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HET KRUISBEElD LANGS DEN OPENBARE WEG TE BERCHEM

Op een oproep van pa5toor Van Genugten in Het Trefpunt, het
gemeenschapsblad in Berghem, om gegevens, foto's of andere informatie
over het kruisbeeld op de hoek Harenseweg-Burg. van Erpstraat, is maar een
reactie binnengekomen, van plebaan Gerrit van de Camp. Navraag onder
oudere mensen wanneer, waarom en door wie het kruisbeeld is geplaatst en
ingezegend leverde ook weinig gegevens op waar ik mee verder kon.
In een boekje uitgegeven bij het 75-jarigjubileum van de Rabo-bank in
Berghem vond ik de volgende tekst uit de notulen van een jaatVergadering
die in 1931gehouden is, uitgesproken door de ka5sier,letterlijkstaat er
'het zoo mooi zou vinden in het Roomsch Berchem een kruis langs den
openbare weg en zegt bij een volgende winstverdeling zeker met een
voorstel te komen, om een som voor dat prachtige doel disponibel te stellen'.
Er werd inderdaad van de f. 400,- winstverdeling f. 50,- voor het kruis
bestemd. Met dit gegeven ben ik verder gaan zoeken. In de jaargangen van
het Brabants Dagblad en wel in de editie van De Stad Oss, deze worden in
het Jan Cunen Museum bewaard.
In de jaargang van 1934vind ik een eerste artikel en wel op 27 februari
1934.Als u verder leest zal het u niet ontgaan dat er wordt geschreven over
de plaatsing van een kruisbeeld op de hoek van de Laanderstraat- Harense
Steeg. Nu heet de LaanderstraatBurg. van Erpstraat en de Harense Steeg
heet nu Harenseweg.
In 15 artikelen uit de krant kunt u lezen wat er is voorafgegaan aan het
plaatsen van het kruisbeeld.

Editie 27 febrnarï 1934
35-jarigpa5toraat.
Zaterdag 3 maart hoopt onze pa5toor de Zeereerwaarde Heer C.A.M.van
Tetering den dag te herdenken van zijn35-jarigpa5toraat.Ofschoon er aan
deze herdenking geen feestelijkheden verbonden zullen zijn, heeft zich toch
bereids een comité gevormd dat op dien dag een huldeblijk van de
parochianen zal aanbieden.

Editie 6 maart
Kruisbeeld langs den weg.
Bijgelegenheid van het 35-jarigpa5toraatvan onze herder heeft een comité
bestaande uit de weleerwaarde heer kapelaan, den burgemeester en beide
wethouders, notaris Bijvoet,het kerkbestuur en de beide hoofden van
scholen den pa5toor een huldeblijk aangeboden in de vorm van een
kruisbeeld langs den openbare weg. Door dit kruisbeeld hebben arm en rijk
naar vermogen een offertje gebracht. In totaal werden door de leiders der
gezellenvereniging bij elkaar gezameld de voor deze tijd zeer mooie som van
320 gulden. Hierbijkomt nog een bedrag van 53 gulden dat voor enkele
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over het kruisbeeld op de hoek Harenseweg-Burg. van Erpstraat, is maar een
reactie binnengekomen, van plebaan Gerrit van de Camp. Navraag onder
oudere mensen wanneer, waarom en door wie het kruisbeeld is geplaatst en
ingezegend leverde ook weinig gegevens op waar ik mee verder kon.
In een boekje uitgegeven bij het 75-jarigjubileum van de Rabo-bank in
Berghem vond ik de volgende tekst uit de notulen van een jaatVergadering
die in 1931gehouden is, uitgesproken door de ka5sier,letterlijkstaat er
'het zoo mooi zou vinden in het Roomsch Berchem een kruis langs den
openbare weg en zegt bij een volgende winstverdeling zeker met een
voorstel te komen, om een som voor dat prachtige doel disponibel te stellen'.
Er werd inderdaad van de f. 400,- winstverdeling f. 50,- voor het kruis
bestemd. Met dit gegeven ben ik verder gaan zoeken. In de jaargangen van
het Brabants Dagblad en wel in de editie van De Stad Oss, deze worden in
het Jan Cunen Museum bewaard.
In de jaargang van 1934vind ik een eerste artikel en wel op 27 februari
1934.Als u verder leest zal het u niet ontgaan dat er wordt geschreven over
de plaatsing van een kruisbeeld op de hoek van de Laanderstraat- Harense
Steeg. Nu heet de LaanderstraatBurg. van Erpstraat en de Harense Steeg
heet nu Harenseweg.
In 15 artikelen uit de krant kunt u lezen wat er is voorafgegaan aan het
plaatsen van het kruisbeeld.

Editie 27 febrnarï 1934
35-jarigpa5toraat.
Zaterdag 3 maart hoopt onze pa5toor de Zeereerwaarde Heer C.A.M.van
Tetering den dag te herdenken van zijn35-jarigpa5toraat.Ofschoon er aan
deze herdenking geen feestelijkheden verbonden zullen zijn, heeft zich toch
bereids een comité gevormd dat op dien dag een huldeblijk van de
parochianen zal aanbieden.

Editie 6 maart
Kruisbeeld langs den weg.
Bijgelegenheid van het 35-jarigpa5toraatvan onze herder heeft een comité
bestaande uit de weleerwaarde heer kapelaan, den burgemeester en beide
wethouders, notaris Bijvoet,het kerkbestuur en de beide hoofden van
scholen den pa5toor een huldeblijk aangeboden in de vorm van een
kruisbeeld langs den openbare weg. Door dit kruisbeeld hebben arm en rijk
naar vermogen een offertje gebracht. In totaal werden door de leiders der
gezellenvereniging bij elkaar gezameld de voor deze tijd zeer mooie som van
320 gulden. Hierbijkomt nog een bedrag van 53 gulden dat voor enkele
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HET KRUISBEELD LANGS DEN OPENBARE WEG TE BERCHEM

Op een oproep van pastoor Van Genugten in Het Trefpunt, het
gemeenschapsblad in Berghem, om gegevens, foto's of andere informatie
over het kruisbeeld op de hoek HarenseWeg-Burg. van Erpstraat, is maar een
reactie binnengekomen, van plebaan Gerrit van de Camp. Navraag onder
oudere mensen Wanneer, Waarom en door Wie het kruisbeeld is geplaatst en
ingezegend leverde ook Weinig gegevens op Waar ik mee verder kon.
In een boekje uitgegeven bij het 75-ja1ig jubileum van de Rabobank in
Berghem vond ik de volgende tekst uit de notulen van een jaarvergadering
die in 1951 gehouden is, uitgesproken door de kassier, letterlijk staat er
'het zoo mooi zou vinden in het Roomsch Berchem een kruis langs den
openbare Weg en zegt bij een volgende Winstverdeling zeker met een
voorstel te komen, om een som voor dat prachtige doel disponibel te stellen'.
Er Werd inderdaad van de f. 400,- Winstverdeling f. 50,- voor het kruis
bestemd. Met dit gegeven ben ik verder gaan zoeken. In de jaargangen van
het Brabants Dagblad en Wel in de editie van De Stad Oss, deze Worden in
het Jan Cunen Museum bewaard.
In de jaargang van 1954 vind ik een eerste artikel en Wel op 27 februari
1934. Als u verder leest zal het u niet ontgaan dat er Wordt geschreven over
de plaatsing van een kiuisbeeld op de hoek van de Iaanderstraat - Harense
Steeg. Nu heet de Laanderstraat Burg. van Erpstraat en de Harense Steeg
heet nu HarenseWeg.
In 15 artikelen uit de krant kunt u lezen Wat er is voorafgegaan aan het
plaatsen van het kruisbeeld.

