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

Heemkunde op Maasland FM. 
Jaarvergadering 19-03-2015.
Nieuw Herdenkingsmonument Berghem. 
Onthulling Herdenkingsmonument.
Dorpenderby Noord Brabant.
Berchs-Heem en de Beeldbank Berghem.

De redactie wenst u veel leesplezier en een fijne
vakantieperiode.

Activiteitenplanning
• Excursie emaillemuseum Erp.
• Fietstocht / excursie breukband Slabroek Uden.
• Lezing ‘Van lust, spot en zinnelijk genot’,
 van Piet van Hees.
• Lezing Brabantse vestingsteden,
 van Hans van den Eeden.
• Lezing ‘Meester Gielen’, door Leo Hoeks
• Excursie Asten,  Nationaal Peel en klokmuseum,
 rondleiding kasteel Asten.

Uitnodigingen volgen.

Overleden leden van Berchs-Heem
Nelly van Erp-Vogels
geb. Berghem 22-08-1925; overl. Berghem: 28-04-2015.

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.

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.

Verhuisbericht
Graag doorgeven aan secretaris Ria Boeijen 
met vermelding van uw nieuw adres en uw 
lidmaatschapsnummer. 

Heemkundevereniging ’Berchs-Heem’ Anno 19 maart 1992

’Berchs-Heem’ is gevestigd in het voormalige klooster,
Sint Willibrordusstraat 49b, 5351 EE Berghem

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.

Fotowerkgroep
Als u nog in het bezit bent van interessante oude 
foto’s, neem dan contact op met de fotowerkgroep: 
Voor meer informatie kunt u zich melden bij
Ineke Mulders  0412-402 901
Jos van der Burgt  0412-401 183
Marieke Spanjers  0412-405 130
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
t.n.v. Berchs-Heem
Voor vragen over betalingen en automatische incasso: 
Lambert van Hintum, penningmeester.
0412-402 515,      lambertvanhintum@hotmail.com.
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Nieuw Herdenkingsmonument Berghem.
Aangezien het oude gemeentehuis van Berghem in 
particuliere handen is gekomen, heeft 
Heemkundevereniging Berchs-Heem zich sterk 
gemaakt voor een nieuw herdenkingsmonument op 
een andere plaats in onze gemeenschap.
Welnu mensen, zoals u inmiddels wel meegekregen 
zult hebben, het is ons gelukt.

Er staat een prachtig monument op de plaats die wij 
als heemkundevereniging hadden voorgesteld.
Op de hoek Van den Heuvelstraat, Wilhelminasingel, 
Broersstraat en verderop de Parlevlietstraat en de 
Nelissenstraat vonden wij de ideale plek om voor de 
Berghemse oorlogsslachtoffers een 
herdenkingsmonument te plaatsen.

Het door Anette Rooke-van Iperen, Jan Voet en
Thea Voet-van Hintum, van Beeldend Berghem, 
ontworpen, en door Piet van Betlehem bij Baaijens in 
Oss gemaakte monument is een heel mooie aanwinst 
voor onze gemeenschap. Het monument, van RVS, 
een open boek voorzien van alle 19 Berghemse 
slachtoffers die in en direct na de oorlog zijn 
omgekomen
Bij het monument zijn 2 houten banken geplaatst. 
Een bank is van wijlen Frans de kapper, Frans van der 
Sloot. Deze bank was aan restauratie toe.
De restauratie is door Piet van Schaijk uitstekend 
gedaan, bovendien heeft Piet er maar meteen een 
tweede bank bijgemaakt en deze beschikbaar gesteld 
om ook bij het monument te plaatsen.

Verder zijn er ook nog twee nieuwe vlaggenmasten 
geplaatst om het geheel compleet te maken.
Met veel en hard werken, de inzet van veel vrijwilligers 
en de goede en vlotte medewerking van de gemeente 
en de dorpsraad, is het op tijd gereed gekomen en kon 
op 3 mei het monument worden onthuld.
Complimenten voor de commissie, Gerard Hoeks, 
Gerard van der Linden, Lambert van Hintum,
Willy van Erp, namens Berchs-Heem.
Bert van Deurzen en Jan van Leest namens de 
Dorpsraad, Marij Boeijen-Brinkmann namens 
commité 4 - 5 mei, die dit in betrekkelijk korte tijd 
allemaal voor elkaar gekregen heeft.

