
Jaargang 15 • nummer 2 • december 2015

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

• Heemkunde op Maasland FM. 
• Open Monumentendagen 2015.
• Fietstocht/excursie Slabroek Uden.
• Berchs-Heem en de Beeldbank Berghem.
• Bezoek Nie Perse heemkamer.
• Vragen naar de bekende weg.
• Vooruitziende blik pastoor van Genugten.
• Kerstpuzzel.

De redactie wenst u veel leesplezier en fijne feestdagen.

In memoriam
Overleden leden van Berchs-Heem:

Hubertus Johannes Boeijen,
Parlevlietstraat 11, Berghem.
Geboren 17-08-1932               Overleden 16-11-2015.

Activiteiten
• Lezing Brabantse vestingsteden,
 van Hans van den Eeden?
• Lezing Meester Gielen, door Leo Hoeks?
• Excursie Asten,  Nationaal Peel en klokmuseum,
 rondleiding kasteel Asten?
• Bijgeloof in Brabant, door Paul Spapens,
 17 december in Zalencentrum De Merx.

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. 

* Nieuwe openingstijden, zie linksboven

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
3e zondag van de maand: 11.00-13.00 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 
IBAN NL38 RABO 0106 5168 17 of
IBAN NL19 INGB 0007 9480 52
t.n.v. Berchs-Heem
Voor vragen over automatische incasso:
Lambert van Hintum, penningmeester.
0412-402 515,      lambertvanhintum@hotmail.com.
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Open Monumentendagen
12 en 13 september 2015
Meester Pieter van Vollenhoven opende de 29e editie 
van Open Monumentendag 2015 met de mededeling 
dat dit misschien wel de laatste landelijk 
georganiseerde Monumentendag zou kunnen worden.
Voor de dertigste editie is een groot subsidie tekort 
ontstaan.

Ondanks deze berichtgeving blijft Berchs-Heem 
deelnemen en kijkt tevreden terug op een geslaagde 
Open Monumentendag 2015.
Ongeveer 145 bezoekers hebben in dit weekend 
genoten van de georganiseerde activiteiten in de 
St.Willibrorduskerk. Het grote aanbod aan activiteiten 
in de gemeente Oss heeft er mede voor gezorgd dat 
het geen storm liep.

Hoge bezoekersaantallen zijn alleen haalbaar bij een 
goede samenwerking tussen verenigingen, gemeente, 
parochie en heel veel vrijwilligers.
Het team dat zich vrijwillig ingezet heeft voor deze 
Open Monumentendag, verdient zeker een 
compliment.

Uit bezoekersenquêtes bleek onder meer dat bezoekers 
rondleidingen zeer waarderen, vanwege de 
persoonlijke aandacht en kwaliteit van de informatie. 
Daarom heeft de organisatie dit jaar bewust gekozen 
om in de kerk en toren rondleidingen in te passen. 
Voor de kerktoren was, veelal om veiligheidsredenen,
reserveren noodzakelijk, voor de kerk gelukkig niet.

Voorwoord.

Beste leden en niet leden.

We zitten net voor de feestdagen en nog even en het 
jaar 2015 ligt alweer achter ons. Zo zie je maar weer 
hoe snel historie wordt geschreven en dat probeert 
Berchs-Heem te bewaren en al dan niet op te slaan.
De fietstocht naar Slabroek is een bijzondere maar ook 
leerzame tocht geweest voor bijna 30 personen.
Het mooie verhaal kunt u verderop in ’t Tussedurke lezen.
Al enige jaren is de fotowerkgroep van Berchs-Heem 
volop bezig om oude foto’s te digitalieren en deze om 
te zetten naar het nieuwe databaseprogramma ZCBS
(Het Zijper Collectie Beheer Systeem) waarbij de 
eerste 1250 foto’s  al op het Intranet staan.
Voor een aantal van onze  leden zijn deze foto’s al te 
zien, inclusief de teksten die er bij horen.
Verwacht wordt dat eind eerste kwartaal 2016, alle tot 
dan toe opgeslagen foto’s voor alle leden en voor alle 
belangstellende vrij toegankelijk te zien zullen zijn op 
het internet.
Natuurlijk zal Berchs-Heem dit met enige tamtam 
aankondigen in de pers.
Wij als bestuur zijn heel benieuwd.
Tevens maakt het bestuur gebruik om onze drukker 
Martin Albers in het zonnetje te zetten en te 
bedanken voor zijn tomeloze inzet voor het drukken 
van onder andere  ’t Tussedurke, alle uitnodigingen 
met soms bijbehorende posters en onze periodiek
‘Het Vagevenster’ wat hij  vanaf 2004 voor ons heeft 
verzorgd. Martin bedankt.

