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Heemkundevereniging “Berchs-Heem” Anno 19 maart 1992

Van de redactie:
Beste lezers, in dit nummer kunt u  lezen over de excursie 
naar het Nationaal Veeteelt Museum in Beers, de lezing van 
Paul Glaser, “Dansen met de Vijand” en het oorlogsgeheim 
van tante Roosje. Ook kunt u lezen over de stand van za-
ken omtrent onze nieuwe locatie. Verder heeft Berchs-Heem 
een mooie donatie mogen ontvangen. Veel leesplezier en wij 
wensen u prettige feestdagen en een heel voorspoedig 2019. 

Berchs-Heem is op internet te zien; www.Berchs-Heem.nl. 
Op deze site vindt u actuele zaken maar ook foto’s van zowel 
activiteiten als oude foto’s. Ook op facebook kunt u terecht: 
https://www.facebook.com/beeldbank.berghem.5 
Houdt u zich, via de site of facebook, op de hoogte van onze 
activiteiten en nieuwsberichten.

Activiteiten:
Verhuizing naar onze nieuwe locatie.
Voor onze activiteiten ontvangt U altijd een 
uitnodiging.

Fotowerkgroep/Beeldbank Berchs-Heem:
Heeft u nog foto’s of bidprentjes die u over wilt dragen aan 
Heemkundevereniging Berchs-Heem of wilt laten digitali-
seren door Berchs-Heem, stuur dan een berichtje via het                  
reactieformulier-bezoekers bij een willekeurig gekozen foto 
of bidprentje op de Beeldbank-Berghem of per e-mail naar 
de secretaris. Ook kunt u uw foto’s of bidprentjes tijdens de 
werkavonden van de fotowerkgroep op de woensdagavonden 
van 19.30 tot 21.30 uur laten inscannen, adres oude Klooster, 
St. Willibrordusstraat 49B te Berghem (zij-ingang). 
Als u nog in het bezit bent van interessante oude foto’s, neem 
dan contact op met de contactpersonen van de fotowerk-
groep: 
Ineke Mulders   0412-402901 
Marieke Spanjers  0412-405130
Voor meer informatie kunt u zich melden bij Ineke Mulders.

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. Tel. 0412-402515 

Openstelling expositieruimte: 
“Berchs-Heem” is nog gevestigd in het oude klooster van 
Berghem, Sint Willibrordusstraat 49B, 5351 EE, Berghem.
Dit gaat in de komende maanden beslist veranderen in
Osseweg 49. Wij brengen u hiervan z.s.m. op de hoogte.

Jaargang 18 • nummer 2 • 2018

Vaste openingstijden:
Vanaf september zijn we weer geopend op de 1e en 3e 
zondag van de maand van 11.00-13.00 uur.
Ook na een telefonische afspraak via de secretaris Leo van
Oorsouw (06-36564914)  bent U van harte welkom. 

Redactie Tussedurke:
Jan van der Burgt     0412- 401183;06 - 40257971
Ria Boeijen      06-53726742
**Kopij, het liefst onbewerkte tekst, digitaal inleveren bij de 
redactie of bij het secretariaat**; 
secretariaat.hkv.berchsheem@gmail.com of
janenjos@ditadres.com

Contributie: 
De jaarlijkse contributie is vastgesteld op € 20,00 p.p. 
Wij verzoeken u dit bedrag jaarlijks in de maand januari over 
te maken op IBAN: NL38 RABO 01065.16.817 t.n.v.
Berchs-Heem. 
Vergeet uw lidmaatschaps-nummer niet te vermelden.  
Voor vragen omtrent betalingen: Lambert van Hintum, 
0412-402515. Penningmeester Berchs-Heem. 

Vergeet ons niet:
Wij vragen u om ons te laten weten als u gaat verhuizen,      
zodat uitnodigingen en andere informatie u ook op uw nieuwe 
adres bereiken. Wilt U uw oude adres, nieuwe adres en uw 
lidmaatschapsnummer vermelden?