Voorwoord.
Beste leden en niet leden.

Bij het ter perse gaan van dit ‘Tussedurke’ is het eerste 
halfjaar van 2015 al weer om. Wat gaat de tijd toch 
snel. Maar het bestuur heeft de eerste 6 maanden van 
dit jaar niet stil gezeten, zij heeft namelijk de 
openingstijden van de Heemkamer gewijzigd.
De Heemkamer is voortaan op de 1e en 3e zondag 
van de maand open van 11.00 tot 13.00 uur.
Loop eens binnen voor een gezellig praatje, kopje 
koffie of thee.

Voor degene die het nog niet weten, op initiatief van 
Berchs-Heem is er op de hoek Wilhelminasingel/van 
den Heuvelstraaat een nieuw Herdenkingsmonument 
geplaatst en op 3 mei onthuld.
Het voormalige gemeentehuis van Berghem is vanaf
1 januari 2014 overgegaan in particuliere handen, er is 
nu een bedrijf in gevestigd.

Wij als Heemkundevereniging vonden het niet 
passend meer om bij een bedrijfspand op 4 mei onze 
doden te herdenken, bovendien is de verkeerssituatie 
daar verre van ideaal.
Daarom is in het najaar van 2014, een Comité Nieuw 
Herdenkingsmonument in Berghem gevormd, dat 
behalve uit een aantal van bestuursleden van
Berchs-Heem, uit vertegenwoordigers van de 
werkgroep 4 mei en leden van de dorpsraad van 
Berghem.

Dit comité heeft in een korte tijd een nieuw 
Monument gerealiseerd. Op de plaquette, ingemetseld 
in het oude gemeentehuis, stonden slechts 4 namen.
Om voortaan alle 19 slachtoffers die in of net na de 
oorlog zijn gevallen te kunnen gedenken hebben we in 
gezamenlijk overleg gekozen voor een ontwerp van de 
vereniging Beeldend Berghem.

U begrijpt dat ik trots ben op onze 
heemkundevereniging, Berchs-Heem.
Als u in Berghem bent, ga er eens kijken, het is meer 
dan de moeite waard.

Vrij recent heeft het bestuur, na ampel beraad, 
besloten om de portokosten voor de leden buiten 
Berghem te herzien en dus niet te verhogen in 2015.

In het najaar zal de begroting 2016 worden besproken 
en dan zullen deze portokosten opnieuw worden 
bekeken.

Als u niet veel tijd heeft lees, ‘’t Tussedurke’, dan even 
tussendeur met veel leesplezier. 

Gerard van der Linden 
Voorzitter Berchs-Heem
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Jaarvergadering 19-03-2015.

Afwezig gemeld:
Fia Bethlehem, Nellie Boeijen, Bert Akkermans,
Perry van Deutekom, Marieke Spanjers, Riny Boeijen.

Opening voorzitter.
Bij afwezigheid van onze voorzitter heet vicevoorzitter, 
Willy van Erp, de leden welkom en opent hij de 
vergadering.

Notulen jaarvergadering 2014.
De notulen 2014 liggen ter inzage op tafel.

Jaarverslag.
Het jaarverslag 2014-2015 wordt voorgelezen door de 
secretaris, Ria Boeijen.

Fietstocht naar Keent.
Op zondag 1 juni hebben we met onze leden een 
fietstocht gemaakt naar Keent.
We waren met 29 leden aanwezig en we werden bij    
het informatiecentrum ontvangen met  koffie en 
appelgebak. Daarna hebben we onder begeleiding van 
René van de Heuvel een  rondleiding gehad.

Openstelling heemkamer.
Tijdens de openstelling van de heemkamer op 7 en
8 september werd in de kapel van de Wilberthof de  
film ‘Market Garden’ vertoond. Dit was een groot 
succes, er waren tijdens de vertoning van de film
70 mensen aanwezig waaronder een aantal bewoners 
van de Wilberthof.