Wij wensen u allen liefdevolle feestdagen en een 
gezondrijk 2016.
Voor degene die het nog niet weten, de heemkamer is 
de 1e en 3e zondag van de maand open van
11.00 tot 13.00 uur.

Wellicht heeft u tijd om tijdens de nieuwjaarsrecptie 
langs te komen voor een nieuwjaarsborrel op zondag
3 januari van 13.30 uur tot plusminus 16.00 uur.

Gerard van der Linden 
Voorzitter Berchs-Heem
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Kunst en Ambacht was dit jaar het thema van de 
Open Monumentendag, die plaatsvond op zaterdag
12 en zondag 13 september.

Bezoekers hebben onder andere het resultaat van de 
restauratie van de kerktoren kunnen zien, en de
gebrandschilderde glas- en loodramen kunnen 
bewonderen. Het houtsnijwerk van de 
communiebanken, biechtstoelen en heilige beelden 
van dichtbij kunnen aanschouwen. Het kunstig 
borduurwerk van de kazuifels mogen bestuderen.

Met de persoonlijke aandacht en de religieuze informatie 
van kapelaan Beekman hebben ca. 20 personen een heel 
uitgebreide rondleiding mogen ontvangen.
Als afsluiting van dit weekend was er een Maria 

Lofviering. Er werden hele mooie liederen ten gehore 
gebracht door het Seniorenkoor.

Al met al hebben we vele thema’s die te maken hebben 
met het onderwerp Kunst en Ambacht kunnen 
belichten.
Als medeorganisator en schrijfster van dit artikel vond 
ik dit een zeer geslaagd weekend.

Ineke Mulders., bestuurslid Berchs-Heem.

Open dag/opening Wilberthof.
16 en 17 oktober 2015
Het openingsfeest voor de bewoners, in de grote tent, 
was groots en mooi.

Het verhaal dat ons lid Riny Boeyen, Riny de Witte, 
vertelde, over oud bewoners van de Wilberthof en oud 
Berghemnaren, was voor vele ouderen zeer herkenbaar.

Op zaterdag was er van alles te beleven in de grote 
tent. In diverse stands kregen verenigingen de kans 
zich te presenteren. Berchs-Heem stond samen met 
‘De Vrienden van de Wilberthof ’ in een stand en 
lieten oude foto’s, films en oude voorwerpen zien.

Er was volop belangstelling van de aanwezigen. 

Rabobank Clubkas Campagne.
9 november 2015
Allereerst iedereen die op onze club heeft gestemd, 
onze hartelijk dank hiervoor.  Er zijn tijdens de 
Rabobank Clubkas Campagne 150 stemmen op ons 
uitgebracht en deze stemmen zijn goed voor een een 
bedrag van  609 euro dat wij van de Rabobank mogen 
ontvangen. Nogmaals dank en wij rekenen graag ook 
volgend weer op uw stem.
Betuur Berchs-Heem.

Fietstocht Slabroek
Op zondag 20 september 2015 hebben we een 
fietstocht naar Natuurcentrum Slabroek gemaakt. We 
vertrokken om 13.00 uur vanaf de voorkant van het 
oude klooster en werden om 13.45 uur ontvangen met 
een kopje koffie en appelgebak.
Daarna gingen we onder leiding van een gids een 
fietstocht maken naar de Wijstgronden.