Verzoek: 
Om u als lid snel van informatie te kunnen voorzien zou het 
heel fijn zijn om alle e-mailadressen te hebben om via de mail 
berichten te kunnen versturen. Voor degenen die een  mobiel-
le telefoon hebben en actief zijn via de WhatsApp zou het 
06-nummer ook zeer welkom zijn. Graag z.s.m. doorgeven 
aan de secretaris, Leo van Oorsouw: 
secretariaat.hkv.berchsheem@gmail.com

’t ‘Tussedurke’
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Voorwoord van de voorzitter.

Voor jullie ligt het nieuwe exemplaar van “ ’t Tussendurke”, 
waarin diverse onderwerpen worden belicht zoals de muta-
tie binnen het bestuur. De functie van onze secretaris, Ria 
Boeijen is overgegaan naar  Leo van Oorsouw.  
Deze benoeming is binnen het bestuur geregeld en nu is Leo 
van Oorsouw de nieuwe secretaris van Berchs-Heem. 

Update huisvesting en voorwoord van de voorzitter.

Wij zijn volop in voorbereiding voor de op stapel zijnde ver-
huizing naar een nieuw onderkomen, onze Heemkamer. Op 
dit moment worden de verhuisdozen in gereedheid gebracht 
en klaar gezet voor de grote verhuizing. Op moment van dit 
schrijven is het nog niet geheel duidelijk wanneer dit gaat ge-
beuren.
Bij de gemeente Oss is men nog bezig een paar artikelen in 
de gebruikersovereenkomst aan te passen, op verzoek van 
Berchs-Heem. 
Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat het goed gaat 
komen en dat we begin 2019 over kunnen naar ons nieuw 
onderkomen, de huidige kantine van Berghem-Sport aan de 
Osseweg bij sportpark, De Koppelsteeg, in Berghem.
Wellicht zullen wij een aantal leden gaan benaderen voor 
praktische ondersteuning en hulp tijdens de verhuizing. 
Tot slot rest mij nog te zeggen, veel leesplezier en mijn dank 
aan de redactie van “’t Tussedurke”, Ria Boeijen en Jan van 
der Burgt 

Gerard van der Linden
Voorzitter Berchs-Heem.

Mutatie binnen bestuur Berchs-Heem:

Het bestuur van de Heemkundevereniging Berchs-Heem 
heeft in haar vergadering van 08 november jl. het bestuurs-
lid Leo van Oorsouw unaniem benoemd tot secretaris van de 
Heemkundevereniging Berchs-Heem.
Leo volgt Ria Boeijen-Gijsbers op, die de afgelopen 10 jaar 
deze functie bekleed heeft.
Ria kan hierdoor meer tijd aan haar dagelijkse werkzaamhe-
den besteden.
Ria gaat als bestuurslid de komende tijd bezien op welke wij-
ze zij zich dienstbaar kan blijven maken voor de Heemkunde-
vereniging Berchs-Heem.
Het bestuur zal uiteraard bij een afzonderlijke gelegenheid 
nader stilstaan bij- en passend afscheid nemen van Ria als 
secretaris.
Tevens heeft de Heemkundevereniging Berchs-Heem met 
gelijke ingang het e-mailadres van het secretariaat gewijzigd 
in: secretariaat.hkv.berchsheem@gmail.com.