Open Monumentendagen. 
Op 13 en 14 september waren de Open 
Monumentendagen. Het thema dit jaar was ‘Op reis’, 
We hebben een fietstocht laten maken langs onze 
monumenten en hiervan werd goed gebruik gemaakt. 
Ook hadden we in de kapel een diapresentatie van 
onze monumenten.

Pilaster.
Op zaterdag 27 september werd de pilaster bij de 
nieuwe Berchplaets onthuld.
Tijdens deze onthulling waren een voetbalteam,
het 1000e lid van Berghem Sport, de Dorpsraad,
het bestuur van Berchs-Heem en mensen uit de buurt 
aanwezig. Ook werd er door Riny Boeijen een mooi 
gedicht voorgedragen.

Theo van Hout.
Op 28 september was Theo van Hout in den Herd 
aanwezig met zijn inkijkkastjes. Aan de hand van deze 
kastjes en met behulp van een camera vertelde Theo 
het een en ander over het boerenleven van vroeger.

Hans van den Eeden.
Op 6 november gaf Hans van den Eeden een lezing 
over Koning Lodewijk op reis door Brabant in 1809. 
Het gesproken woord met veel anekdotes werd 
ondersteund met Beeldmateriaal.

Ad Rooms
Er waren 50 mensen aanwezig op de lezing Gezin 
XXL van Ad Rooms en voor de meeste aanwezigen 
was het een feest der herkenning. De lezing geeft een 
indruk van het leven in een kinderrijk gezin.

Beeldbank Berchs-Heem.
Na veel overleg met de fotogroep en het bestuur is er 
besloten tot invoering van een ZCBS-beeldbank op 
internet voor het Berchs-Heem, met als grote voordeel 
een bundeling van heeminfo met andere heemkundige 
instellingen. Hierbij is het mogelijk onderdelen van 
Berchs-Heem online te brengen. Dit is o.a. mogelijk 
voor foto’s, de bidprentjesverzameling, de boeken en 
gebruiksvoorwerpen. 
Voor meer informatie kijk op: www.zcbs.nl.
 
Herdenkingsmonument.
Er is een werkgroep in het leven geroepen voor het 
realiseren van een nieuw herdenkingsmonument.
In deze werkgroep hebben de Dorpsraad, het 4-5 mei 
comité en Berchs-Heem plaatsgenomen.
Het monument zal geplaatst worden op de hoek 
Wilhelminasingel/van den Heuvelstraat en er wordt 
geprobeerd dit voor 4 mei te realiseren. De werkgroep 
herdenkingsmonument heeft gekozen voor het 
ontwerp van Beeldend Berghem. Het ontwerp van het 
herdenkingsmonument betreft een open boek met aan 
de linkerzijde een reliëf van een boom met vallende 
bladeren en aan de rechterzijde de namen van de 
overleden personen.

Rabo Clubkas Campagne.
Er zijn tijdens de Rabo Club Campagne 130 stemmen 
uitgebracht op onze vereniging.
Dit betekent dat we € 780 mogen ontvangen.
Dit bedrag zal gestort worden in het fonds voor het
nieuw op te richten herdenkingsmonument.

Financieel jaarverslag 2014.
Het financieel jaarverslag wordt op de beamer 
vertoond en toegelicht door onze penningmeester.
Volgend jaar een begroting maken.

Verslag kascommissie.
De kascontrole 2014 is dit jaar gedaan door
Marianne van de Broek en Rinie van den Heuvel.
Volgens Marianne van den Broek zag alles er netjes 
uit en hebben zij hun goedkeuring gegeven.
De penningmeester kreeg wel het advies één rekening 
op te heffen.
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Rondvraag. 
De plaquette bij het gemeentehuis blijft zitten.
Er moet nog beslist worden over een expositie tijdens 
de opening van het nieuwe herdenkingsmonument. 
Wij zullen dit t.z.t. in de media brengen. 

Er zijn door de verhoging van de contributie  voor 
leden buiten Berghem, vanwege de verzendkosten, 
leden afgevallen. Er zijn ook weer leden bijgekomen. 
Het ledenaantal is hetzelfde gebleven.

Als wij een huurcontract krijgen van Brabant Wonen 
en Brabant Zorg, komt er een rolstoellift naar boven.