Editie 27 februari 1934
55-jarig pastoraat.
Zaterdag 5 maart hoopt onze pastoor de Zeereerwaarde Heer CAM. van
Tetering den dag te herdenken van zijn 55-jarig pastoraat. Ofschoon er aan
deze herdenking geen feestelijkheden verbonden zullen zijn, heeft zich toch
bereids een comité gevormd dat op dien dag een huldeblijk van de
parochianen zal aanbieden.

Editie 6 maart
Kruisbeeld langs den Weg.
Bij gelegenheid van het. 55-jarig pastoraat van onze header heeft een comité
bestaande uit de Weleerwaarde heer kapelaan, den burgemeester en beide
Wethouders, notaris Bijvoet, het kerkbestuur en de beide hoofden van
scholen den pastoor een huldeblijk aangeboden in de vorm van een
kluisbeeld langs den openbare Weg. Door dit kruisbeeld hebben arm en rijk
naar vermogen een offertje gebracht. In totaal Werden door de leiders der
gezellenvereniging bij elkaar gezameld de voor deze tijd zeer mooie som van
520 gulden. Hierbij komt nog een bedrag van 55 gulden dat voor enkele
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jaren door de Boerenleenbank was uitgetrokken voor dit doel.
Besloten werd het kruisbeeld te doen plaatsen op den hoek van de Harense
Steeg, waar de benoodigde grond door Mej.Bertha van Erp bereidwillig was
afgestaan. Men hoopt begin Mei met de uitvoering der plannen klaar te
komen.

Aanbieding van het kruisbeeld
Zaterdagmorgen overhandigde het comité daartoe ter pastorie
bijeengekomen aan onzen jubileerenden herder, bij monde van de voorzitter
burgemeester P.Baudoin, de tekening en de benodigde som voor het
kruisbeeld. Burgemeester Baudoin hield daarbij een toepasselijke toespraak.
Spreker memoreerde 't zeldzame feit, 35 volle jaren als geestelijk leider de
verantwoordelijke pastoorsfunctie in een dorp als Berghem te velVUllen.Al
die jaren leefde de pastoor met 't wel en wee zijner menschen mede.
Spreker hoopte dat Zijne Eerw. nog lang tot geluk van zijnvolk mocht
werken. VeIVolgenssprak de Z. Eerw. Heer pastoor. Spreker is blij met het
prachtige geschenk zijnerparochianen en bedankt allen in het bijzonder de
leiders der gezellenvereniging, die hebben medegewerkt om hem dit zeer
aangename huldeblijk te bezorgen. Jammer noemt spreker 't dat hij in al die
jaren geen droeviger tijdvoor zijne parochianen gekend heeft dan juist nu.
Spreker hoopt dat de aanblik van het kruis, de mensen van Berghem moge
sterken in 't dragen van de vele moeilijke kruizen die God hen overstuurt.
Voortsmocht onze jubileerende pastoor nog vele gelukwensen in ontvangst
nemen.

Editie 9 maart 1934
Zondag sprak onze beminde herder een woord van dank voor de hulde
hem betoond bij gelegenheid van zijn 35 jaar pastoraat. Hij hoopte dat allen
dit kruisbeeld steeds met den meest mogelijken eerbied zouden passeren.

Editie 6 aprl11934
Naar wij uit vertrouwbare bron vernemen is de commissie op haar genomen
besluit het kruisbeeld te plaatsen in de Harense Steeg terug gekomen. Men
heeft thans de Schutskooi als plaatsingspunt op het oog. Deze zal dan eerst
verwijderd worden en in de Broekstraat geplaatst worden.

Editie 17 juli 1934
Waarblijfttoch het kruisbeeld?
Het is onderhand een heelen tijdgeleden dat bij onze dorpelingen een
inzameling werd gehouden om met 't bijeengegaarde geld onze pastoor een
kruisbeeld langs den weg te koopen. De inzameling was zeer bevredigend
en een commissie werd met uitwerking der plannen belast. Die uitwerking
laat echter lang op zich wachten. De mensen worden ongeduldig en zouden
wel eens graag meerdere activiteitenin het onderhavige geval zien.
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inzameling werd gehouden om met 't bijeengegaarde geld onze pastoor een
kruisbeeld langs den weg te koopen. De inzameling was zeer bevredigend
en een commissie werd met uitwerking der plannen belast. Die uitwerking
laat echter lang op zich wachten. De mensen worden ongeduldig en zouden
wel eens graag meerdere activiteitenin het onderhavige geval zien.

8 'tVagevenster-nummer1-apriI1993

jaren door de Boerenleenbank Was uitgetrokken voor dit. doel.
Besloten Werd het kruisbeeld te doen plaatsen op den hoek van de Harense
Steeg, Waar de benoodigde grond door Mej. Bertha van Erp bereidWillig Was
afgestaan. Men hoopt begin Mei met de uitvoering der plannen klaar te
komen.

Aanbiedingvan hetkruisbeeld
Zaterdagmorgen overhandigde het Comité daartoe ter pastorie
bijeengekomen aan onzen jubileerenden herder, bij monde van de voorzitter
burgemeester P. Baudoin, de tekening en de benodigde som voor het
kruisbeeld. Burgemeester Baudoin hield daarbij een toepasselijke toespraak.
Spreker memoreerde 't zeldzame feit, 55 volle jaren als geestelijk leider de
verantwoordelijke pastoorsfunctie in een dorp als Berghem te vervullen. A1
die jaren leefde de pastoor met 't Wel en Wee zijner menschen mede.
Spreker hoopte dat. Zijne EerW. nog lang tot geluk van zijn volk mocht
Werken. Vervolgens sprak de Z. EerW. Heer pastoor. Spreker is blij met het
prachtige geschenk zijner parochianen en bedankt allen in het bijzonder de
leiders der gezellenvereniging, die hebben medegeWerkt om hem dit zeer
aangename huldeblijk te bezorgen. Jammer noemt spreker 't dat hij in al die
jaren geen droeviger tijd voor zijne parochianen gekend heeft dan juist nu.
Spreker hoopt dat de aanblik van het kruis, de mensen van Berghem moge
sterken in 't dragen van de vele moeilijke kruizen die God hen overstuurt.
Voorts mocht onze jubileerende pastoor nog vele gelukwensen in ontvangst
nemen.

Editie 9 maart 1934
Zondag sprak onze beminde herder een Woord van dank voor de hulde
hem betoond bij gelegenheid van zijn 55 jaar pastoraat. Hij hoopte dat allen
dit knlisbeeld steeds met den meest mogelijken eerbied zouden passeren.

Editie 6 april 1934
Naar Wij uit vertroqare bron vernemen is de commissie op haar genomen
besluit het kiuisbeeld te plaatsen in de Harense Steeg terug gekomen. Men
heeft thans de Schutskooi als plaatsingspunt op het oog. Deze zal dan eerst
verwijderd Worden en in de Broekstraat geplaatst. Worden.

Editie 17 juli 1934
Waar blijft toch het kruisbeeld?
Het is onderhand een heelen tijd geleden dat bij onze dorpelingen een
inzameling Werd gehouden om met *t bijeengegaarde geld onze pastoor een
kruisbeeld langs den Weg te koopen. De inzameling Was zeer bevredigend
en een commissie Werd met uitwerking der plannen belast. Die uitwerking
laat echter lang op zich Wachten. De mensen Worden ongeduldig en zouden
Wel eens graag meerdere activiteiten in het onderhavige geval zien.
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Editie 24 augustus 1934
Naar wij uit welingelichte bron vernemen zijn thans een tweetal plannen één
in gips, en één in teakhout van het kruisbeeld ontworpen. In de loop dezer
week zal het comité vergaderen om een beslissing te nemen.