 “Nieuwbakken” bestuurslid 2.0

In de vorige uitgave van ’t Tussedurke is door een misver-
stand het tweede deel van mijn verhaal als ‘Nieuwbakken’ 
bestuurslid van Berchs-Heem weggevallen.
Dit betrof het volgende:
“Daarom na een gesprek met het dagelijks bestuur van      
Berchs-Heem positief gereageerd op hun verzoek om toe te 
treden tot het bestuur met twee mitsen; voorlopig voor één 
jaar en (noch) geen dagelijks bestuursfunctie.
In dat jaar wil ik bekijken of ik van meerwaarde kan zijn voor 
Berchs-Heem, want er staat wel wat op stapel, zoals een 
nieuwe website en de noodzakelijke huisvesting, aan dat laat-
ste kan ik als (gepensioneerd) bouwkundige ook mijn steentje 
bijdragen.
De meerwaarde houdt voor mij ook in de doorvoering van   
enkele structurele zaken binnen Berchs-Heem die ik echt 
noodzakelijk acht voor de Heemkundevereniging.
Voor de Algemene Vergadering van 2019 zal ik aangeven of 
de meerwaarde er werkelijk is.
Zo niet, dan blijft nog altijd de Beeldbank-Berghem en de 
Straatnamencommissie van Berchs-Heem waar ik ook al een 
tijdje deel van uit maak.
Al met al (blijvend) volop werk aan de winkel dus.
Leo van Oorsouw
‘Nieuwbakken’ bestuurslid”

Nu, zes maanden later is mijn situatie binnen het bestuur nog-
al veranderd, ik ben Ria Boeijen -met de volledige instemming 
van het bestuur- opgevolgd als secretaris van Berchs-Heem.
Ik hoop dat ik hierdoor van meerwaarde kan zijn, want dat is 
de door mij gestelde voorwaarde.
Zoals eerder gesteld heb ik concrete ideeën en plannen m.b.t. 
Berchs-Heem die naar ik verwacht te realiseren zijn, dit alles 
in het belang van onze heemkundevereniging Berchs-Heem. 
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Huishoudelijk Reglement

Een vereniging die recent haar 25-jarig jubileum gevierd heeft 
en geen Huishoudelijk Regelement (HHR) heeft is wel heel 
bijzonder.
Dus, na enige maanden gewenning en waarneming binnen 
het bestuur, het opstellen van een concept HHR opgepakt.
Want een HHR is een must voor een vereniging omdat hierin 
buiten het gestelde in de Statuten van de vereniging- o.a. het 
volgende geregeld wordt:

• Het lidmaatschap van de vereniging
• De rechten van de leden
• De plichten van de leden
• De verkiezingen van het bestuur
• De taken van het bestuur
• De bevoegdheden van het bestuur
• De instelling van werkgroepen
• De instelling van commissies
Het concept is besproken binnen het bestuur en met wat   
kleine aanpassingen in een volgende bestuursvergadering 
vastgesteld.
Hierna volgt bekrachtiging door de leden, door voorlegging in 
de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

Berchs-Heem naar de Berghem Sport kantine?

In de algemene ledenvergadering van maart j.l. heeft onze 
voorzitter Gerard van der Linden aangegeven dat Ber chs-
Heem het oude klooster van de eigenaar Brabant Wonen 
moet verlaten en uit moet zien naar andere huisvesting. 
Een gevormde werkgroep heeft hiervoor in Berghem loca-
tieonderzoek gedaan, met herplaatsing van de vrijgekomen 
huisvesting van Oase in Oss als nieuwe huisvesting als uit-
gangspunt. 
Helaas liet Brabant Wonen ons ook op dit punt in de steek, 
zij verkochten Oase achter de rug van Berchs-Heem om 
aan  andere, ondanks concreet gedane toezeggingen door        
Brabant Wonen aan Berchs-Heem.
Daarop heeft de werkgroep de kantine van Berghem Sport in 
beeld gebracht als (tijdelijke) huisvesting van Berchs-Heem 