Berchs-Heem is van plan bomen te adopteren.
We moeten informeren of dit al niet gedaan wordt 
door natuurbeheer.
We zullen dit op de bestuursagenda plaatsen.

Pauze.

Na de pauze is het 2e deel van de film over 1963 
vertoond.

Voorzitter sluit de vergadering. 

Onthulling Herdenkingsmonument.
ZIJ DIE DOOR DE OORLOG ALS BLADEREN 
ZIJN GEVALLEN WORDEN IN DIT OPEN BOEK 
HERDACHT

Onder grote belangstelling heeft op 3 mei de onthulling 
plaatsgevonden van het nieuwe herdenkingsmonument 
in Berghem. Na een welkomstwoord door de voorzitter 
van Berchs-Heem én de werkgroep nieuw 
Herdenkingsmonument, wordt het monument onthuld 
door 5 oud Indië-gangers: Jan van Schaijk, Mies Hoeks, 
Nol van Hintum, Frans van Rodijnen
en Wim van Oorsouw.

Verkiezing nieuw kascommissielid.
De kascommissieleden voor het jaar 2015 zijn
Rinie van den Heuvel en Hans Brands.

Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar Willy van Erp en Ria 
Boeijen.
Na enkele lovende woorden van Ineke Mulders ging 
de ledenvergadering akkoord met de herverkiezing van 
beide bestuursleden.

Voorstel activiteitenplanning.
De activiteiten worden op de beamer vertoond.

• Fietstocht/ excursie breukband Slabroek Uden 
• Lezing ‘Van lust, spot en zinnelijk genot’ van
 Piet van Hees, spotten en lachen over huwelijk
 en overspel in de late Middeleeuwen 
• Lezing Brabantse vestingsteden van 
 Hans van den Eeden, verleden, heden en
 toekomst van de vestingsteden centraal.
• Lezing Meester Gielen door Leo Hoeks 
• Excursie Asten, Nationaal Peel en klokmuseum,
 rondleiding kasteel Asten 

Ideeën vanuit de leden bleven uit.
Inbreng vanuit de vergadering is altijd welkom.

Er waren geen ingekomen stukken.

Mededelingen.
Oorlogsmonument / Herdenkingsmonument. 
Samen met de Werkgroep 4 mei, een tweetal 
vertegenwoordigers van de Dorpsraad Berghem en 
een aantal leden van Heemkundevereniging
Berchs-Heem zijn wij al geruime tijd in overleg om 
te komen tot een nieuw herdenkingsmonument in 
Berghem op de hoek Wilhelminasingel/van den 
Heuvelstraat.
Reden waarom wij een nieuw herdenkingsmonument 
willen plaatsen is dat het voormalig gemeentehuis van 
Berghem nu zakelijk/particulier bezit is en dat op de 
aanwezige herdenkingsplaquette slechts 4 namen staan 
vermeld. Terwijl in werkelijkheid 19 personen in of 
direct na de oorlog zijn omgekomen en aangezien het 
dit jaar precies 70 jaar geleden is dat heel Nederland 
werd bevrijd.
Onze bedoeling is het om het monument tussen 
medio en eind april te realiseren, zodat wij deze 
dodenherdenking, na 70 jaar, op een bijzonder 
waardige manier kunnen beleven.
In gezamenlijk overleg hebben wij gekozen voor 
een ontwerp van de vereniging Beeldend Berghem. 
Het ontwerp van het nieuw herdenkingsmonument 
betreft een Open Boek met aan de linkerzijde een 
reliëf van een boom met vallende bladeren en aan de 
rechterzijde de namen van de overleden personen.
Het materiaal dat gebruikt wordt is roestvrij staal en 
de namen worden aan de rechterkant uitgesneden.
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Daarna krijgt Gerard Hoeks het woord.

Hij legt uit, dat na onderzoek samen met
Martin Albers blijkt, dat er 19 personen gestorven zijn 
in de 2e wereldoorlog en in Nederlands-Indië en niet 
4 zoals tot op heden werd aangenomen en waarvan de 
namen op het oude monument bij het voormalig 
Gemeentehuis staan vermeld.

Daarna vraagt Pim van Os het woord.

