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Van de redactie
Beste leden, in dit nummer kunt u lezen over:

Voorwoord voorzitter Gerard v.d. Linden
Over de grote verhuizing van Berchs-Heem.
Een verslag van de Jaarvergadering 2014.
De lezing gehouden door ons lid Gerard Hoeks.
Een verhaal over de fietstocht naar Keent.
Open Monumentendag 2014.
Ook stelt Gerard Hoeks, nieuw gekozen 
bestuurslid, zich aan u voor.
De redactie wenst u veel leesplezier en een
fijne vakantieperiode.

In memoriam
In memoriam leden van Berchs-Heem:

Marietje Hoeks-van Berkum:
geb. Oss: 11-01-1935;     overl. Berghem: 21-04-2014.

Activiteiten
Fietstocht Keent, 1 juni 2014.
Open monumentendag 13 en 14 september 2014.
Lezing: Over Lodewijk Napoleon.
Lezing: Het gezegende land van St. Willibrord.
Tentoonstelling: Miniatuur inkijkkastjes boerenleven
Uitnodigingen volgen.

Oproep
Denk bij het opruimen van oude spullen van uw 
zolder aan Berchs-Heem. Gooi geen voor ons 
belangrijke spullen weg, neem contact op met 
Lambert van Hintum, 0412-402 515.

Verhuisbericht
Het komt regelmatig voor dat leden van onze 
vereniging gaan verhuizen. Wij verzoeken u ons 
daarvan in kennis te stellen zodat wij u op uw 
nieuwe adres ook weer onze uitnodigingen en andere 
informatie kunnen bezorgen, graag doorgeven aan 
secretaris Ria Boeijen met vermelding van uw adres en 
uw lidmaatschapsnummer. 

Oproep
Een van onze leden, Leo Hoeks, is bezig aan een boek 
over Meester Gielen en zijn vrouw Mevrouw Gielen-
Kraan. Als u foto’s en verhalen/anekdotes over die tijd 
heeft en dit beschikbaar zou willen stellen, zal dat in 
dank aanvaard worden. Reacties graag aan Ria Boeijen.

Heemkundevereniging ’Berchs-Heem’ Anno 19 maart 1992

’Berchs-Heem’ is gevestigd in het voormalig 
zusterklooster van Berghem, Willibrordusstraat 49b.

Openingstijden heemkamer
1e zondag van de maand: 11.00-13.00 uur
De maandag daaropvolgend: 19.00-21.00 uur
Ook na een telefonische afspraak via de secretaris
(06-53 726 742) bent U van harte welkom.

Redactie Tussedurke:
Jan van der Burgt 0412-401 183
 janenjos@ditadres.com
Ria Boeijen 06-53 726 742
 riaboeijen4@hotmail.com
Kopij: liefst onbewerkte tekst digitaal aanleveren bij de redactie.

Website Berchs-Heem
Berchs-Heem op internet:       www.Berchs-Heem.nl.
Op deze site vindt U actuele zaken maar ook foto’s van 
zowel activiteiten als oude foto’s. Blijf via de site op de 
hoogte van onze activiteiten en nieuwsberichten.

Fotogroep
Als u nog in het bezit bent van interessante oude 
foto’s, neem dan contact op met de fotowerkgroep: 
Ineke Mulders  0412-402 901
Jos van der Burgt  0412-401 183
Marieke Spanjers  0412-405 130
Voor meer informatie kunt u
zich melden bij Rinie Gremmen  0412-402 141
Foto’s of afbeeldingen krijgt u na het scannen retour.

Contributie
Jaarlijkse contributie is € 20,00 per persoon.
Wij verzoeken u het bedrag over te maken naar 
Rabobank IBAN NL60 0106 5168 17,
t.n.v. Berchs-Heem
Voor vragen over automatische incasso:
Lambert van Hintum, penningmeester.
0412-402 515,      lambertvanhintum@hotmail.com.
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De grote verhuizing van Berchs-Heem.