en TV-Berghem, dit omdat Berghem Sport deze verlaat in ruil 
voor een prachtige nieuwe accommodatie.
In eerste instantie stond de gemeente Oss niet te trappelen 
want het kantinegebouw is zoals dat heet ‘planologisch weg-
bestemd’. Maar uiteindelijk zag gelukkig ook de gemeente 
Oss in dat het vrijkomende kantinegebouw van Berghem 
Sport een passende en geschikte (tijdelijke) oplossing is als 
noodzakelijk onderdak voor Berchs-Heem en TV-Berghem.
Gezamenlijk zijn we nu druk om dit (tijdelijke) gebruik van 
het kantinegebouw in een gebruiksovereenkomst met de ge-
meente overeen te komen. 
Dit gaat niet vanzelf, maar we hebben er alle vertrouwen in 
dat we eind van dit jaar een heel eind op weg zijn. Het ge-
bouw past precies binnen de wensen van Berchs-Heem en 
TV-Berghem, en het bestuur van Berghem Sport vindt het 
ook prima. Om het kantinegebouw volledig passend te maken 
voor  Berchs-Heem en TV-Berghem en de daarop volgende 
verhuizing zullen we mogelijk een beroep doen op de leden 
van Berchs-Heem. 

Stand van zaken omtrent nieuwe huisvesting.

De gesprekken met de gemeente Oss over de huisvesting 
van Berchs-Heem en TV-Berghem in de (voormalige) kantine 
van Berghem Sport komen in de eindfase, de laatste puntjes 
worden nog op de I gezet op basis van een concept gebruiks-
overeenkomst van de gemeente.
Zoals de zaken er nu voor staan kunnen we het nieuwe jaar 
beschikken over dit gebouw en kunnen we starten met de 
noodzakelijke aanpassingen en daarna de verhuizing.
Natuurlijk moet hier een gedragen plan aan ten grondslag 
liggen.
De werkgroep huisvesting, welke zich al geruime tijd bezig 
houdt met de huisvestingsplannen, heeft een indeling- en in-
richtingsplattegrond opgesteld.
Deze plattegrond wil de werkgroep-huisvesting met vertegen-
woordigers van alle Berchs-Heem werkgroepen bespreken, 
waarbij uit praktische overwegingen gedacht wordt aan twee 
vertegenwoordigers per Berchs-Heem werkgroep. 
Op donderdag 22 november is dit overleg.

Leo van Oorsouw, secretaris.
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Nieuwe website Berchs-Heem 

Bij een nieuwe huisvesting hoort ook een nieuw gezicht naar 
buiten. Daarom is een werkgroep onder leiding van webmas-
ter Theo Hoeks bezig om voor Berchs-Heem een nieuw web-
site op te zetten naar de eisen en wensen van deze tijd.
Ook is het de bedoeling om de nieuwe website bij dezelf-
de webhoster onder te brengen als die van de www.beeld-
bank-berghem.nl, wat het beheer eenvoudiger maakt en de 
kosten drukt.
Het geheel is een behoorlijke klus omdat buiten de lay-out ook 
de teksten een opfrisbeurt nodig hebben.
De werkgroep streeft er naar om de nieuwe website in de loop 
van 2019 online te krijgen. 

Registratie schenkingen.

Bij regelmaat ontvangt Berchs-Heem (gelukkig) schenkingen 
in de vorm van oude foto’s, bidprentjes, boeken, gereed-
schappen en gebruiksartikelen etc.
Het is van belang dat deze schenkingen goed geregistreerd 
worden vanwege de vrijwaring van eigendomsrecht en de 
kenmerken, achtergronden en verhalen rondom deze schen-
kingen.
Hiervoor heeft het bestuur van Berchs-Heem een registratie-
systeem ingevoerd waarvan Ruud van de Ven desgevraagd 
de door het bestuur benoemde registratiebeheerder is. 
Ruud succes ermee!

Overleden leden Berchs-Heem.

Rinie Gremmen, geboren Berghem, 30 april 1947, overleden 
Berghem, 27 oktober 2018.

Mededeling omtrent het overlijden van Rinie Gremmen, 
aan de leden van Berchs-Heem door de voorzitter van                     
Berchs-Heem, Gerard van der Linden.

Berchs-Heem wordt graag op de hoogte gebracht als een van 
onze leden is overleden. We kunnen dit dan vermelden in dit 
blad en ook willen wij voorkomen dat er daarna nog post aan 
de overleden wordt geadresseerd.

4

Ons bereikte het droevige bericht dat Rinie Gremmen
overleden is.