Editie 18 september 1934
Naar wij vernemen heeft de zeereelW. heer pastoor de commissie met de
plaatsing belast, verzocht het kruis te doen plaatsen in de Harense Steeg
hoek Laanderstraat.

Editie 23 oktober 1934
Kruislangsden weg. .

Naar men ons meldt zal eindelijk ook te Berghem een kruis langs den
openbare weg worden geplaatst. Het kruis is een geschenk aan den grijzen
herder der parochie waartoe vorig jaar geheel Berghem heeft bijgedragen.
Gezien den langen tijd, dat men met het oprichten gewacht heeft, belooft het
een mooi kruis te worden, een sieraad voor onze gemeente.

Editie 10 februari 1935
Intussen zijnwe weer een stapje verder bij ons aller wensch 'Het Kruisbeeld,
parochiegeschenk aan onze herder langs onzen openbare weg te zien'.
Immers thans ligthet prachtige kruishout wachtend op plaatsing gereed in de
werkplaats van de HeerA. Schokker in de Mollenstraat.Deze kundige
vakman heeft alle eer van zijnwerk. We raden allen, die belang in het kruis
stellen aan, eens een kijkjete gaan nemen. Verdere voorbereidende
regelingen zijnook reeds getroffen. Onze actieveJonge Boerenstand heeft
op zich genomen, zorg te dragen voor aanvoer van zand ter ophoging van
het pleintje in de Harense Steeg alwaar onder leiding van Antoon den Brok
de plaatsing zal gebeuren. Op Passie-Zondag zal dan met de noodige
plechtigheden de officiëlekruisplanting en inzegening plaatsvinden.

Editie 26 maart 1935
Kruisbeeld geplaatst.
Vrijdagmiddagis 'het kruisbeeld geschenk der parochie aan den ZeereelW.
Heer pastoor bij gelegenheid van zijn 35-jarigpastoraat geplant. Onder
leiding van de heer Schokker werd het prachtige kruishout op de hoek van
de Harense Steeg gesteld, volgens overlevering op de plaats waar vroeger
een kapel heeft gestaan.
Zondag 7 April zal met gebruikelijke plechtigheden dit ereteken worden
ingezegend. Het nieuwe kruisbeeld zal op den driesprong niet nalaten den
beoogden indruk op de passerende te maken.
Nu nog een standbeeld van 't H. Hart en Berghem heeft zijn achterstand
ingehaald.
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een kapel heeft gestaan.
Zondag 7 April zal met gebruikelijke plechtigheden dit ereteken worden
ingezegend. Het nieuwe kruisbeeld zal op den driesprong niet nalaten den
beoogden indruk op de passerende te maken.
Nu nog een standbeeld van 't H. Hart en Berghem heeft zijn achterstand
ingehaald.
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Editie 24 augustus 1934
Naar Wij uit Welingelichte bron vememen zijn thans een tweetal plannen een
in gips, en één in teakhout van het kiuisbeeld ontworpen. In de loop dezer
Week zal het comité vergaderen om een beslissing te nemen.

Editie 18 september 1934
Naar Wij vernemen heeft de zeereerw. heer pastoor de Commissie met de
plaatsing belast, verzocht het kruis te doen plaatsen in de Harense Steeg
hoek Laanderstraat.

Editie 23 oktober 1954
Kruis langs den Weg.
Naar men ons meldt zal eindelijk ook te Berghem een kruis langs den
openbare Weg Worden geplaatst. Het kruis is een geschenk aan den gn'jzen
herder der parochie Waartoe vorig jaar geheel Berghem heeft. bijgedragen.
Gezien den langen tijd, dat men met het oprichten gewacht heeft, belooft het
een mooi kruis te Worden, een sieraad voor onze gemeente.

Editie 10 februari 1955
Intussen zijn We Weer een stapje verder bij ons aller Wensch 'Het Kruisbeeld,
parochiegeschenk aan onze herder langs onzen openbare Weg te zien`.
Immers thans ligt het. prachtige kruishout Wachtend op plaatsing gereed in de
Werkplaats van de HeerA. Schokkerin de Mollenstraat. Deze kundige
vakman heeft. alle eer van zijn Werk. We raden allen, die belang in het kruis
stellen aan, eens een kijkje te gaan nemen. Verdere voorbereidende
regelingen zijn ook reeds getroffen. Onze actieve Jonge Boerenstand heeft
op zich genomen, zorg te dragen voor aanvoer van zand ter ophoging van
het pleintje in de Harense Steeg alwaar onder leiding van Antoon den Brok
de plaatsing zal gebeuren. Op Passie-Zondag zal dan met de noodige
plechtigheden de officiële kruisplanting en inzegening plaatsvinden.

Editie 26 maart 1935
Kruisbeeld geplaatst.
Vrijdagmiddag is 'het kruisbeeld geschenk der parochie aan den Zeereerw.
Heer pastoor bij gelegenheid van zijn 55-jarig pastoraat geplant. Onder
leiding van de heer Schokker Werd het prachtige kruishout op de hoek van
de Harense Steeg gesteld, volgens overlevering op de plaats Waar vroeger
een kapel heeft gestaan.
Zondag 7 April zal met gebruikelijke plechtigheden dit ereteken Worden
ingezegend. Het nieuwe kruisbeeld zal op den diiesprong niet nalaten den
beoogden indruk op de passerende te maken.
Nu nog een standbeeld van *t H. Hart en Berghem heeft zijn achterstand
ingehaald.
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Editie 5 april 1935
Inzegening van het kruisbeeld.
Daar Zondag 14 April de weg vrijmoet blijven voor wielerwedstrijden is
thans als datum van inzegening bepaalt a.s. Zondag 7 April.Alle
verenigingen worden uitgenodigd. Na het Lofzal men vanuit de kerk in stoet
vertrekken. De fanfare zal hare medewerking verlenen. Bijhet kruis zal het
koor worden begeleid door de fanfare met het lied '0, hart voor ons
gebroken'. De Zeereerw. Heer pastoor zal daarna het woord voeren. De
fanfare luisterde de massale optocht met muziek op. Nabij het kruis dat
prachtig versierd was en daar aangekomen sprak de eerw. heer kapelaan
Gerrits de aanwezigen toe. Spreker hoopte dat het kruisbeeld als zinnebeeld
van offervaardigheid en liefde tot alle Berghemse bewoners mocht spreken,
dat de vredelievendheid onder de dorpsbewoners mogen bestendigd
worden en steeds groeiende blijven.Vervolgensverrichtte de kapelaan de
liturgische plechtigheden waarna gezamenlijk begeleid door de fanfare het
lied '0 mensch ziet gij dat kruisbeeld wel' werd gezongen.
Daarna sprak de weleerw. paterWesenbeek O.c. de aanwezigen toe. De
eerw. spreker spoorde alle aanwezigen aan het kruisbeeld bij het passeren
een groet te brengen met intentie voor de talrijkezondaars, om evenals de
goede moordenaar de genade der bekeering te mogen verkrijgen.
Vervolgenssprak de weleerw. heer kapelaan een dankwoord tot allen die
bijgedragen en meegewerkt hebben bij het tot stand komen van dit mooie
kruisbeeld. Hierna werd gezamenlijk gezongen het lied '0, Hart voor ons
gebroken', waarna de fanfare een zegeningsmars speelde.
Hiermede was deze indrukwekkende plechtigheid afgelopen. Een grote
schare volk, naar schatting 7 à 800 mensen waren getuige geweest van deze
unieke geloofsuiting.
De zeereerw. heer pastoor VanTetering kon wegens het slechte weer niet
persoonlijk het woord voeren.
Na afloop ging men in stoet terug naar de kerk, voorafgegaan door het kruis
met misdienaars, leden van de RK. Werkliedenvereniging, N.C.B.,Fanfare,
Gezellenvereniging, schoolkinderen, H. Familie,en de leden van de Maria
Congregatie enz. terwijlde stoet werd gesloten door de heeren geestelijken
omringd door de leden van het kruiscomité.
Vermelden wij u te kunnen mededelen dat de zeereerw. heer pastoor Van
Tetering de leeftijdvan 82 jaren had bereikt en zo als vermeld 35 jaar
onafgebroken pastoor dezer parochie.