Na een kleine 20 jaar heeft de gemeente Oss het 
huurcontract met Berchs-Heem opgezegd.
Dat betekende dat we per 31 december 2013 uit het 
oude gemeentehuis van Berghem moesten.

Het bestuur heeft diverse pogingen ondernomen 
om in Berghem onderdak te krijgen en net voor de 
feestdagen kwam gelukkig het verlossende telefoontje 
van de manager van zorgcentrum de Wilberthof.

In november en december waren al een aantal 
leden gestart met het inpakken van het archief in 
verhuisdozen. Na de kerstdagen, waar de kalkoen 
bij sommigen van ons nog zwaar op onze maag 
rustte, werd gestart met de grote verhuizing van het 
gemeentehuis naar ’t Oude Klooster.

We mogen daar gebruik maken van 2 ruimtes op de 
1e verdieping en van de zolder op de 2e verdieping.
Nadat we 2 hoogwerkers hadden gehuurd en 
opgebouwd kon het spektakel beginnen.
Met man en macht werden ruim 400 dozen, grote en 
kleine gereedschappen, stellages, kasten, boeken,
foto’s etc., verhuisd van de 1e en 2e verdieping van het

Voorwoord.

Beste leden en niet leden.

Velen van onze leden en ook zeker niet leden lezen
’t Tussedurke, het blad dat tussentijds wordt 
uitgegeven door Berchs-Heem. Leuk is het om terug 
te horen dat ook niet leden geïnteresseerd zijn in wie 
wij zijn en wat wij allemaal doen. Dat doet ons deugd. 
De redactie heeft voor u weer een nieuw exemplaar 
boordevol nieuwtjes liggen. Vanuit ons nieuw domein 
’t Oude Klooster hebben wij kijk op het prachtig 
Medisch Gezondheid Centrum van Berghem
(de oude St. Jozephschool). Hieruit blijkt maar weer 
dat mede op initiatief van het bestuur van Berchs-
Heem, om de school te behouden voor Berghem, is 
opgepakt door het gemeentebestuur,  architect,  
dokterspraktijk, apotheek, fysiopraktijk en niet te 
vergeten de aannemer. Ik denk dat wij met trots 
kunnen zeggen dat wij een beeld bepalend gebouw 
hebben kunnen redden van de sloophamer en waar nu 
een multifunctioneel gezondheidscentrum is 
gehuisvest. Voor Berchs-Heem is er nu weer een zorg 
minder. Voor u zou ik zeggen, geniet tussedur ook van 
ons nieuw Tussedurke. Lees ze.

Gerard van der Linden 
Voorzitter Berchs-Heem
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oude gemeentehuis en naar ’t Oude Klooster op de
1e of 2e verdieping gebracht.

Het waren een paar hectische dagen, voor mijn 
begrippen zijn wij bovenaards bezig geweest, maar we 
hebben het met zijn allen toch maar mooi geflikt in 
die 2 dagen. En inderdaad op 31 december was het 
gemeente huis leeg, kei leeg en schoongeveegd en dat 
is geweldig goed verlopen. Op een ding na, namelijk 
de verhuizing van de brandkast van ruim 500 kg, ging 
niet helemaal goed. Deze kwam namelijk op Lambert 
van Hintum zijn teen te staan. Behalve dat deze teen 
een aantal dagen verschillende kleuren heeft gehad, 
is er niets noemenswaardig gebeurd tijdens de grote 
verhuizing.

Vanaf begin 2014 is de dinsdagmorgengroep bezig om 
de dozen uit te pakken, zaken te ordenen, schilderijen 
op te hangen en de rest uit te stallen. Zoveel mogelijk 
wordt er gedaan om in onze Heemkamer de 
gezelligheid weer terug te brengen. Dat is hun op een 
fantastische wijze gelukt, het is voor eenieder zeker de 
moeite waard om eens een kijkje te komen nemen in 
onze Heemkamer

Iedereen die zich op welke wijze dan ook, heeft 
ingezet tijdens deze verhuizing en daarna, kei bedankt 
voor jullie geweldige inzet voor Berchs-Heem.

