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Van de Redactie

Beste lezers na de drukke decembermaand
zijn we inmiddels in 2003 beland.
We hopen dat het jaar voor u een goede
start heeft gehad. Tevens wensen en
verwachten wij dat 2003 , mede door uw
inbreng, weer een fijn Heemkundejaar
gaat worden.

Natuurwandeling 15 september.

Zondagmiddag, 14.00 uur
15 september, meldden 35
natuurliefhebbers zich in
Haren om samen met
Wim Gremmen en Tijs
van Gaal, beiden IVN
gids, een wandeling door
de natuur te maken

We gingen vanaf café D’n Hanenberg in
Harenvia de Maasdĳk over de Maasakker.
Wandelend tussen de maïs door, richting
zendmast van de PTT, kwamen we weer
op de dijk terug. Daarna vervolgden we
de route door het nieuw aangelegde
natuurgebied, richting de Groenendijk.
Hier is duidelijk zichtbaar dat de natuur
weer diverse planten laat groeien die er
lang niet gegroeid hebben. Onderweg
werd er door Wim en Tijs volop uitleg
gegeven over de bomen, planten en
bloemen die er te zien waren. Op de dijk
liep een brandrode koe met kalf te grazen.
Via de Groenendijk steken we de
betonweg over, daarna lopen we nog een
stuk verder om vervolgens door het dorp
terug te gaan naar D'n Hanenberg, het
beginpunt. De wandeling duurde twee
uur. We drinken nog een kopje koffie en
een drankje en sluiten hiermee een mooie
zondagmiddagaf.
Wim en Tijs bedankt en tot de volgende
wandeling.

Openstelling Expositieruimte

”Bercks-Heem" is gevestigd in het voormalig
gemeentehuis van Berghem,
Burg. Van Erpstraat 2.

Vaste o enin sti'den
1E zondag van de maand: 11.00-13.00uur.
De maandag daaropvolgend: 19.00-21.00uur.

Ook na een telefonische afspraak via de secretaris
(401327) bent U van harte welkom.
’*Bezoek onze teletekstpagina: StadsTV 11,
kanaal 63+, frequentie 808.00 MHz voor
steeds nieuwe informatie: Pagina 751.

LET OP !!!

Carnavalsweekendzijn we GESLOTEN
Zondag 9 maart bent u weer welkom van

11.00-13.00uur
&:

Maandag 10 maart van
19.00—21‚00uur

Cif/‚3%

Redactie Nieuwsbrief
Jan Bon 0412-401131
Maria Brukx 0412—402131
Jan van der Burgt 0412—401183
** Kopie inleveren bij de redactie of bij de
secretaris van de vereniging"
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Berchs-Heem heeft inmiddels een eigen
E-mail adres: Berchsheem@uwnet.nl
Mocht u het op prĳs stellen om brieven en
post van Berchs-Heem via e-mail te krijgen
dan kunt dat het beste via een e-mail aan de
vereniging laten weten!

Lezing 10 oktober: Sjaak van Dorst.

De lezing was deze keer bij het
zalencentrum in Berghem. Een goed
bezette zaal, 50 personen, hadden de weg
naar het zalencentrum gevonden. De
lezing: Geschiedenis en ontwikkeling
van de landbouw in de 20e eeuw. Het
ging vooral over het leven op het
platteland in onze omgeving. Sjaak van
Dorst, huisarts in Oss, werd geboren in
Haren als achtste kind in een katholiek
gezin met 10 kinderen. Vader van Dorst
had een boerderij, een gemengd bedrijf, en
kocht in het jaar dat Sjaak werd geboren
zijn eerste tractor. Met prachtige dia's liet
Sjaak ons terug gaan in de tijd. De beelden
waren voor veel van de aanwezigen een
terugblik in de tijd die ze zelf hebben
meegemaakt met alle goede, leuke maar
zeker ook minder leuke herinneringen.
Met enkele anekdotes en persoonlijke
herinneringen wist Sjaak de aanwezigen
te boeien. Hij vertelde over de
slachtmaand, de oogstmaand en hoe hij
zijn jeugd had beleefd in Haren.
Het was een gezellige avond waar
eenieder met zijn of haar herinneringen
aan vroeger kon terugdenken zoals het
leven toen ging op de boerderij
Sjaak bedankt.

Activiteiten

. Lezing ”Smokkelen in Brabant”
13 februari in de Berchplaets.

. Jaarvergaderinginmaart

Bruikleen:
* Mevr. Nooijen-van Hintum;
2 diploma’s uit 1955 van de , Deutsche
Bekleidungs Akademie Munchen
* Naamlijst der werkende leden der
vereniging van den H. Vincentius te
Berchem 1880.

Vagevenster

De redactie van het Vagevenster is op
zoek naar versterking. Rinie Gremrnen is
gestopt als redactielid. Wij willen Rinie
bedankenvoor zijn inzet en hopen dat een
van de leden de redactie wil komen
versterken. Mocht U zich geroepen voelen
om zitting te nemen in de redactie, neem
dan contact op met het bestuur of met een
van de redactieleden, Gerard Hoeks, tel
0412—401844.

Liederentafel.

Zondag 19 januari was er
weer traditie-getrouw In
liederen- tafel samen met
de leden van de KVO en
de ZLTO. Ook dit keer
was zang- en muziek—

groep "Trug nor Vruuger”weer present
om ons te vermaken. De opkomst van
belangstellende was groot (c.a. 150
personen). We hebben diverse liedjes
gezongen, afgewisseld met muziek en
zang van ”Trug nor Vruuger”, een buut
van tonproater Hans Eijkemans als
Hannes de kletsmajoor en er werd een
gedicht over een weeskind voorgedragen
door een van de leden van “Trug nor
Vruuger”. 0m c.a. kwart voor elf ging
eenieder weer voldaan naar huis, nog
nagenietend van een gezellige avond. Tot
volgend jaar.

Contributie:

Mocht u de contributie voor het jaar 2003
nog niet hebben voldaan dan verzoeken wij
u deze z.s‚m. over te maken op reknr:
1065.16.817 Rabobank, tnv Berchs-Heem of
via Giro nr: 79.48.052. Mocht u via een
automatische incasso betalen dan is uw
betaling inmiddels geregeld.
Vergeet niet een automatische betaal-
opdracht bij uw bank of bij de Giro stop te
zetten als u een incasso aan ons hebt
gegeven om dubbel betalen te voorkomen
en om de penningmeester veel werk te
besparen.

Voor vragenomtrentbetalingen:
Lambert van Hintum, 0412-402515.
Penningmeester Berchs-Heem.
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