Editie 16 april 1935
Zondagmiddag in de H. Familiedeelde onze zeereerw. heer pastoor mede,
dat hij erop rekende dat alle bewoners van ons dorp zouden bijdragen om
het kruisbeeld met omgeving nog wat meer aan te kleeden. Na Paschen zou
hiervoor een collecte gehouden worden.

a 't Vagevenster -nummer 1 -april 1993

Editie 5 april 1935
Inzegening van het kruisbeeld.
Daar Zondag 14 April de weg vrijmoet blijven voor wielerwedstrijden is
thans als datum van inzegening bepaalt a.s. Zondag 7 April.Alle
verenigingen worden uitgenodigd. Na het Lofzal men vanuit de kerk in stoet
vertrekken. De fanfare zal hare medewerking verlenen. Bijhet kruis zal het
koor worden begeleid door de fanfare met het lied '0, hart voor ons
gebroken'. De Zeereerw. Heer pastoor zal daarna het woord voeren. De
fanfare luisterde de massale optocht met muziek op. Nabij het kruis dat
prachtig versierd was en daar aangekomen sprak de eerw. heer kapelaan
Gerrits de aanwezigen toe. Spreker hoopte dat het kruisbeeld als zinnebeeld
van offervaardigheid en liefde tot alle Berghemse bewoners mocht spreken,
dat de vredelievendheid onder de dorpsbewoners mogen bestendigd
worden en steeds groeiende blijven.Vervolgensverrichtte de kapelaan de
liturgische plechtigheden waarna gezamenlijk begeleid door de fanfare het
lied '0 mensch ziet gij dat kruisbeeld wel' werd gezongen.
Daarna sprak de weleerw. paterWesenbeek O.c. de aanwezigen toe. De
eerw. spreker spoorde alle aanwezigen aan het kruisbeeld bij het passeren
een groet te brengen met intentie voor de talrijkezondaars, om evenals de
goede moordenaar de genade der bekeering te mogen verkrijgen.
Vervolgenssprak de weleerw. heer kapelaan een dankwoord tot allen die
bijgedragen en meegewerkt hebben bij het tot stand komen van dit mooie
kruisbeeld. Hierna werd gezamenlijk gezongen het lied '0, Hart voor ons
gebroken', waarna de fanfare een zegeningsmars speelde.
Hiermede was deze indrukwekkende plechtigheid afgelopen. Een grote
schare volk, naar schatting 7 à 800 mensen waren getuige geweest van deze
unieke geloofsuiting.
De zeereerw. heer pastoor VanTetering kon wegens het slechte weer niet
persoonlijk het woord voeren.
Na afloop ging men in stoet terug naar de kerk, voorafgegaan door het kruis
met misdienaars, leden van de RK. Werkliedenvereniging, N.C.B.,Fanfare,
Gezellenvereniging, schoolkinderen, H. Familie,en de leden van de Maria
Congregatie enz. terwijlde stoet werd gesloten door de heeren geestelijken
omringd door de leden van het kruiscomité.
Vermelden wij u te kunnen mededelen dat de zeereerw. heer pastoor Van
Tetering de leeftijdvan 82 jaren had bereikt en zo als vermeld 35 jaar
onafgebroken pastoor dezer parochie.

Editie 16 april 1935
Zondagmiddag in de H. Familiedeelde onze zeereerw. heer pastoor mede,
dat hij erop rekende dat alle bewoners van ons dorp zouden bijdragen om
het kruisbeeld met omgeving nog wat meer aan te kleeden. Na Paschen zou
hiervoor een collecte gehouden worden.
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Editie 5 april 1935
Inzegening van het kruisbeeld.
Daar Zondag 14 April de Weg vrij moet blijven voor Wielerwedstnjden is
thans als datum van inzegening bepaalt as. Zondag 7 April. Alle
verenigingen Worden uitgenodigd. Na het Lof zal men vanuit de kerk in stoet
vertrekken. De fanfare zal hare medewerking verlenen. Bij het kruis zal het
koor Worden begeleid door de fanfare met het lied '0, hart voor ons
gebroken'. De Zeereerw. Heer pastoor zal daarna het woord voeren. De
fanfare luisterde de massale optocht met muziek op. Nabij het kruis dat.
prachtig versierd Was en daar aangekomen sprak de eerw. heer kapelaan
Gerrits de aanwezigen toe. Spreker hoopte dat het kruisbeeld als zinnebeeld
van offervaardigheid en liefde tot alle Berghemse bewoners mocht spreken,
dat de vredelievendheid onder de dorpsbewoners mogen bestendigd
Worden en steeds groeiende blijven. Vervolgens verrichtte de kapelaan de
liturgische plechtigheden Waarna gezamenlijk begeleid door de fanfare het.
lied ”O mensch ziet gij dat kruisbeeld wel* werd gezongen.
Daarna sprak de weleerw. pater Wesenbeek O.C. de aanwezigen toe. De
eerW. spreker spoorde alle aanwezigen aan het kruisbeeld bij het passeren
een groet te brengen met intentie voor de talrijke zondaars, om evenals de
goede moordenaar de genade der bekeen'ng te mogen verkrijgen.
Vervolgens sprak de weleerw. heer kapelaan een dankwoord tot allen die
bijgedragen en meegewerkt hebben bij het tot stand komen van dit mooie
kruisbeeld. Hierna werd gezamenlijk gezongen het lied '0, Hart voor ons
gebroken', waarna de fanfare een zegeningsmars speelde.
Hiermede was deze indrukwekkende plechtigheid afgelopen. Een grote
schare volk, naar schatting 7 à 800 mensen Waren getuige geweest van deze
unieke geloofsuiting.
De zeereerw. heer pastoor Van Tetering kon wegens het slechte weer niet
persoonlijk het woord voeren.
Na afloop ging men in stoet terug naar de kerk, voorafgegaan door het kruis
met misdienaars, leden van de RK. Werkliedenvereniging, N.C.B., Fanfare,
Gezellenvereniging, schoolkinderen, H. Familie, en de leden van de Maria
Congregatie enz. terwijl de stoet werd gesloten door de heeren geestelijken
omringd door de leden van het kruiscomité.
Vermelden wij u te kunnen mededelen dat de zeereerw. heer pastoor Van
Tetering de leeftijd van 82 jaren had bereikt en zo als vermeld 55 jaar
onafgebroken pastoor dezer parochie.

Editie 16 april 1955
Zondagmiddag in de H. Familie deelde onze zeereerw. heer pastoor mede,
dat hij erop rekende dat alle bewoners van ons dorp zouden bijdragen om
het kruisbeeld met omgeving nog wat meer aan te kleeden. Na Paschen zou
hiervoor een collecte gehouden worden.
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Editie 21 april 1936
Kruisbeeldverlichting.
Woensdagavond was voor het eerst 't kruisbeeld langs den openbare weg
verlicht. De mooie koperen luchter, vervaardigd door den heer]. Hilkes
alhier,voldeed goed.