Met vriendelijke heemgroeten,
Gerard van der Linden.

Bordje pilaster bij nieuwe Berchplaets.

Bert Akkermans en Frans van de Wielen hebben de 
pilaster bij de nieuwe Berchplaets geplaatst.
Er is door de Dorpsraad  250 euro toegezegd voor 
het bordje op de pilaster. Het geld wat hiervan over is 
wordt besteed aan een hek om de pilaster.
Het bordje bij de pilaster is klaar maar kan nog 
niet geplaatst worden omdat zowel het straatwerk 
als het hekwerk nog niet klaar zijn. Wanneer het 
bijbehorende informatieplaatje wordt geplaatst
is nog niet bekend.
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Jaarvergadering 27-03-2014.

De voorzitter heet 30 leden welkom en opent de 
vergadering. Er zijn 10 afmeldingen doorgegeven aan 
de secretaris. De notulen van de jaarvergadering 2013 
lagen ter inzage voor de aanwezige leden.

Jaarverslag secretaris, Ria Boeijen.
Op 8 april j.l. ontving het bestuur van Berchs-Heem 
een aangetekende brief met als onderwerp 
‘Huuropzegging van onze locatie’ van de gemeente 
Oss, dat Berchs-Heem per 31 december 2013 haar 
onderkomen in het oude gemeentehuis dient te 
verlaten. Dit gaf ons geen prettig gevoel en wij als 
bestuur hebben ons er zorgvuldig mee bezig gehouden 
om te trachten voor eenieder, maar zeker voor de 
Berghemse gemeenschap, een goede oplossing te 
vinden.

Tijdens een gesprek met Maurice Broekhoff, van de 
Stichting Makelpunt die bemiddeld tussen de 
gemeente en verenigingen voor een andere locatie 
hebben wij aangegeven geen ruimte te willen huren in 
de Nieuwe Berchplaets. De reden was dat wij als 
heemkundevereniging niet passen in zo’n modern 
gebouw, en omdat de beschikbare ruimte niet 
voldoende is voor het opslaan van ons archief.

In mei heeft Berchs-Heem een verzoek gedaan aan de 
gemeente Oss voor de koop van het oude 
gemeentehuis. Op 27 mei hebben we over dit 
onderwerp een gesprek gehad met wethouder
Jan van Loon. Op 15 mei was de makelaar van 
Blommers en Greve in de heemkamer. Tijdens het 
gesprek bleek dat de prijs voor het gemeentehuis 
aanzienlijk was verhoogd.
De gemeente had de archiefruimte in eerste instantie 
niet meegerekend. Een verschil van 55 vierkante 
meter. Na bestuurlijk overleg is besloten niet tot de 
aankoop van het oude gemeentehuis over te gaan en 
andere ruimte te zoeken voor onze vereniging.

Op 2 september 2013 hebben we spoedoverleg gehad 
met Brabant Wonen over het gebruik van de zolder 
van het klooster voor opslag van ons archief. In 
november hebben we overleg gehad met een delegatie 
van het bestuur van de Scouting om in de 
kleuterschool ons tijdelijk te huisvesten.
Maar mede gelet op de beperkte tijdelijke ruimte en 
de hoge energiekosten is besloten hiervan af te zien.
In november  heeft Brabant Wonen samen met 
Brabant Zorg  hierover overleg gehad en in december 
hebben we groen licht gekregen voor de tijdelijke 
huisvesting in het oude klooster. In de kerstvakantie 
hebben we met man en macht gewerkt om te 
verhuizen naar onze nieuwe locatie en op dit moment 
zijn we bezig ons te settelen. 