Bijzonder zijn de vier wijstreservaten, de zogenoemde 
Natte Natuurparels, die De Maashorst rijk is.
In die gebieden komt, dankzij de aardbreuken, 
grondwater aan de oppervlakte, niet in de laagte maar 
juist in de hoogte.
Het van hoog naar laag stromende, kalkrijke 
grondwater levert de gebieden een bijzondere vegetatie 
op. Hieronder het verslag van Piet Huibers.
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Door het maken van de foto heb ik wel het verhaal 
over ene ‘Van Wijst’ gemist. De naam kwam  nogal 
een keer voor en ik vermoed dan ook dat hij ooit 
met zandzakken geprobeerd heeft om de breuk te 
dichten. Beetje het verhaal van Mary Mapes Dodge 
over het jongetje dat zijn vinger in de dijk stak en 
een watersnoodramp voorkwam. Eenmaal door het 
gebak en de koffie heen gingen we op pad om bij elk 
bruinborrelend putje uitleg te krijgen over het hoe en 
wat van dit fenomeen. Het komt er op neer dat als er 
een scheur in de grond zit en een deel naar beneden 
is gezakt, wordt het water tegen de zwaartekracht in 
omhoog geduwd tegen het hoge deel.

Vogeltjesplant

Ook hielden we nog een stop bij plantjes en dingetjes 
die de moeite waard waren. Ik moet zeggen dat 
begrippen als Pinksterbloem, Vogeltjesplant en 
andere natuurverschijnselen prima uitgelegd werden. 
Pinksterbloem heeft niks met Pinksteren te maken 
maar met het de wei in sturen van de pinken. Pinken 
zijn eenjarige runderen die geen kalf maar ook geen 
koe zijn. Soort adolescenten of late pubers. Ze worden 
ook wel enter genoemd. Als je dat leest kijk je toch 
anders tegen het toetsenbord van je computer aan. 
Een van de hoogtepunten was het altijd natte fietspad 
ergens in de buurt van Uden. Persoonlijk raak ik niet 
van de leg van een nat fietspad maar het is blijkbaar 
een fenomeen dat door  kwelwater ontstaat. 
Al met al een prima tocht die ingekort moest worden 
omdat de enthousiaste gids teveel wilde vertellen en 
het anders te laat zou worden. De tocht was trouwens 
voor sommige lang genoeg. Zo had Marietje Hoeks 
terug in Berghem haar batterij helemaal leeg en 
struikelde ze al fietsend over haar trui. Klinkt vreemd 
maar is wel de waarheid. Zoiets verzin je niet. Een 
fietser die valt over haar trui. Gelukkig mankeerde ze 
niets en kon ze s’avonds gaan bridgen. Mooie tocht, 
goed weer, enthousiaste gids en prima koffie met 
gebak. Minpuntje was dat het bier in Slabroek bij 
terugkomst op was. Je kunt niet alles hebben.
Water was er nog genoeg.
Piet Huibers.