Ondanks dat we wisten dat Rinie al enige tijd ernstig 
ziek was, word je toch stil van zo’n bericht.

Rinie was een markante persoonlijkheid binnen onze 
Heemkundevereniging;

Rinie was een man van weinig woorden maar wel met 
een grote lach;

Rinie was een man met goede ideeën en altijd bereid 
om te helpen daar waar hij kon;

Rinie bedankt voor dit alles en voor wat we met je 
beleefd hebben.

Veel kracht en sterkte toegewenst aan zijn vrouw Willie,
kinderen, kleinkinderen en verdere naasten.

Heemkundevereniging Berchs-Heem
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1933: Roosje Glaser was een Joodse jonge vrouw uit Den 
Bosch die als danslerares werkte. 
Ze is zeer succesvol en danst in Amsterdam, Londen, Parijs 
en Berlijn. Wanneer de nationaalsocialisten aan de macht ko-
men, begint voor Roosje een levensgevaarlijk bestaan. Haar 
eigen man blijkt een collaborateur en verraadt haar aan de 
nazi’s. Ze komt terecht in verschillende concentratiekampen, 
maar Roosje overleeft zelfs Auschwitz. 
Het was een zeer interessante lezing, en heel goed gebracht 
door Paul. 
Er waren ruim 60 personen aanwezig, die met veel aandacht 
zijn verhaal aanhoorden. Ook kon men afloop nog vragen 
stellen die door Paul werden beantwoord. 
Na afloop was het boek van Tante Roosje te koop.
De meningen over deze interessante avond waren zeer po-
sitief.
Het was een zeer geslaagde avond.

5

Excursie Nationaal Veeteelt Museum Beers 24 juni 2018.

Op 24 juni zijn we met een aantal leden op bezoek geweest 
bij het Nationaal Veeteelt Museum in Beers. Sommigen op de 
fiets, de overigen waren met de auto. Het Nationaal Veeteelt 
Museum toont de geschiedenis van de ‘pioniers’ van de KI, 
Kunstmatige Inseminatie. De materialen die zij ontwikkelden 
en het onderzoek dat zij deden vormen – evenals hun ver-
halen – wezenlijke onderdelen van de permanente expositie. 
Het was een interessante middag.

Lezing Paul Glaser: Dansen met de vijand (Tante Roosje). 

Op 1 november was er de lezing “Dansen met de vijand” van 
Paul Glaser, 1947.
Paul Glaser heeft diverse 
bestuurlijke functies vervuld 
bij het onderwijs en zor-
ginstellingen. Tijdens een 
bezoek aan Auschwitz ziet 
hij in een vitrine een koffer 
uit Nederland staan, met 
daarop zijn achternaam ge-
schreven. Dit is voor hem 
aanleiding geweest om het 
verzwegen lot van zijn in 
Nijmegen geboren en op-
gegroeide tante Roosje te 

onderzoeken. Het is het begin van een zoektocht naar een 
lang verborgen familiegeheim: de verzwegen lotgevallen van 
Pauls tante Roosje. 

Rondleiding door gebouw, door oud medewerkers.Prins 2, vader van vele via KI  gefokte topkoeien

Roosje in Scheveningen
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DONATIE!!

Onderstaande brief ontving Heemkundevereniging Berchs-Heem omtrent het opheffen van de
ONDERLINGE PAARDENVERZEKERING ST. ISIDORUS B.A. – BERGHEM

Heemkundevereniging Berchs Heem
Secr. Mevr. R. Boeijen-Gijsbers
E. Aldrinstraat 3
5351 GR  Berghem