Lezing : Bombardement van Nijmegen

Op 6 maart heeft Gerard Hoeks onder zeer 
grote belangstelling een lezing gegeven over het 
bombardement van Nijmegen op 22 februari 1944. 
Deze lezing vond plaats in verzorgingshuis de 
Wilberthof in Berghem, waarbij ruim 80 mensen 
aanwezig waren. Een indrukwekkende lezing, ook 
vanwege het feit dat er diverse Berghemse mensen bij 
dit bombardement betrokken waren. Er zijn heel veel 
doden gevallen waaronder enkele Berghemse mensen. 
Zowel volwassenen die (toevallig) in Nijmegen waren, 
als jonge mensen die in Nijmegen op school zaten 
zijn er gesneuveld. Een verschrikkelijke gebeurtenis 
die enorm veel impact heeft gehad op Nijmegen en 
de hele omgeving. Veel gebouwen totaal vernield en 
er zijn heel veel onschuldige mensen gedood. Gerard 
heeft er een heel boeiende en interessante lezing over 
gehouden.

Gerard bedankt.
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Financieel jaarverslag
Lambert van Hintum legt het financieel jaarverslag uit. 

Verslag kascommissie
Er was niemand van de kascommissie aanwezig, wel 
was er een verslag van de kascommissie.
De voorzitter las het verslag voor. 

Geachte vergadering,

De kascommissie, Marianne van den Broek-Gremmen 
en ondergetekende, heeft de kascontrole van 
heemkundevereniging Berchs-Heem voor het 
afgelopen seizoen, 2013-2014, gedaan.
Wij hebben alles in goede orde bevonden. 
Nu Lambert de boekhouding met de computer 
bijhoudt is e.e.a. duidelijk, snel en goed te volgen.
Het ziet er heel overzichtelijk uit.
Wij hebben geen onregelmatigheden ontdekt en 
vinden dat Lambert goed bezig is en hopen dat hij zo 
door gaat.
Lambert bedankt voor al het gedane werk van het 
afgelopen seizoen.

Namens de kascommissie,
Jos van der Burgt-Verbruggen.

Verkiezing nieuw kascommissielid. Jos van der Burgt 
wordt bedankt voor de kascontrole van de afgelopen 
twee jaar. Marianne van den Broek blijft nog een jaar 
en Rinie van den Heuvel wordt het nieuwe kascontrolelid.

Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar Lambert van Hintum en 
Gerard van der Linden. Aftredend en niet herkiesbaar 
Ans den Brok. Het bestuur draagt Gerard Hoeks voor 
als nieuw bestuurslid. Lambert van Hintum en Gerard 
van der Linden blijven aan als bestuurslid.
De vergadering gaat hiermee akkoord. 

Ans den Brok was niet aanwezig op de vergadering. 
De voorzitter vindt het jammer dat Ans er niet is.
Hij bedankt Ans voor de bewezen diensten in de 
afgelopen 19 jaren. Applaus van de vergadering 
hiervoor. Een passende attentie voor Ans zal worden 
bezorgd.

Maatschappelijke stage.
Stan Wittenberg heeft zijn maatschappelijke stage van 
20 uur bij Berchs-Heem er op zitten. Deze stage 
moest zijn bij een niet commerciële organisatie, zoals 
Berchs-Heem. Hij heeft tijdens zijn stage de 
geschiedenis van het pand Burgemeester van Erpstraat 
60 onderzocht en er een verslag van gemaakt.
Ria Boeijen, secretaris Berchs-Heem, is zijn 
stagebegeleider geweest. 

Op 25 april gaf Robert Ceelen samen met zijn zoon 
Peter een interessante lezing over “Groen van Toen”. 
Tijdens deze presentatie werd een beeld gegeven over 
het gebruik van het landschap door de mens vanaf de 
prehistorie tot nu.

Aansluitend daarop hebben we op zondag 28 april 
de fietsroute “Groen van Toen” gefietst. De route liep 
langs enkele nog bestaande oude groenobjecten en er 
is stilgestaan bij relicten van groen van toen aangevuld 
met bijbehorende verhalen.