Nat fietspad.
Beetje vreemde titel zou je in eerste instantie denken 
maar de excursie die Berchs-Heem op de rol had staan 
op zondag 20 september 2015 had alles met water 
te maken. Niet dat we zeiknat zijn geworden van 
de regen maar het thema was nu eenmaal aan water 
gekoppeld. We zijn namelijk naar Slabroek gefietst om 
daar rondgeleid te worden bij de breuk in de aardkorst 
die door Slabroek en omgeving heen loopt. 
Normaal stuur je de firma Heijmans op een breuk 
af in het wegdek of een chirurg mocht het de 
waterhuishouding van een persoon aangaan maar in 
dit geval zit het probleem ondergronds en zorgt het 
voor kwelwater dat te pas en te onpas naar boven 
komt borrelen. Het lijkt op een koelwater expansievat 
van een, niet nader te noemen, Franse personenauto, 
zo’n bruine smurrie ‘Kwelt’ daar in de poeltjes 
omhoog. De techneuten die sleutelen aan auto’s weten 
wat er bedoeld wordt. Voor de niet technici onder ons 
lijkt het nog het meeste op een pot pindakaas waarvan 
je de restanten wegspoelt  in de wasbak.
Zal begrippen ‘als daags na de carnaval in de Wc pot’ 
maar achterwege laten want Berchs-Heem was een 
nette club voor ze mij verhaaltjes lieten typen.
Afijn, ik dwaal af. Als je naam vanachter ‘Van Erp’ 
was had je letterlijk pech want de ene van Erp 
kreeg bandenpech en de andere ‘Van Erp’ had een 
probleem met haar batterij. Van haar elektrische fiets 
wel te verstaan. Met in totaal 60 Km voor de kiezen 
is zo’n elektrische fiets, mits voorzien van stroom, 
een geweldig hulpmiddel maar als de accu leeg is 
lijkt het meer op een met stenen gevulde bakfiets 
die op slappe banden staat. Ze keerde daarom maar 
huiswaarts. In het paviljoen van Slabroek kregen 
we uitleg over ‘De breuk van Slabroek’ en wat 
accessoires die men in de omgeving opgegraven had. 
Het was een heel enthousiaste gids die vermoedelijk 
nog blij was geweest met een  dooie mus. Moet ik 
misschien even uitleggen voor ik haar te kort doe. 
Slabroek had namelijk een Romeinse Put gekregen 
die tijdens het bouwen van het ziekenhuis in Uden 
tevoorschijn was gekomen. Iemand suggereerde dat 
zo’n historische vondst niet zou misstaan in de hal 
van Bernhoven ware het niet dat het bestuur van het 
ziekenhuis dit niet zag zitten, en een en ander schonk 
aan Slabroek, die het geval met open armen ontving 
als ongeëvenaard hoogtepunt in de heemkundige 
geschiedenis van Slabroek. Ze vertelde er nog bij dat 
het ding in de hal van het paviljoen stond en dat we er 
waarschijnlijk aan voorbij waren gelopen.
Nou, dat klopte wel. Ik heb even een foto gemaakt 
van dit monumentaal stuk maar snap heel goed dat 
het ziekenhuis dit ding niet wilde. Het was zo lek als 
een mandje. Daar blijft echt geen water meer in staan. 
Voor je dat ding waterdicht hebt ben je meer geld 
kwijt dan dat je een nieuwe koopt. Is mijn mening 
hoor. Ik zou er niet meer aan beginnen.
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Nieuw Herdenkingsmonument Berghem. 
Ons prachtig nieuw herdenkingsmonument aan de 
Wilhelminasingel staat er keurig bij. Een aanwinst 
voor onze gemeenschap. De omgeving is op dit 
moment wat ontsiert door de containers van een 
bouwbedrijf die de seniorenwoningen aan het 
renoveren zijn, maar dit is tijdelijk en ons monument 
is blijvend. De omgeving en de struikjes worden netjes 
bijgehouden. Ook worden er regelmatig bloemen in de 
aanwezige vazen geplaatst. Het ziet er netjes uit. 

Berchs- Heem en de Beeldbank- Berghem.
Het bestuur van Berchs- Heem heeft besloten om deel 
te nemen als: ‘Beeldbank-Berghem’, dit vanwege de 
uniforme aanduiding voor ‘Beeldbank’ door ZCBS en 
uiteraard ‘Berghem’ voor de plaatselijke herkenning.

Tevens heeft het bestuur besloten om in de 
Beeldbank-Berghem de volgende onderdelen van 
Berchs-Heem op te nemen, welke straks voor eenieder 
via internet in te zien:

• De fotocollectie met beschrijving
• De bidprentjescollectie
• De boekencollectie
• Gebruiksvoorwerpen

In de septembervergadering heeft de werkgroep 
Beeldbank- Berghem de uitgangspunten voor de 
verschillende beeldbanken vastgesteld.
Na aanpassing kunnen deze als uitgangspunten dienen 
voor het opstarten van de Beeldbanken- Bidprentjes, 
-Gebruiksvoorwerpen en -Literatuur.
Tevens heeft de werkgroep Beeldbank- Berghem 
vastgesteld dat we met alle beeldbanken begin 2016 
gaan starten.

Na een gewenningsperiode wil Heemkundevereniging 
Berchs-Heem de officiële invoering van de (ZCBS) 
Beeldbank-Berghem.nl inluiden, waarvoor
t.z.t. nadere info volgt. 

Ondertussen worden de werkstations/server van 
de Heemkundevereniging hard- en softwarematig 
geschikt gemaakt om deze vanaf 2016 online te 
kunnen gebruiken voor de totale Beeldbank-Berghem.