Editie 30 mei 1936
Dezer dagen hebben de leden van de plaatselijkeafdeling van de Jonge
Boerenstand de omgeving van het kruisbeeld in de Laanderstraatopgeknapt.
De grond is flink bewerkt en bemest en diverse planten zijn er gezet. Het
geheel maakt nu een prettige indruk.

Tot zover de gegevens die ik heb kunnen vinden in de genoemde couranten
van 1934 tot en met 1936.

Het verhaal zal zeker nog niet volledig zijn, reden genoeg om een oproep te
doen of er mensen zijn die nog iets in hun bezit hebben dat betrekking
heeft op het kruisbeeld, ik ben vooral geïnteresseerd in foto's van de
inzegening en aanvullende gegevens.

Herman van de Camp
Burg. van Erpstraat61
5351 AS Berghem
Tel. 04123 - 1327

Ook in Berchem bij Oss
domineert het beeld
van Christus.

Katholieke Illustratie,
1935.

In de boerderij, rechts,
woonden de gebroeders
Gruijthuijsen,
zoons van
Naat den Bekker,
zij werkkm bij
notaris Bijvoet.

nummer 1 -april 1993 -'t Vagevenster @

Editie 21 april 1936
Kruisbeeldverlichting.
Woensdagavond was voor het eerst 't kruisbeeld langs den openbare weg
verlicht. De mooie koperen luchter, vervaardigd door den heer]. Hilkes
alhier,voldeed goed.

Editie 30 mei 1936
Dezer dagen hebben de leden van de plaatselijkeafdeling van de Jonge
Boerenstand de omgeving van het kruisbeeld in de Laanderstraatopgeknapt.
De grond is flink bewerkt en bemest en diverse planten zijn er gezet. Het
geheel maakt nu een prettige indruk.

Tot zover de gegevens die ik heb kunnen vinden in de genoemde couranten
van 1934 tot en met 1936.

Het verhaal zal zeker nog niet volledig zijn, reden genoeg om een oproep te
doen of er mensen zijn die nog iets in hun bezit hebben dat betrekking
heeft op het kruisbeeld, ik ben vooral geïnteresseerd in foto's van de
inzegening en aanvullende gegevens.

Herman van de Camp
Burg. van Erpstraat61
5351 AS Berghem
Tel. 04123 - 1327

Ook in Berchem bij Oss
domineert het beeld
van Christus.

Katholieke Illustratie,
1935.

In de boerderij, rechts,
woonden de gebroeders
Gruijthuijsen,
zoons van
Naat den Bekker,
zij werkkm bij
notaris Bijvoet.

nummer 1 -april 1993 -'t Vagevenster @

Editie 21 april 1936
Kruisbeeldverlichting.
Woensdagavond Was voor het eerst *t kruisbeeld langs den openbare Weg
verlicht. De mooie koperen luchter, vervaardigd door den heer J. Hilkes
alhier, voldeed goed.

Editie 50 mei 1956
Dezer dagen hebben de leden van de plaatselijke afdeling van de Jonge
Boerenstand de omgeving van het kruisbeeld in de Laanderstraat opgeknapt..
De grond is flink bewerkt en bemesten diverse planten zijn er gezet. Het
geheel maakt nu een prettige indruk.

Tot zover de gegevens die ik heb kunnen vinden in de genoemde couranten
van 1954 tot en met 1956.

Het verhaal zal zeker nog niet volledig zijn, reden genoeg om een oproep te
doen of er mensen zijn die nog iets in hun bezit hebben dat betrekking
heeft op het kruisbeeld, ik ben vooral geïnteresseerd in fotos van de
inzegening en aanvullende gegevens.

Herman van de Camp
Burg. van Erpstraat 61
5551 AS Berghem
Tel. 04125 - 1527

V'ii' '_'.'Y'lfšä .. ` .- OokínBercbembrjOss
` `I I' I' domineert bet beeld

van Gbnlsrzß.

Katbofieke Illmtmtr'e,
1935.

In de boer-den] rechts,
woonden de gebroeders
Gmry'tbrrysen,
zoons van
Naar den Bekker;
zzj uerkten bij
notaris Br'jooet.
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AGENDA 1993

4 april

5 april

17 april
18

24 april
25
30

30 april

2 mei

13 juni

15 juni

4 juli

~

Berghem, Berchplaets
Peny Beukers-van Deutekom
Aanbieding boek
Genealogie VanDeutekom

HeemL"ndeverenfglng

T
BERCHS-HEEM

Berghem, Berchplaets
VergaderingBerchs-Heem
Aansluitend lezing Ton Cruijsen
VanBoerendorp naar Burgerdorp

Nationaal Museumweekend
Thema 'Verzamelen'

Heesch, Heemschuur Maasland
Openingstentoonstelling
HeescheMilitairen1900- nu
11.00- 17.00uur

Berghem, Berchplaets, Expositie
Heemkundevereniging Berchs-Heem

i.s.m. Supportersvereniging Berghem Sport
Expositie: Oude Werktuigen en Gebruiksvoorwerpen

Archeologische Bodemvondsten
Foto's van Oude Boerderijen en Gebouwen
11.00 - 17.00 uur

Berghem, Heemkundevereniging Berchs-Heem
Fietstocht naar Megen
Excursie met rondleiding
Vertrekvanaf Berchplaets

Heesch, De Elf Rotten, Fietstocht

Oss, City Hotel
Lezing, De (on)geletterde Boer
Nederlandse Genealogische Vereniging
Drs. H. Roosenboom

Schaijk-Reek,Fototentoonstelling
Schaijkseen Reekse mensen
in De Komme, Schaijk rst

" : :"

1~~(~~~:'~
1'~
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AGENDA 1993

4 april

5 april

17 april
18

24 april
25
30

30 april

2 mei

13 juni

15 juni

4 juli

~

Berghem, Berchplaets
Peny Beukers-van Deutekom
Aanbieding boek
Genealogie VanDeutekom

HeemL"ndeverenfglng

T
BERCHS-HEEM

Berghem, Berchplaets
VergaderingBerchs-Heem
Aansluitend lezing Ton Cruijsen
VanBoerendorp naar Burgerdorp

Nationaal Museumweekend
Thema 'Verzamelen'

Heesch, Heemschuur Maasland
Openingstentoonstelling
HeescheMilitairen1900- nu
11.00- 17.00uur

Berghem, Berchplaets, Expositie
Heemkundevereniging Berchs-Heem

i.s.m. Supportersvereniging Berghem Sport
Expositie: Oude Werktuigen en Gebruiksvoorwerpen

Archeologische Bodemvondsten
Foto's van Oude Boerderijen en Gebouwen
11.00 - 17.00 uur

Berghem, Heemkundevereniging Berchs-Heem
Fietstocht naar Megen
Excursie met rondleiding
Vertrekvanaf Berchplaets

Heesch, De Elf Rotten, Fietstocht

Oss, City Hotel
Lezing, De (on)geletterde Boer
Nederlandse Genealogische Vereniging
Drs. H. Roosenboom

Schaijk-Reek,Fototentoonstelling
Schaijkseen Reekse mensen
in De Komme, Schaijk rst
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AGENDA 1995

4

17
18

24
25
50

50

15

15

april

april

apn'l

april

mei

juni

juni

juli

Berghem, Berchplaets
Peny Beukers-van Deutekom
Aanbieding boek _ _
Genealogie Van Deutekom BERCHSHEEM

Berghem, Berchplaets
Vergadering Berchs-Heern
Aansluitend lezing Ton Cruijsen
Van Boerendorp naar Burgerdorp

Nationaal Museumweekend
Thema 'Verzamelen

Heesch, Heemschuur Maasland
Openingstentoonstelling I _ _
Heesche Militairen 1900 - nu - "
11.00 - 17.00 uur Inme'll q. .pil

