Heemkundevereniging “Berchs-Heem”
Opgericht: 19 maart 1992

“Nieuwsbrief”
Openstelling Expositieruimte

g

B

er
c

hs
-H

“Berchs-Heem” is gevestigd in het
voormalig gemeentehuis van Berghem,
Burg. Van Erpstraat 2.
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Beste lezers
Voor U ligt de eerste uitgave van een
nieuwsbrief, een informatieblad van
“Berchs-Heem”.
Het secretariaat krijgt zoveel informatie
die we U als lid van de heemkundevereniging niet willen onthouden. Dit blad
komt niet in plaats van “’t Vagevenster”
maar zal voortaan met enige regelmaat
verschijnen, om U beter te kunnen
informeren omtrent activiteiten van
heemkundige aard. Naast activiteiten die
in Berghem plaats vinden, komen ook
interessante gebeurtenissen die elders
georganiseerd worden aan bod. Mocht U
tips hebben die het vermelden waard zijn,
aarzel niet en geef dit door aan de
secretaris of aan een van de leden van de
redactie van dit blad. Wij hopen U op deze
manier nog meer bij onze vereniging te
kunnen betrekken.
De redactie
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Naam nieuwsbrief
Mocht U een originele naam weten voor
deze nieuwsbrief laat het ons dan weten of
geef het door aan de secretaris van de
heemkundevereniging.
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We hebben wel een paar namen bedacht,
te weten: ’t Loatste Nieuws , De Ratelaar en
Ekkes Tussendur, samen met uw inbreng
willen we op de jaarvergadering een
keuze maken.

Redactie Nieuwsbrief
Jan Bon
Maria Brukx
Jan van der Burgt

Rabobank: 10.65.16.817

0412-401131
0412-402131
0412-401183
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Jaargang 1, nummer 1, januari 2001

Vaste openingstijden:
zondag van de maand:
11.00-13.00uur.
De maandag daaropvolgend:
19.00-21.00uur.
1e

Ook na een telefonische afspraak via de
secretaris (401327) bent U van harte
welkom.
Mededelingen
Er zijn diverse werkgroepen binnen onze
vereniging actief, o.a. bidprentjes
verzamelen, fotowerkgroep en de
Vagevensterwerkgroep. Verder is er een
commissie voor straatnamen. Er is iemand
die krantenknipsels verzameld en
archiveert en worden er regelmatig foto’s
van gebeurtenissen in ons dorp gemaakt
voor de vereniging. Ook worden er videoopnames gemaakt.
Mocht U interesse hebben in een van
deze werkgroepen, meldt U zich bij het
bestuur of een van de leden van de
werkgroep.

Giro: 79.48.052

K.v.K.: V2 19728

Fotowerkgroep
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Schenkingen:
Bijlagen van het trouwboek 1688-1808
Schepenbank Trouwboek
1721-1767
Register van begravenen
1734-1741 en
1750-1810
Aantekeningen v. overlijden 1677-1807
Akten van trouw
1677-1813
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Jos Brukx
0412-402131
Bert Akkermans
0412-402424
Jan Bon
0412-401131
Herman van de Camp
0412-401327
Rinie Gremmen
0412-402141
Gerard Hoeks
0412-401844
Betsie van de Sloot
0412-640828
Marieke Spanjers
0412-402675
De fotowerkgroep komt elke 2e en 4e
woensdag van de maand bij elkaar in de
ruimte van Berchs-Heem van 19.30 tot
22.00 uur.

Overzicht tijdschriften
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Alledaagse Dingen
Auw-Neijts Geffen
Boerderijen Stichting Brabant
Brabants Heem
Brabant (Provincie Nieuwsbrief)
Heemschut
Historisch Nieuwsblad
Mededelingenblad HKV Schaijk-Reek
Monumentenzorg
Nieuwsbrief De Elf Rotten Heesch
Tijdschrift Traditie
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Rinie Gremmen
0412-402141
Bert Akkermans
0412-402424
Jan van den Heuvel 0412-401654
Lambert van Hintum 0412-402515
Peter Hoefnagels
0412-647024
Gerard Hoeks
0412-401844
Gerard v. d. Linden 0412-401765
Deze werkgroep komt de 1e donderdag
van de maand na de openstelling van de
expositieruimte bij elkaar.
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Vagevensterwerkgroep

Activiteiten
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Lezing februari (uitnodiging en
datum volgt)
Jaarvergadering maart 2001
(uitnodiging en datum volgt)
Natuurwandeling door Berghem o.l.v.
Wim Gremmen, 22 april.
Deelname “Dorpsfeest” 2001.
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Bestuur
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Vrijwilligers gevraagd

De ruimte van de Heemkundevereniging
dient regelmatig schoongemaakt te
worden, liefst in de week vóór de
openstelling.
Mocht U interesse hebben, bel dan
0412-401327, b.v.d.

Rabobank: 10.65.16.817

0412-401183
0412-401327
0412-402515
0412-402141
0412-401131
0412-402736
0412-622770

Attentie
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Jan van der Burgt
 voorzitter
Herman van de Camp
 1e secretaris
Lambert van Hintum
 penningmeester
Rinie Gremmen
 vice-voorzitter
Jan Bon
 2e secretaris
Ans den Brok
Riet Radoes

Mocht U de contributie voor 2001 nog
moeten voldoen, vergeet dan niet uw
lidmaatschapsnummer te vermelden.
(Niet vergeten, zo snel mogelijk voldoen
a.u.b.!!!!)
Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag
inleveren bij de redactie of bij de secretaris
van Berchs-Heem.

Giro: 79.48.052

K.v.K.: V2 19728