Ook heeft Berchs-Heem sinds kort een mooie 16 mm 
filmprojector. Mocht u in het bezit zijn van een mooie 
en voor onze leden een interessante 16 mm film, dan 
is het mogelijk deze een keer aan onze leden te tonen. 
Laat het weten aan onze secretaris Ria Boeijen.

Werkgroep Beeldbank- Berghem.

Zie voor meer info hierover deze site:
http://www.zcbs.nl/

Bezoek Nie Perse heemkamer.
Zaterdag 7 november hebben 30 personen, lid van 
dweilorkest ‘Nie Perse’ uit Berghem een bezoek 
gebracht aan onze heemkamer. Dit was naar 
aanleiding van de jaarlijkse ‘Nie Perse’ dag.
Na aankomst per fiets werden ze ontvangen met koffie 
met gebak of men ging meteen naar ons archief op de 
3e etage. Men was zeer geinteresseerd en er was heel 
veel belangstelling voor foto’s en andere oude taferelen 
en voorwerpen. Men was zeer voldaan en dat liet men 
bij het afscheid blijken middels een donatie. Eenieder 
had een mooie en gezellige middag gehad. 

Dtv programma over achtergrond straatnamen.
Vragen naar de bekende weg.

Op vrijdag 30 oktober zijn er opnames gemaakt voor 
het D-tv programma ‘vragen naar de bekende weg’.
In dit programma gaat het over straatnamen in de 
eigen plaats.

In Berghem ging het over de Herman Parlevlietstraat 
en het Meester Gielenplein. De vraag wordt aan 
bewoners gesteld wat men van deze personen weet. 
Om het aan eenieder duidelijk te maken heeft
Gerard Hoeks het verhaal van Herman Parlevliet 
verteld en Leo Hoeks over Meester Gielen en het 
daarnaar genoemde plein. 
Er is ook in de Heemkamer gefilmd, foto’s van 
Herman Parlevliet en meester Jaques Gielen.
Ook het herdenkingsmonument zal in de uitzending 
meegenomen worden. 

Vragen naar de bekende weg werd uitgezonden op 
zaterdag 7 november. De uitzending werd steeds 
herhaald en was daarna terug te kijken op de website 
van D-tv. Oss
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OPROEP !!!
Onderstaand verzoek van Mevr. dr.Tessel-Pollmann is 
bij ons secretariaat binnengekomen
Wij hebben besloten dit verzoek aan u door te geven.

Beste lezer,
Ik heb een verzoek. Ik zou graag een boek schrijven 
over het leven van (oud-) gemeenteambtenaren. Hoe 
ervoeren zij hun werk, hun leven en hun plaats in de 
samenleving. Natuurlijk is daar wel over geschreven in 
personeelsbladen en vakbondsbladen, in gedenk- en 
jubileumpublicaties, maar dat zijn een beetje officiële 
publicaties. Die lees ik met aandacht, maar ik ben ook 
op zoek naar wat informeler verhalen en memoires 
en interviews. Misschien heeft u zelf al heel veel 
opgeschreven en misschien is mijn oproep juist het 
laatste duwtje om het te doen. En als u graag over uw 
werk, leven en maatschappelijk aanzien schrijft, en nog 
aan het werk bent, is dat ook hel welkom. 
Ik ben geassocieerd onderzoeker van het NIOD 
(Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie), 
maar dat deel ik alleen mee om u ervan te verzekeren 
dat uw geschrift in goede handen valt.
Ook verzeker ik u discretie. Als uw naam niet 
genoemd mag worden, gebeurt dat ook niet. U denk 
wellicht, vanwege Oorlogsdocumentatie, dat ik schrijf 
over 1940-1945, maar dat is niet zo. Mijn boek 
bestrijkt de jaren 1940-2000. U kunt meer over mij 
vinden op mijn website tesselpollmannnonderzoek.nl. 
Mijn mailadres is tessel.pollmann@ziggo.nl.
Mijn telefoonnummer is 06-12836958.
Ik ben u zeer erkentelijk als u over mijn vraag even wil 
nadenken. En als u inspreekt, bel ik u terug.

Met hoogachting en vriendelijke groet,
Tessel Pollmann. 
Website:tesselpollmannonderzoek.nl.