Berghem, Benchplaets, Expositie
Heemkundevereniging Berchs-Heem
ism. Supportersvereniging Berghem Sport
Expositie: Oude Werktuigen en Gebruiksvoorwerpen

Archeologische Bodemvondsten
Foto*s van Oude Boerderijen en Gebouwen
11.00 - 17.00 uur

Berghem, Heemkundevereniging Berchs-Heem
Fietstocht naar Megen
Excursie met rondleiding
Vertrek vanaf Berchplaets

Heesch, De Elf Rotten, Fietstocht

Oss, City Hotel
Lezing, De (on)geletterde Boer
Nederlandse Genealogische Vereniging
Drs. H. Roosenboom

Schaijk~Reek, Fototentoonstelling
Schaijkse en Reelcse mensen
in De Komme, Schaijk
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LEDENLIJST
PER1APRll.1993

Bert Akkennans St.Willibrotdusstraat 15 n 5351 ED Berghem

Eduard van den Bergh Grotestraat 40 5371 BZ Ravenstein

peny Beukers-van Deutekom Jeker 2 5751 TI Deurne

Jan Bimbergen Maanstraat 18 5351 GW Berghem

Jan Boeijen Burg. van Erpstraat 60 5351 AX Berghem

Jos Broekstreeg Marsstraat 14 5351 GZ Berghem

Ans den Brok St.wtllibrotdusstraat 21 5351 ED Berghem

Bert den Brok St.Wtllibrotdusstraat 21 5351 ED Berghem

Koos den Brok HoessenbosJaan 6 5351 PC Berghem

Jan van der Burgt Molenweg 44 5351 EV Berghem

Jos van der Burgt Molenweg 44 5351 EV Berghem

Herman van de Camp Burg. van Erpstraat 61 5351 AS Berghem

Marietje van de Camp Burg. van Erpstraat 61 5351 AS Berghem

Jan van de Coolwijk Nelissenstraat 13 5351 BR Berghem

Adrie Dollevoet Spaanderstraat 7 5351 BA Berghem
Agnes van Erp St.Wtllibrordusstraat 6 5351 EH Berghem

Diny Eysermans Halve Morgenstraat 1 5351 Nf Berghem

Antoon van Genugten Julianastraat 37 5351 AL Berghem

Hany Geurts van Kessel Hoefstal 1 5374 AL Schaijk

Robert de Groot Veldstraat 15 5351 BE Berghem

Jan van der Heijden Kruilier22 5374 KI\.1Schaijk

Cor van den Heuvel Toxopeusstraat 8 5351 BV Berghem

Lambert van den Heuvel S.van Zwanenberglaan 6 5384 BW Heesch

lambert van Hintum dausstraat 5 5351 CJ Berghem

Peter Hoefnagels Talmastraat 11 5344 GB Oss

Gerard Hoeks Joeri Gagarinstraat 21 5351 HA Berghem

Jo Hoeks Harenseweg 1 a 5351 NG Berghem

Leo Hoeks Wolvepad 24 5351 ex Berghem

Wtm van laanen Toxopeusstraat 14 5351 BV Berghem

Riek van lith Burg. van Erpstraat 72 5351 AZ Berghem

Henk Luijerink Burg.van Erpstraat 66 5351 AX Berghem

Mes Megens Veldstraat 49 5351 BE Berghem

Henny van Oorsouw Dr. Poelsstraat 4 5351 GA Berghem

Leo van Oorsouw Sportstraat 1 5351 BZ Berghem

Jan van Schaijk Stationshoek 2 5373 NW Herpen
W. Strik TItus Brandsmalaan 22 5342 ES Oss

Bert van der Wielen Joeri Gagarinstraat 5 5351 HA Berghem

Gem. Museumjan Cunen Molenstraat 65 5341 Ge Oss, Paul Spanjaard

04123 - 2424

08Pi57 - 1108

04930 - 15528

04123 -1213

04123 - 2403

04123 - 1214

04123 - 1214

04123 - 2156

04123 - 1183

04123 - 1183

04123 - 1327

04123 - 1327

04123 - 2489

04123 -1428

04123 - 1314

04123 - 3303

04123 - 1215

08866 - 2635

04123 - 1745

08866 -1536

04123 - 1135

04125 - 1867

04125 - 2515

04120 - 47024

04123 - 1844

04123 - 1868

04123 - 2653

04123 - 2978

04123 - 1535

04123 - 1338

04123 -1700

04123 - 1591

04123 - 1803

08Pi57 -1371

04120 - 36659

04120 - 29328

Naam, adres, telefoonnummer niet juist?
Bel of schrijfnaar de secretaris en geef de goede gegevens even door!
04123 -1327, Herman van de Camp, Burg. van Erpstraat 61, 5351 AS Berghem

nummer 1 -april 1993 -'t Vagevenster (3

LEDENLIJST
PER1APRll.1993

Bert Akkennans St.Willibrotdusstraat 15 n 5351 ED Berghem

Eduard van den Bergh Grotestraat 40 5371 BZ Ravenstein

peny Beukers-van Deutekom Jeker 2 5751 TI Deurne

Jan Bimbergen Maanstraat 18 5351 GW Berghem

Jan Boeijen Burg. van Erpstraat 60 5351 AX Berghem

Jos Broekstreeg Marsstraat 14 5351 GZ Berghem

Ans den Brok St.wtllibrotdusstraat 21 5351 ED Berghem

Bert den Brok St.Wtllibrotdusstraat 21 5351 ED Berghem

Koos den Brok HoessenbosJaan 6 5351 PC Berghem

Jan van der Burgt Molenweg 44 5351 EV Berghem

Jos van der Burgt Molenweg 44 5351 EV Berghem

Herman van de Camp Burg. van Erpstraat 61 5351 AS Berghem

Marietje van de Camp Burg. van Erpstraat 61 5351 AS Berghem

Jan van de Coolwijk Nelissenstraat 13 5351 BR Berghem

Adrie Dollevoet Spaanderstraat 7 5351 BA Berghem
Agnes van Erp St.Wtllibrordusstraat 6 5351 EH Berghem

Diny Eysermans Halve Morgenstraat 1 5351 Nf Berghem

Antoon van Genugten Julianastraat 37 5351 AL Berghem

Hany Geurts van Kessel Hoefstal 1 5374 AL Schaijk

Robert de Groot Veldstraat 15 5351 BE Berghem

Jan van der Heijden Kruilier22 5374 KI\.1Schaijk

Cor van den Heuvel Toxopeusstraat 8 5351 BV Berghem

Lambert van den Heuvel S.van Zwanenberglaan 6 5384 BW Heesch

lambert van Hintum dausstraat 5 5351 CJ Berghem

Peter Hoefnagels Talmastraat 11 5344 GB Oss

Gerard Hoeks Joeri Gagarinstraat 21 5351 HA Berghem

Jo Hoeks Harenseweg 1 a 5351 NG Berghem

Leo Hoeks Wolvepad 24 5351 ex Berghem

Wtm van laanen Toxopeusstraat 14 5351 BV Berghem

Riek van lith Burg. van Erpstraat 72 5351 AZ Berghem

Henk Luijerink Burg.van Erpstraat 66 5351 AX Berghem

Mes Megens Veldstraat 49 5351 BE Berghem

Henny van Oorsouw Dr. Poelsstraat 4 5351 GA Berghem

Leo van Oorsouw Sportstraat 1 5351 BZ Berghem

Jan van Schaijk Stationshoek 2 5373 NW Herpen
W. Strik TItus Brandsmalaan 22 5342 ES Oss