Onderwerp: Donatie
Berghem,  4 juli 2018

Geachte heer, mevrouw,
Gaarne vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Na een bestaan van ruim 117 jaren is de “Onderlinge Paardenverzekering Sint Isidorus B.A.” zoals de vereniging voluit heet, 
opgeheven.
Op de Vincentiusvereniging na is het de tweede oudste vereniging van Berghem.
Het Paardenfonds, zoals het kortweg wordt genoemd, werd op 27 november 1901 opgericht.
De vereniging had tot doel “de deelnemers onder elkaar de schade te vergoeden en te dragen, die geleden wordt door sterf-
gevallen, tengevolge van ziekte of ernstige ongevallen van paarden.” Het paard was in de landbouw onmisbaar in het tijdperk 
vóór de opkomst van de tractor. Als het paard iets overkwam dan moest de boer op zoek naar een vervangend paard en dat 
zat er financieel vaak niet in. Vandaar dat het paardenfonds werd opgericht. Jarenlang heeft het paardenfonds in een dringende 
behoefte kunnen voorzien.
Een simpel maar gelijktijdig een sociaal systeem. Naargelang de geschatte waarde van het paard werd een premie betaald 
waaruit de schadegevallen konden worden betaald. De premie kon laag worden gehouden omdat er geen beroepskrachten aan 
te pas kwamen. De bestuursleden fungeerden als schatters en werkten belangeloos.
De functie van het paard in dienst van de landbouw nam na de oorlog en vooral in de zestiger jaren zienderogen af. De werk-
paarden werden vervangen door de hobbypaarden. Dat ging voor het paardenfonds een tijdlang redelijk, maar de laatste jaren 
nam de behoefte van eigenaren om hun paarden te verzekeren duidelijk af. 
Het ledenbestand kromp zienderogen en vanaf  2017 zijn er geen verzekeringen meer afgesloten. 
Per 1 januari 2018 is de vereniging opgehouden te bestaan. 
Daarna kon de zaak formeel en financieel worden afgewikkeld. 

Als bestuur hadden we het plan opgevat om het resterende vermogen te doneren aan goede doelen binnen onze gemeen-
schap. Op basis van de statuten vervallen de bezittingen bij opheffing aan de leden. Die hebben we geconsulteerd en op 
enkelen na hebben de leden ermee ingestemd om hun deel ter beschikking te stellen voor het goede doel. 
We hebben in het bijzonder gekeken naar verenigingen die in Berghem actief zijn en/of affiniteit hebben met paarden, ouderen-
zorg of historie. 

Het zijn uiteindelijk de volgenden geworden:  
- Stichting Manege ’t Huifbed;
- Heemkundevereniging Berchs Heem;
- Stichting Vrienden van de Wilberthof.

Het verheugd ons u te kunnen meedelen dat u een dezer dagen een bedrag van € 700,00 tegemoet kunt zien. 
Wij spreken de hoop uit dat u er een passende bestemming aan zult geven.

Onderlinge Paardenverzekering St. Isidorus BA,

Lambert Vos    Willebrord van de Wiel
(voorzitter)    (secretaris / penningmeester)

Namens alle leden van Berchs-Heem willen we de “Onderlinge Paardenverzekering Sint Isidorus B.A.” heel hartelijk 
bedanken voor deze mooie donatie.
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Overhandiging DVD’s aan Harmonie Concordia.

Maandag 3 december overhandigde onze voorzitter Gerard 
van der Linden de eerste DVD van “Berghem 1963 en 1973 “ 
aan Gert Jan van Alebeek, bestuurslid van muziekvereniging 
Harmonie Concordia. Deze films zijn destijds in opdracht van 
toen nog Fanfare Concordia gemaakt. Enige jaren geleden 
schonk de muziekvereniging de originele films aan Berchs- 
Heem. Als dank daarvoor ontving de Muziekvereniging 100 
DVD’s die zij ten eigen bate kunnen verkopen. Deze DVD’s 
zijn sterk verbeterd wat beeld betreft, en vanaf nu ook te 
koop bij de bestuurs(leden) van Berchs- Heem.