Op zaterdag 11 en zondag 12 mei is er voor de laatste 
keer een fototentoonstelling gehouden in de oude 
Berchplaets.  De tentoonstelling ging over” Bergse 
verenigingen uit de vurrige eeuw”. We hebben in 
deze 2 dagen ruim 250 bezoekers mogen ontvangen. 
Deze tentoonstelling is geopend door Jan van Schaijk 
medeoprichter van onze vereniging  en jarenlang 
bestuurslid van de oudste vereniging van Berghem,
de Christelijke Boerenbond, en Lambert van Schaijk 
ook jarenlang lid van Berchs-Heem en de N.C.B. 

Op 23 juni is er een excursie naar Kamp Vught 
georganiseerd, 39 leden hebben hieraan deelgenomen. 
Er werd een zeer interessante en indrukwekkende 
rondleiding gegeven. Daarna hebben we ook nog een 
bezoek gebracht aan de fusilladeplaats. Dit alles heeft 
bij velen grote indruk gemaakt.

Op 14 en 15 september hebben de Open 
Monumentendagen plaatsgevonden met als thema 
“Macht en Pracht”.  Tijdens deze dagen hebben 
we ruim 270 bezoekers mogen ontvangen die een 
tentoonstelling in de kerk konden bekijken en ook 
was er na jaren weer de mogelijkheid om de kerktoren 
te beklimmen, waar veel mensen gebruik van hebben 
gemaakt.

Op 24 oktober hebben we de lezing Rimpelkes van 
Ton Cruijsen gezien. Het was een mooie lezing die 
vooral toegespitst was op Reek en omgeving.

Op 28 november hadden we de lezing IJsgang op de 
Maas door Rien Biemans.
Er waren ruim 20 belangstellenden. Deze lezing was 
interessant en zeer de moeite waard. 

Op 6 maart heeft Gerard Hoeks een lezing gegeven 
over het bombardement van Nijmegen op 22 februari 
1944. Deze lezing vond plaats in verzorgingshuis de 
Wilberthof.
De zaal van de Wilberthof was goed gevuld met zo’n 
80 belangstellenden. Het was een zeer interessante 
lezing, vooral vanwege het feit dat er veel over 
Berghemse betrokkenen verteld werd.
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Gerard Hoeks, nieuw bestuurslid

Voor de mensen die mij niet kennen wil ik mij even 
voorstellen als nieuw bestuurslid. Mijn naam is Gerard 
Hoeks, ben 65 jaar, net gepensioneerd, en heb een 
klein garagebedrijf aan de Molenweg hier in Berghem 
gerund. 
Ruim 20 jaar ben ik lid van Berchs Heem en ben lid 
van de redactie van ons clubblad het Vagevenster. 
Mijn grootste interesse heeft de militaire historie 
van de vorige eeuw met als hoogtepunt de Tweede 
Wereldoorlog. Vooral de Europese kant van die oorlog 
boeit mij, maar ook de strijd in voormalig Nederlands-
Indië heeft mijn interesse wat in 2005 geresulteerd 
heeft in het boek Bergse Saldaote in Indië.
Maar nu ik de kans heb om mij tot de lezer te richten 
heb ik ook nog een verzoek. Ik ben op zoek naar 
de namen van de jongens/mannen uit Berghem die 
tijdens de mobilisatie van 1939 opgeroepen zijn en op 
5 mei 1940 in dienst waren. De originele lijsten zijn 
in de meidagen van 1940 vernietigd zodat ze niet in 
verkeerde handen zouden vallen.

Dus als u weet van iemand, 
opa, vader, oom, buurman 
of wie dan ook, die in mei 
1940 in dienst was, laat het 
mij weten, ik zou het zeer 
op prijs stellen.
Gerard Hoeks 
Joeri Gagarinstraat 21
5351 HA  Berghem 
0412-401844

Ingekomen stukken. 
Mail van Lambert van den Heuvel.