Bert van der Wielen Joeri Gagarinstraat 5 5351 HA Berghem

Gem. Museumjan Cunen Molenstraat 65 5341 Ge Oss, Paul Spanjaard

04123 - 2424

08Pi57 - 1108

04930 - 15528

04123 -1213

04123 - 2403

04123 - 1214

04123 - 1214

04123 - 2156

04123 - 1183

04123 - 1183

04123 - 1327

04123 - 1327

04123 - 2489

04123 -1428

04123 - 1314

04123 - 3303

04123 - 1215

08866 - 2635

04123 - 1745

08866 -1536

04123 - 1135

04125 - 1867

04125 - 2515

04120 - 47024

04123 - 1844

04123 - 1868

04123 - 2653

04123 - 2978

04123 - 1535

04123 - 1338

04123 -1700

04123 - 1591

04123 - 1803

08Pi57 -1371

04120 - 36659

04120 - 29328

Naam, adres, telefoonnummer niet juist?
Bel of schrijfnaar de secretaris en geef de goede gegevens even door!
04123 -1327, Herman van de Camp, Burg. van Erpstraat 61, 5351 AS Berghem

nummer 1 -april 1993 -'t Vagevenster (3

LEDENLIJST
PER 1 APRIL 1993

Bert Akkermans
Eduard van den Bergh

St. elibrordusstraat 15 n 5551 ED Berghem
Grotestraat 40 5571 BZ Ravenstein

Perry Beukersvan Deutekom Jeker 2 5751 TT Deurne
Jan Bimbergen
Jen Boeijen
Jos Broekstreeg
Ans den Brok
Bert den Brok
KOOS den 13e
Jan van der Burgt
Jos van der Burgt
Herman van de Camp
Marietje van de Camp
Jan van de Coolwijk
Adrie Dollevoet
Agnes van Erp
Diny Eysermans
Antoon van Genugten
Harry Geurts van Kessel
Robert de Groot
jan van der Heijden
Cor van den Heuveš
Lambert. van den Heuvel
Iambert van Hintum
Peter Hoefnagels
Gerard Hoeks
Jo Hoeks
Ieo Hoeks
Wim van Laanen
Riek van Lith
Henk Luijerink
Mies Megens
Henny van Oorsouw
Leo van Oorsouw
Jan van Schaijk
W. Strik
Bert van der \Vielen
Gem. Museum Jan Cunen

Maanstraat 18 5551 GW Berghem
Burg. van Erpsttaat 60 5551 AX Berghem
Marssrraat 14 5551 GZ Berghem
st. elibrordusstraat 21 5551 ED Berghem
st. elibrordusstraat 21 55511312) Berghem
Hoessenboslaan 6 5351 PC Berghem
Molenweg 44 5351 EV Berghem
Molenweg 44 5551 EV Boghem
Burg. van Erpsrraat 61 5551 AS Berghem
Burg. van Erpstraat 61 5551 AS Berghem
Nelissenstraat 15 5551 BR Berghem
Spaanderstraat 7 5551 BA Berghem
St. WrJJibrordusstraat 6 5551 EH Berghem
Halve Morgensttaat 1 5551 NT Berghem
Julianastraat 57 5551 AL Berghem
Beersel 1 5574141 sei-mite
Veldstraat 15 5551 BE Berghem
Kruilier 22 5574 KM Schaijk
Toxopeusstraat 8 5551 BV Berghem
S. van Zwanenbtïglaan 6 5384 BW Heesch
Clausstraat 5 5551 C] Berghem
Talmastraat 11 5544 GB Oss
Joeri Gagarinstraat 21 5551 HA Berghem
Harenseweg 1 a 5551 NG Berghem
Wolvepad 24 5551 CX Berghem
Toxopeusstraat 14 5551 BV Berghem
Burg. van Erpstraat 72 5551 AZ Berghem
Burgvan Erpstraat 66 5551 AX Berghem
Veldstraat 49 5551 BE Berghem
Dr. Poelsstraat 4 5551 GA Berghem
sperrstrerrr 1 5551 Bz Berghem
Stationshoek 2 5575 NW Herpen
Titus Brandsmalaan 22 5542 ES Oss`
Joeri Gagarinstraat 5 5551 HA Berghem
Molenstraat 65 5541 GC Oss, Paul Spanjaard

Naam, adres, telefoonnummer niet juist?
Bel of schrijf naar de secretaris en geef de goede gegevens even door!
04125 - 1327, Herman van de Camp, Burg. van Erpstraat 61, 5351 AS Berghem

04125 - 2424
08867 ~ 1108
04950 - 15528

04125 - 1215
04125 - 2405
04125 - 1214
04125 ~ 1214
04125 ~ 2156
04125 - 1185
04125 - 1185
04125 - 1527
04125 - 1527
04125 - 2489
04125 - 1428
04125 - 1514
04125 - 5505
04125 - 1215
08866 - 2655
04125 - 1745
08866 - 1556
04125 - 1155
04125 - 1867
04125 - 2515
04120 - 47024
04125 - 1844
04125 - 1868
04125 - 2655
04125 - 2978
04125 - 1555
04125 - 1558
04125 - 1700
04125 - 1591
04125 _ 1805
08867 - 1571
04120 - 56659

04120 - 29528
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ADRESSEN

Rijksarchief Noord-Brabant
Zuid Willemsvaart 2

5211 NW 's-Hertogenbosch
073 - 120733

Streekarchiefdienst
Brabant-Noordoost
Raadhuislaan 13
5341 GL Oss
04120 - 60295

Gem. Museumjan Cunen
Molenstraat 65
5341 GC Oss
04120- 29328

Katholieke Universiteit Nijmegen
Katholiek Documentatiecentrum
Erasmuslaan 36

6522 GG Nijmegen
080 - 612412

Katholieke Universiteit Tilburg
Bibliotheek, Brabanticacollectie
Postbus 90153

5000 LE Tilburg
013 - 662127

Stichting Brabants Heem
Bezoekadres: D'n Tovemest

Jan Deckersstraat 26, Heeze
Postadres secretaris:
Postbus 49
5590 AA Heeze

Heemkundevereniging
Berchs-Heem

Herman van de Camp
Burg. van Erpstraat 61
5351 AS Berghem
04123 - 1327

a

Heemkundekring De ElfRotten
J. van Herpen
Ludovicushof44, 5384 AV Heesch
04125- 1263

Heemkundekring
Het Land van Ravenstein
KJ.M. Schuur, Roesterd 51
5371 MS Ravenstein
08867 - 3637

Heemkundekring
Maasdorpen in de gemeente Lith
H.A.M.de Vries-vanErp
Molenweg 26, 5396 NA Litoyen
04128 - 1659

Heemkundekring
Megen, Haren en Macharen
A.M.G.H. de Louw-van Summeren

Brouwershof 4, 5375 AD Reek

Heemkundkring Nistelvorst
P.e. van den Boom
Schoolstraat 10,5476 KK Nistelrode
04124 - 1203 of 2332

Heemkundewerkgroep Nuwelant
N. van der Schoot-Brouwers
Pelgrimstraat1,5391 BL Nuland
04102 - 21341