Afscheid Martin
Beste lezer,

Na vele jaren van zeer trouwe dienst heeft onze 
drukker, Martin Albers, besloten om met zijn 
drukwerkzaamheden te stoppen. Martin was een zeer 
betrokken drukker die altijd meedacht om een zo goed 
mogelijk product aan u als lezer te kunnen aanbieden. 

Kritsch maar altijd met de beste bedoeling.
Foto’s werden door hem erbij gevraagd en desnoods 
gezocht op internet. Nooit nam hij genoegen met 
goed genoeg. Martin wij als redactie zijn jou zeer 
erkentelijk voor de vele jaren inzet en heel blij met 
datgene wat je voor Berchs-Heem allemaal hebt gedrukt. 

Het ga je goed en nogmaals dank.

Redactie ’t Tussedurke van Berchs-Heem.

Heemkunde op Maasland FM.
Heemkunde op MFM, een nieuw radioprogramma. 
Het programma gaat over heemkunde en zal voortaan 
elke zondag tussen 18.00 en 19.00 uur worden 
uitgezonden. In het programma staat heemkunde 
centraal in de breedste zin van het woord. Het 
programma wordt gemaakt door Hans Pennings 
van heemkundekring De Elf Rotten in Heesch en 
Lambert van Hintum van heemkunde-vereniging 
Berchs- Heem in Berghem. MFM is te ontvangen 
via de ether, de analoge en de digitale kabel en via 
livestream en app.

Brabants Dagblad rubriek Weerzien 
Berchs-Heem stuurt regelmatig foto’s naar het 
Brabants Dagblad voor de rubriek ‘Weerzien’.
Meestal zijn het foto’s waarvan we men niet weet wie 
er op staan. Mocht u weten wie de personen zijn op de 
ingezonde foto’s laat het dan aan de redactie van het 
Brabants Dagblad weten of neem contact op met de 
secretaris van Berchs-Heem, 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.

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.

Lid worden van Berchs-Heem?
Als u nu lid wordt van Berchs-Heem krijgt u als 
welkomstgeschenk een boek aangeboden.
U kunt kiezen uit: Bergse Saldoate,
’t Bergs woordenboek, Hanna is ut iite verrig, 
Verhaaltjes van Joris, Een Beeld van een Dorp
en De Willibrorduskerk te Berghem.
Zolang de voorraad strekt.

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 of Leo Hoeks
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Kerstpuzzel Berchs-Heem  2015
Jan van der Burgt

Gereed
Bril
Draderig
Talmen
Meestal
Smeerlap
Perzik
Manwijf
Horzel
Sudderen
Het is kantje boord
Handvol
Lange slungel
Sabbelen
Scheut
Onbeschaafde vrouw
Melkfabriek
Blik
Betamen
Zichzelf
Draaien
Sleeuw
Hikken
Pochet
Plassen
Ranzig
Prakken
Aanrecht
Paraderen
Vorig
Heel zuur
Pijn
Asfaltweg
Misselijk
Gedoe

35 Nederlandse woorden, van boven naar beneden, omzetten in het ‘Bergs’. P.S. Lange ij is 1 letter
Onder de goede inzenders worden 2 boeken verloot (Bergs woordenboek of Berchse Saldaote in Indië)
Dit Tussedurke met oplossingen inleveren bij Ria Boeijen,  E. Aldrinstraat 3, Tel. 0653726742
Na controle krijgt u uw Tussedurke weer terug.
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Vooruitziende blik pastoor van Genugten.
Pastoor van Genugten was een actieve pastoor die niet 
terug deinsde om zich duidelijk te onderscheiden van 
anderen. Enkele bijzonderheden die ons zeker zijn 
bijgebleven: Abseilen van zijn kerk, handtekeningen 
verzamelen voor Amnesty of de noodklok luiden 
tegen de wantoestanden in voormalig Joegoslavië. 
Pastoor Van Genugten uit Berghem was een pastoor 
met een eigen mening en soms eigenzinnige houding. 
Enorm geliefd bij de inwoners van Berghem. Van 
1973 tot 2002 was hij de geestelijke herder van dit 
dorp. Van Genugten overleed 9 juni 2009.
In ons archief vonden we een opmerkelijk stuk in een 
trefpunt uit 1980. Het heeft inmiddels ook in het 
Brabants Dagblad van 1 december j.l. gestaan