Mededelingen.
Voor leden buiten Berghem, die ’t Tussedurke, het 
Vagevenster en de uitnodigingen van Berchs-Heem 
per post ontvangen, heeft het bestuur het besluit 
genomen om de contributie met 5 euro te verhogen, 
i.v.m. portokosten. Per 1-1-2015 zal dit ingaan.
Er komt hierover een brief naar de betreffende leden. 
Een postadres in Berghem opgeven is ook mogelijk, 
dan hoeft er geen extra contributie betaald te worden.

Voorstel activiteiten.
Najaar: Lezing: “Lodewijk Napoleon op reis door 
Brabant”, door Hans van Eeden.
December: Lezing: “Het gezegende land van Sint 
Willibrord”, religie in Noord Brabant”,
door prof. A-J Bijsterveld.
September: Mini expositie in de Wilberthof, 
miniatuurkastjes over het boerenleven op schaal door 
Theo van Hout. 
Mei juni: Fietstocht naar en door Keent.

Voorstellen uit de vergadering:
Breukrand slabroek, Uden. Lezing over de Maas, Hans 
de Jong. Emaillemuseum, Erp. Strijk en wasmuseum, 
Boxtel.

Na de pauze was er nog een rondvraag en las Ineke 
Mulders een zelfgemaakt gedicht voor.
Daarna werd er een korte film vertoond en enkele 
foto’s over de verhuizing van Berchs-Heem.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit 
de vergadering.

Vruuger café.

Mocht u een interessante gast weten voor het Vruuger 
café, geeft het dan door aan Gerard Hoeks of aan de 
secretaris van Berchs-Heem. Vruuger café heeft een 
eigen foto-album op onze website; www:berchs-heem.nl;
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Gerard Hoeks of Ria Boeijen.

Oproep Vagevenster.

De redactie van het Vagevenster verzoekt leden 
van Berchs-Heem een verhaal te schrijven voor 
het Vagevenster. Deze verhalen zouden over het 
verleden kunnen gaan maar ook recentere verhalen 
zijn welkom. Het verhaal zal wel over Berghem of 
omgeving of over een Berghemse inwoner moeten 
gaan. Schroom niet, uw bijdrage kan zeker de moeite 
waard zijn en voor eenieder interessant zijn om te 
lezen. Secretaris, info@berchs-heem.nl.
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Nieuw oorlogsmonument Berghem. 

Aangezien het oude gemeentehuis in particuliere 
handen is gekomen, gaat Heemkundevereniging 
Berchs-Heem zich sterk maken voor een nieuw 
oorlogsmonument op een andere plaats in onze 
gemeenschap. Wij willen dit nieuwe monument gaan 
bekostigen met het geld dat we gekregen hebben uit 
de Rabobank Clubkas Campagne.
We moeten hierin een actief beleid voeren.
We zullen een commissie samenstellen vanuit onze 
leden en enkele bestuursleden. Vanuit het bestuur zal 
Willy van Erp en Gerard Hoeks in de commissie 
plaatsnemen met Lambert van Hintum als 
ondersteuning voor de financiën. We willen hier wel, 
de Dorpsraad, het Oranje comité en de 4-5 mei 
commissie, bij betrekken. 
Deze commissie zal ook gaan uitzoeken wie dit 
monument gaat maken en de juiste plaats in ons dorp.
Wij houden u op de hoogte van de stand van zaken.

Kleuterschool Molenweg.

Berchs-Heem heeft een voorstel gedaan tot 
voordracht gemeentelijk monument, de oude 
kleuterschool Molenweg 4 te Berghem.
Inmiddels heeft de gemeente een afwijzend antwoord 
gegeven, wat betekent dat de oude kleuterschool,
Sint Imelda, toch een karakteristiek gebouw, met een 
rijke Berghemse geschiedenis, geen gemeentelijk 
monument zal worden.