Heemkundekring Schaijk - Reek
F.van Dorst
Past. van Winkelstraat 98 a

5374 BL Schaijk
08866 - 2889

Heemkundekring Zeeland
P.A.Klaris

Vezelstraat 11,5411 AP Zeeland
08865 - 1943

ft Vagevenster -nummer 1 -april 1993

ADRESSEN

Rijksarchief Noord-Brabant
Zuid Willemsvaart 2

5211 NW 's-Hertogenbosch
073 - 120733

Streekarchiefdienst
Brabant-Noordoost
Raadhuislaan 13
5341 GL Oss
04120 - 60295

Gem. Museumjan Cunen
Molenstraat 65
5341 GC Oss
04120- 29328

Katholieke Universiteit Nijmegen
Katholiek Documentatiecentrum
Erasmuslaan 36

6522 GG Nijmegen
080 - 612412

Katholieke Universiteit Tilburg
Bibliotheek, Brabanticacollectie
Postbus 90153

5000 LE Tilburg
013 - 662127

Stichting Brabants Heem
Bezoekadres: D'n Tovemest

Jan Deckersstraat 26, Heeze
Postadres secretaris:
Postbus 49
5590 AA Heeze

Heemkundevereniging
Berchs-Heem

Herman van de Camp
Burg. van Erpstraat 61
5351 AS Berghem
04123 - 1327

a

Heemkundekring De ElfRotten
J. van Herpen
Ludovicushof44, 5384 AV Heesch
04125- 1263

Heemkundekring
Het Land van Ravenstein
KJ.M. Schuur, Roesterd 51
5371 MS Ravenstein
08867 - 3637

Heemkundekring
Maasdorpen in de gemeente Lith
H.A.M.de Vries-vanErp
Molenweg 26, 5396 NA Litoyen
04128 - 1659

Heemkundekring
Megen, Haren en Macharen
A.M.G.H. de Louw-van Summeren

Brouwershof 4, 5375 AD Reek

Heemkundkring Nistelvorst
P.e. van den Boom
Schoolstraat 10,5476 KK Nistelrode
04124 - 1203 of 2332

Heemkundewerkgroep Nuwelant
N. van der Schoot-Brouwers
Pelgrimstraat1,5391 BL Nuland
04102 - 21341

Heemkundekring Schaijk - Reek
F.van Dorst
Past. van Winkelstraat 98 a

5374 BL Schaijk
08866 - 2889

Heemkundekring Zeeland
P.A.Klaris

Vezelstraat 11,5411 AP Zeeland
08865 - 1943

ft Vagevenster -nummer 1 -april 1993

ADRESSEN

Rijksarchief Noord-Brabant
Zuid Willemsvaart 2
5211 NW 's-Hertogenbosch
075 - 120755

Streekarchiefdienst
Brabant-Noordoost
Raadhuislaan 15
5541 GL OSS
04120 - 60295

Gem. Museum Jan Cunen
Molenstraat 65
5541 oc oss
04120 - 29528

Katholieke Universiteit Nijmegen
Katholiek Documentatiecentrum
Erasmuslaan 56
6522 GG Nijmegen
080 - 612412

Katholieke Universiteit Tilburg
Bibliotheek, Brabanticacollectíe
Postbus 90155
5000 LE Tilburg
015 - 662127

Stichting Brabants Heem
Bezoekadres: D'n Tovemest.
jan Deckersstraat 26, Heeze
Postadres secretaris:
Postbus 49
5590 AA Heeze

Heemkundevereniging
Berchs-Heem
Herman van de Camp
Burg. van Erpstraat 61
5551 AS Berghem
04125 - 1527

Heemkundekring De Elf Rotten
J. van Herpen
Ludovicushof 44, 5584 AV Heesch
04125 - 1265

Heemkundekiing
Het Land van Ravenstein
KJ.M. Schuur, Roesterd 51
5571 MS Ravenstein
08867 - 5657

Heemkundekn'ng
Maasdorpen in de gemeente Lith
HAM. de Vries-van Erp
Molenweg 26, 5596 NA Litoyen
04128 - 1659

Heemkundekn'ng
Megen, Haren en Macharen
A.M.G.H. de IouW-van Summeren
Brouwershof 4, 5575 AD Reek

Heemkundkring Nistelvorst
P.C. van den Boom
Schoolstraat 10, 5476 KK Nistelrode
04124 w 1205 of 2552

Heemkundewerkgroep Nuwelant
N. van der Schoot-Brouwers
Pelgrirnstraat 1, 5591 BL Nuland
04102 - 21541

Heemkundekring Schaijk - Reek
F. van Dorst
Past. van Winkelstraat 98 a
5574 BL Schaijk
08866 - 2889

Heemkundekn'ng Zeeland
PA. Klaris
Vezelstraat 11, 5411 AP Zeeland
08865 - 1945
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I~XI)f)S IrrII~ Bietensteker :1:.1880

Heemkundevereniging BERCHS-HEEM en
Supportersvereniging BERGHEM SPORT
exposeren op

/"
7'

;/

KONINGINNEDAG

vrijdag 30 april 1993 ,J_'-yi
:an 11.00tot 17.00uur

~y
~ ~.."

ln de BERCHPLAETS Aj",~

Meester Gielenplein ~ ./",/ ..."

Berghem //;:' -"/~
/ /c

/:
/"

OUDE, ANTIEKE
BOEREN - AMBACHTELUKE

HANDWERKTIJIGEN en GEREEDSCHAPPEN
Lambert van Hintum - Rein Zonnenberg

-~

ARCHEOLOGISCHE BODEMVONDSTEN
] an van de Coolwijk

Trekmes :1:.1870

OUDE FOTO'S
Berghemse Gebou~en

en Boerderijen
Berchs-Heem, Gemeentearchief

Volwassenen:f 2,50
Kinderen tlrn 12jaar gratis

- I~XPf)SIrrll~
nummer 1 -april 1993 -'(VagevensterB

--

~~ ~~-

I~XI)f)S IrrII~ Bietensteker :1:.1880

Heemkundevereniging BERCHS-HEEM en
Supportersvereniging BERGHEM SPORT
exposeren op

/"
7'

;/

KONINGINNEDAG

vrijdag 30 april 1993 ,J_'-yi
:an 11.00tot 17.00uur

~y
~ ~.."

ln de BERCHPLAETS Aj",~

Meester Gielenplein ~ ./",/ ..."

Berghem //;:' -"/~
/ /c

/:
/"

OUDE, ANTIEKE
BOEREN - AMBACHTELUKE

HANDWERKTIJIGEN en GEREEDSCHAPPEN
Lambert van Hintum - Rein Zonnenberg

-~

ARCHEOLOGISCHE BODEMVONDSTEN
] an van de Coolwijk

Trekmes :1:.1870

OUDE FOTO'S
Berghemse Gebou~en

en Boerderijen
Berchs-Heem, Gemeentearchief

Volwassenen:f 2,50
Kinderen tlrn 12jaar gratis

- I~XPf)SIrrll~
nummer 1 -april 1993 -'(VagevensterB

--

I;Xl)(›Slrl`llš Bietmreker ±1880

Heemkundevereniging BERCHS-HEEM en
Supportersvereniging BERGHEM SPORT 'f
exposeren Op -

KONINGINNEDAG
Vrijdag 30 april 1995/f
van 11.00 tot 17.00 uur
in de BERCHPLAETS
Meester Gielenplein
Berghem

oUDE, ANTIEKE
BOEKEN - AMBACHTEIJJKE

HANDWERK'IUIGEN en GEREEDSCHAPPEN
Lambert van Hintum - Rein Zonnenberg

ARCHEOLOGISCHE BODEMVONDSTEN
Jan van de Coolwijk

Trekmes ± 18' 70

OUDE FOTO”S
Berghemse Gebouwen

en Boerderijen
Berchs-Heern, Gemeentearchief

Volwassenen: f 2,50
Kinderen t/m 12jaar gratis .` 7 ) w r ` 1MM 0M l II*A

nummer 1 ~ april 1993 - 't Vagevenster al

Hee
m

ku
nd

ev
er

en
ig

in
g 

Ber
ch

s-H
ee

m



01

Hee
m

ku
nd

ev
er

en
ig

in
g 

Ber
ch

s-H
ee

m