Sint of Piet?
Het verbaast me eigenlijk, dat voorzover ik weet er nog 
niemand heeft geprotesteerd tegen het feit dat ‘zwarte 
Piet’ inderdaad zwart is, en dat Sinterklaas als een blanke 
wordt voorgesteld. Het lijkt verdacht veel op 
discriminatie. Alsof de blanke man zo goed/heilig is en 
de zwarte steeds maar weer als dom moet worden 
versleten. En de uitdrukking ’iemand de zwarte Piet 
toespelen’ geeft nu ook eenmaal niet bepaald veel 
sympathie weer. Maar wie durft het aan om hier 
verandering in aan te brengen? Trouwens de meester en 
de knecht verhouding strookt allang niet meer met onze 
opvattingen. We zijn toch gelijkwaardig aan elkaar! Een 
Sint te paard en een Piet te voet dat geeft blijk van een 
heel feodale opvatting rondom het omgaan van mensen 
met elkaar. Dat het toch altijd door stand houdt geeft 
msschien wel aan dat wij mensen diep in ons hart toch 
veel ondemocratischer zijn, dan we in feite dikwijls 
voorgeven te zijn. 
Daarom was het misschien wel de moeite waard om te 
beginnen in Berghem hier maar eens verandering in aan 
te brengen. 
Je kunt dan denken aan verschillende mogelijkheden; b.v. 
Zwarte Piet op het paard en Sinterklaas te voet ernaast. 

Je keert dan gewoon de rollen om (we krijgen dan 
allemaal met zwarte Piet te maken en dat is in deze 
tijd van economische teruggang nog heel waar ook); 
ook kun je denken aan een zwarte Sinterklaas en een 
blanke Piet (het zou me niets verwonderen dat we op 
deze manier al vooruitlopen op een situatie die toch 
komt); ook is het nog mogelijk om de Pieten en de 
Klazen in grote getalen te laten rondtrekken.

Zwarte en blanke Pieten en zwarte en blanke 
Sinterklazen om te laten zien dat ze gelijkwaardig zijn 
aan elkaar, zoals bv. bij een demonstratie (denk 
eventueel aan de onderwijzers en leraren op 1 oktober 
in Den Haag, die waren ook niet aan elkaar gelijk wat 
inkomen betreft, maar lieten daar niets van blijken).
Ik vermoed dat we de landelijke pers zouden halen en 
als dit dan gekoppeld zou kunnen worden aan de 
akties van de plaatselijke middenstand, dan zouden we 
er allemaal beter van worden. De middenstand die een 
goede omzet zou halen en heel de plaatselijke 
gemeenschap, omdat dan de middenstand middelen 
zou krijgen om ook in de toekomst het 
verenigingsleven in Berghem te blijven steunen.
En dat dat de laatste straks weer belangrijk zal zijn dat 
spreekt voor zichzelf. In een tijd van bezuinigingen en 
de broekriem aanhalen is het gewoon plezierig te 
weten, dat er bronnen zijn die niet opdrogen.
Maar landelijk bekend of niet, we hebben het als 
gemeenschap van 
Berghem ook zelf in de 
hand of de bronnen 
water blijven geven. 
Zorgen we er dan ook 
voor dat ze niet 
opdrogen.

A.van Genugten,
g.a. middenstand.

https://www.bhic.nl/

Buurten.
Verder willen wij u graag nogmaals uitnodigen 
om de heemkamer te bezoeken tijdens de 
openingstijden op de 1e en 3e zondag van de 
maand, elders vermeld in dit Tussedurke.
U bent van harte welkom om eens lekker te 
komen buurten onder het genot van een kopje 
koffie of thee.

Als voorproefje nodigen wij u allen uit op
zondag 3 januari 2016 van 13:30 tot 16:00 uur 
voor een nieuwjaarsborrel in de Heemkamer.

Berchs-Heem wenst U
fijne feestdagen,

een gezond, gelukkig en
mooi heemkundejaar 2016.
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