Open Monumentendag 2014.

Open Monumentendag 2014 vindt plaats in het 
weekend van 13/14 september in heel Nederland. 
Duizenden monumenten, herkenbaar aan de Open 
Monumentendag vlag, openen dan gratis hun deuren 
voor het publiek. Jaarlijks wordt de Open 
Monumentendag door zo’n 900.000 mensen bezocht. 
Daarmee is de Open Monumentendag één van de 
grootste culturele evenementen van het land.
Het thema van Open Monumentendag 2014 is:
‘Op reis’. 
Open Monumentendag 2014 gaat terug in de tijd en 
vertelt de verhalen van de monumenten; onze getuigen 
van het verleden. Met reizen, vervoer en transport 
verhaalt de Open Monumentendag over de dynamiek 
die daarmee gepaard gaat, de invloed die reizen en 
vervoer hebben gehad en nog steeds hebben op het 
aanzien van Nederland, de inrichting van het land en 
de steden, de manier van leven en het forenzen, zoals 
we dat in Nederland vandaag de dag doen.
Want het gaat niet alleen over toen; de verhalen van 
toen verklaren het aanzien van nu en inspireren ons 
voor de toekomst. 

‘Op reis’ gaat over middelen van vervoer, over mobiel 
erfgoed, over wegen, sporen en kanalen, over de 
gebouwde monumenten die daarbij horen, over 
plaatsen van aankomst en vertrek, over 
pleisterplaatsen, over werkplaatsen, remises, 
koetshuizen, werven en natuurlijk veel meer.
Want elke gemeente zal zijn eigen draai aan het thema 
geven en overal in Nederland zal dat in het weekend 
van 13 en 14 september 2014 verrassende 
openstellingen en activiteiten opleveren.
2014 is ook het Jaar van Mobiliteit en Mobiel 
Erfgoed, mede de aanleiding voor de Stichting Open 
Monumentendag om dit jaar voor het thema ‘Op reis’ 
te kiezen. Wat Berghem wil en kan organiseren hoort 
u nog via de media.
 
Volg onze website ; www: Berchs-Heem.nl; 
voor de laatste informatie.

Uitslag Kerstpuzzel 2013, Berchs-Heem.

Slechts zeven inzendingen waren er deze keer.
Twee van de zeven waren helemaal goed.
De beide prijswinnaars hebben inmiddels een Bergs 
woordenboek ontvangen.

Mini expo 4 mei, Wilberthof.

Als aanvulling op de 4 mei-viering, de jaarlijkse 
dodenherdenking, die voor het eerst dit jaar niet 
meer in onze parochiekerk gehouden werd maar in 
de nieuwe Berchplaets met aansluitend daarop de 
kranslegging bij het oude gemeentehuis heeft Berchs-
Heem een kleine fototentoonstelling gepresenteerd in 
de gang van de Wilberthof.
Een dertigtal foto’s met bijbehorende teksten 
werden er gexposeerd. Foto’s van slachtoffers van het 
bombardement in Nijmegen en van de gesneuvelde 
Berghemse militairen.
Voor de bewoners van de Wilberthof was het 
makkelijk om even een kijkje te gaan nemen zonder 
het pand te hoeven verlaten.
Er is volop belangstelling geweest voor de mini 
expositie en is dus voor herhaling vatbaar.
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Eenmaal op weg kregen we uitleg over de dijken, de 
dassen en de veranderingen aan het landschap. Een 
kolonne zandwagens van Keent naar Spanje hebben 
ze afgevoerd. Waarom dat zand naar Spanje moest 
weet ik ook niet maar als fotograaf sta je af en toe op 
afstand dus zal ik een en ander wel niet goed begrepen 
hebben. Het maakte bij de andere indruk dus zal het 
wel gemoeten hebben. Bijzonder was ook het verhaal 
over de oerossen die opnieuw herleven dankzij de 
moderne DNA techniek. Jurassicpark maar dan in 
Keent zullen we maar zeggen. Heb zo’n beest nog op 
de foto gezet en het moet gezegd dat je daar mee voor 
de dag kunt komen. Horens van twee meter, witte 
snuit en strepen. 