Gerard van der Linden, Het Reut 103, Berghem, 
06-24633166;
Lambert van Hintum, Clausstrat 5, Berghem,  
0412-402515;
Gerard Hoeks, Joeri Gagarinstraat 21, Berghem,  
0412-401844;
Gerrit Smits, Broersstraat 25; Berghem,  
06-12663121;
Jan van der Burgt,  Zicht 7, Berghem,  
0412-401183

Gerard Hoeks
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Overhandiging 1e DVD van “Berghem 1963 en 1973” aan Gert Jan van 
Alebeek bestuurslid van Harmonie Concordia

Heemkundevereniging 
Berchs-Heem

wenst u heel fijne feestdagen,
een mooi heemkunde jaar

en een voorspoedig en gelukkig
2019
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Heemkundevereniging Berchs-Heem

Naam/functie:                           Adres:                                                Telefoon:               E-mailadres:
Bestuur:   
Gerard van der Linden           Het Reut 103 5351 TB Berghem                06 24635166          gvdl@kabelfoon.nl
Voorzitter   
Leo van Oorsouw                           Hoogkar 18 5351 SV Berghem                06 36564914          leo5351@gmail.com
Secretaris
Lambert van Hintum           Clausstraat 5 5351 CJ Berghem                06 50848587          lambertvanhintum64@gmail.com
Penningmeester   
Dora van Ravenstein-Schraven       Broekstraat 10 5351 NC Berghem              0412 401127          gerritendora@gmail.com
Bestuurslid  
Gerard Hoeks                          J. Gagarinstraat 21 5351 HA Berghem        0412 401844          fam.hoeks@planet.nl
Bestuurslid   
Gerrit Smits                           Broersstraat 25 5351 BP Berghem              0412 401518          smits25@caiway.nl
Bestuurslid   
Ria Boeijen-Gijsbers           E. Aldrinstraat 3 5153 GR Berghem            06 53726742          riaboeijen4@hotmail.com
Bestuurslid   
   
Jo Hoeks- van Thiel           Herman van de Camp                 Jan van der Burgt
Erelid                                          Erelid                                 Erelid
   
Commissies:                           Contactpersoon:                                Telefoon:                E-mailadres:
Straatnamencommissie           Bert Akkermans                                0412 402424          ljpakker@caiway.nl
   
Werkgroepen:                          Contactpersoon:                                Telefoon:                E-mailadres:
Werkgroep redactie ‘t Vagevenster  Gerard Hoeks                                0412 401844          fam.hoeks@planet.nl
   
Werkgroep redactie ‘t Tussedurke   Jan van der Burgt                                0412 401183           janenjos@ditadres.com
   
Beeldbank-Berghem:           Contactpersoon:                                Telefoon:                E-mailadres:
Werkgroep Beeldbank-Foto’s           Ineke Mulders                                0412 402901           mulders2010@kpnmail.nl
   
Werkgroep Beeldbank-Boeken        Jos van der Burgt-Verbruggen                0412 401183           janenjos@ditadres.com
   
Werkgroep Beeldbank-Bidprentjes  Jan Bon                                                0412 401131          p.bon@hetnet.nl
   
Werkgroep Beeldbank-Objecten      Jan van der Burgt                                0412 401183           janenjos@ditadres.com
   
Werkgroep Beeldbank-Document.   Leo van Oorsouw                                06 36564914          leo5351@gmail.com
  
Algemene gegevens:  
Website:                      www.berchs-heem.nl 
E-mailcontact:      secretariaat.hkv.berchsheem@gmail.com 
Facebook:      https://www.facebook.com/beeldbank.berghem.5 
Beeldbank-Berghem    www.beeldbank-berghem.nl 
  
Heemkamer:     Oude klooster St. Willibrordusstraat 49A (zij ingang).  Open op de 1e en 3e zondag v.d. maand van 11.00 tot 13.00 uur
  
Lidmaatschap:     € 20,00 per jaar Via de penningmeester d.m.v. automatische incasso

Bankrekening IBAN:   NL38 RABO 0106 5168 17 t.n.v.: Heemkundevereniging Berchs-Heem o.v.v. HR-V-219728


