoor gezorgd hebben, dat het de bezoekers aan niets ontbrak. Onze 
complimenten.  
 
De Open monumentendag op zaterdag 10 september werd door de Heemkundekring Bergh aangegrepen 
om aandacht te schenken aan het 40-jarig jubileum van onze vereniging. Helaas speelde het weer die dag 
niet echt mee waardoor alle geplande buitenactiviteiten naar binnen moesten worden verplaatst. Dit echter 
weerhield velen niet om ons deze dag toch met een bezoek te vereren. Onze burgemeester Harry de Vries 
had in zijn officiële woordje slechts mooie woorden over de vereniging en bleek zelf bepaalde toezeggingen 
en ideeën te opperen. Ondanks het tegenvallende weer toch een leerzame dag meegemaakt. 
  
 
 



Ter gelegenheid van dit 40-jarig jubileum leek het ons leuk en gepast om dit te vieren met een klassiek 
concert.  
Want ook muziek behoort tot de cultuur van onze samenleving. 
Daarvoor hebben wij het Kamerorkest Bergh benaderd die met veel enthousiasme reageerde op vraag of 
zijn zo’n concert konden organiseren. Uiteindelijk vond de uitvoering van dit concert plaats op donderdag 
20 oktober en wel in de theaterzaal van het Barghse Huus waar 72 klassieke muziekliefhebbers konden 
genieten van een prachtige uitvoering van veelal bekende en minder bekende klassiek stukken voor de 
pauze, afgewisseld meten klezmer en potpourri muziek na de pauze.   
 
 De dialectwerkgroep van de Heemkundekring Bergh presenteerde op donderdag 17 november vol trots 
haar dit jaar tot stand gekomen ‘drietrapsraket’. Die bestaat uit een digitaal woordenboek van het Barghs, 
het boek “Grammatica van het Barghs” en de online Cursus Barghs. 
Onder leiding van Antoon Berentsen en Harry Derksen liet de werkgroep aan de aanwezige liefhebbers van 

de streektaal zien dat dialect een taal is, waarop je trots kunt zijn en die je zelfs kunt leren als je er niet mee 

opgegroeid bent. De bezoekers van de avond konden kennismaken met de veelheid van activiteiten die 

door de werkgroep worden ondernomen. Ze werden niet alleen getrakteerd op dialectverhalen en muziek 

door het duo Fris van de Draod uit Zeddam, maar konden ook actief meedoen. Hun kennis en ervaring met 

het eigen dialect blijft altijd zeer welkom.  

Verder werd in oktober door het bestuur besloten om zogenaamde HKB-Café’s te organiseren. De 

bedoeling daarvan is om iedere werkgroep de gelegenheid te geven zich te presenteren en te tonen met 

welke projecten met op dat moment bezig is. Het delen van informatie is daarbij ook van groot belang.      

Het eerste HKB-Café werd afgetrapt op dinsdagavond 29 november door onze genealogiegroep. Onder 

leiding van Ton Meijer, voorzitter van de groep, werd onder andere ingegaan op de projecten waarbij 

specifiek werd ingegaan op de stambomen van Bergh en Stokkum. 