Op gegeven moment kwam er ook een verhaal 
van Hans een Grietje. Dan denk je gelijk aan de 
gebroeders Grim maar niets is minder waar. Ook 
woonde er geen heks annex boze schoonmoeder in 
Keent. Het bleek een zekere, niet nader te noemen 
Hans te zijn die heel veel Grietjes thuis ontving voor 
aangenaam verpozen en lekkernijen. Vandaar de naam. 
Ga je in de Efteling toch anders naar het snoephuisje 
kijken waar ook lekkers te halen is. Ook hebben we 
nog contacten gelegd met alle jeugd van Keent die 
rijdend op drie, min of meer goede, snorfietsen hun 
best deden hangjeugd te imiteren. Beleefd groetend 
en zwaaiend zijn we ze vier keer tegengekomen. Nette 
kinderen overigens daaro. Kan de jeugd hier nog iets 
van leren. Eenmaal terug kregen we nog een drankje 
aangeboden en werd er nog nagepraat. Al met al zo’n 
veertig kilometer gefietst onder een prima zonnetje 
met interessante uitleg.
Geslaagde middag van Berchs-Heem.
Piet Huibers

Keentse survival fietstocht.

Zondag 1 juni stonden er zo’n veertig rijwielen in de 
startblokken om mee te gaan naar Keent om daar een 
toer te maken onder leiding van de voormalig 
Berghemnaar annex gids Renee van den Heuvel.
Tot zover niks bijzonders ware het niet dat het voor 
Henriette en mezelf een tamelijk nieuwe ervaring was 
om mee te fietsen in een groep met een, en nou moet 
ik dat voorzichtig zeggen, ‘Hoog elektrische fietsgehalte’.
Ook waren er nog een tweetal op een mountainbike 
die dachten dat Keent waarschijnlijk nog steeds 
bestond uit moerasgebied met scherpe afdalingen. 
Gelukkig hebben ze daar ook ZOAB en bleven de 
voeten droog. Natuurlijk vertrokken we te laat omdat 
het Brabants kwartiertje niet alleen voor feesten en 
partijen geldt.
Persoonlijk heb ik het niet op zo’n breed uitwaaierende 
groep elektrische fietsfanaten die het gebruik maken 
van elke vierkante centimeter fietspad. Een of twee 
dachten dat de belijning op de weg diende als 
decoratie maar het merendeel kon zich toch nog de 
regels van het fietsexamen herinneren. 
De routebeschrijving van de Bergse kerk tot Keent 
bevatte nog een typefoutje maar je moet toch echt uit 
Herpen komen om je daar druk over te maken.
Met Gerrit en Dora van Ravensteijn voorop is het 
onmogelijk om niet goed naar Keent te fietsen.
Gerrit is jarenlang in Keent grootgrondbezitter 
geweest met landerijen van “unne kijk wijdt”.
In Keent gingen we naar het uitgaans- annex 
informatiecentrum wat een behoorlijk hoog 
tuinkaboutergehalte heeft.

Het kabouterbevrijdingsfront heeft Keent nog niet in 
het vizier maar dat kan niet lang meer duren. 
Menig prullaria wat waarschijnlijk rechtstreeks uit de 
Frans Bauercollectie schijnt te komen sierde de tuin en 
omgeving. In het informatiecentrum staat ook nog een 
oude Spitfiremotor die tijdens opgravingen voor de 
brug naar boven gekomen is. Voorzien van een 
beschrijving van de Engelse piloot die in het vliegtuig 
zat en het verhaal van de Duitse piloot die het 
vliegtuig neergehaald heeft maakte de motor indruk in 
de toch zeer vredige omgeving. 
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