Hij verbleef samen met zijn moeder als onderduiker 
bij de Fam. Berndsen in Berghem. Hij vraagt ook hier 
bij stil te willen staan en te bedenken welke risico’s 
deze mensen hiermee hebben genomen. Hij is de 
familie daar nog steeds dankbaar voor, anders had hij 
hier nooit gestaan zo sprak hij.

Wethouder Rene Peters spreekt namens de Gemeente Oss.

Tenslotte is er Riny Boeijen met zijn ‘vertelsels’.

Ik ben van na de oorlog.

Als kind was oorlog voor mij verbonden met vrolijkheid. 
Bladerend in een fotoalbum van mijn ouders, kwam ik 
hen voor het eerst tegen. Lachende Canadese soldaten, 
poserend in een jeep. Mijn moeder en mijn tante 
stralend op de motorkap. Mijn vader, stoer een sigaret 
rokend naast een Tommy. Mijn ooms, vrolijk zwaaiend 
bij het bord Soerabaja.

Ook bij ons thuis in het café bracht oorlog vrolijkheid, 
als de Indië-gangers er hun reünie vierden.
Ze vertelden verhalen, zongen liedjes die ik niet 
begreep, er werd gedronken, gelachen en gefeest.

Als kind was oorlog ook iets om te spelen. Samen met 
je beste vriendjes, achter in ’t Ruujt tussen de bomen, 
de struiken en bij het karrenspoor. De cowboys tegen 
de indianen of Rusland tegen Amerika, een oorlog 
was snel verzonnen. En, de enige oorlog die juist 
óphield, als je ruzie kreeg. 
Met de puberteit verdween die vrolijkheid.
Ik begon de oorlog zelfs te haten. 
Want als ik zeurde omdat het eten niet lekker was, 
mijn zakgeld te weinig of omdat ik die nieuwe 
spijkerbroek niet kreeg, kwam dat allemaal “omdat ik 
de oorlog niet had meegemaakt”. 

Later, als volwassene, kwam ik hem opnieuw tegen. 
Nu met een heel ander gezicht. Een nummer, 
getatoeëerd op de arm van mijn werkgever.
Haar familie vermoord in een concentratiekamp.
Een lot dat ook Jan Campert overkwam die in zijn 
gedicht ‘De achttien dooden schreef ’:

Een cel is maar twee meter lang
en nauw twee meter breed,
wel kleiner nog is het stuk grond,
dat ik nu nog niet weet,
maar waar ik naamloos rusten zal,
mijn makkers bovendien,
wij waren achttien in getal,
geen zal den avond zien.
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Ik kwam de oorlog tegen bij mijn schoonfamilie. 
Dezelfde oorlog, maar 12.000 kilometer van hier, want 
oorlog kent geen grenzen.
De verhalen over de Jappenkampen, de Birma-
spoorlijn en later de Bersiap en de politionele acties.
Trauma’s, waarover lotgenoot Leo Vroman in zijn 
gedicht ‘Vrede’ schreef:

kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.

Nu sta ik hier bij het herinneringsmonument in 
Berghem. Een plek waar ik blijvend herinnerd zal 
worden aan de negentien dorpsgenoten die de oorlog 
wegnam. Voor hen dit gedicht van Rutger Kopland: 

Boven het dak buigen de bomen zich nog krom, als 
grootmoeders boven een bed. als we door de kamers lopen, 
mompelt en zucht het vage gebeden en verhalen.
Langs de beslagen ramen druppelen onze namen,
langzaam naar beneden.
Hier woonden wij en zullen wij niet meer komen.

Tot slot. Dit monument is niet alleen om onze 
negentien dorspgenoten te herinneren.
Het is een monument voor iedere Berghemnaar.
Om te herinneren, te herdenken, maar vooral om na te 
denken. Ook voor mensen zoals ik, die de oorlog niet 
hebben meegemaakt. Want zoals gezegd: ik ben 
van na de oorlog, en dat wil ik graag blijven. 

Riny Boeijen.

Vervolgens speelt Harmonie Concordia ‘We’ll meet again’. 

Daarna is er gelegenheid is om het monument van 
dichtbij te bekijken en eventueel bloemen neer te 
leggen.

Voor de genodigden was er een informeel samenzijn 
in de Berchplaets. 
Jammer, dat de regen een spelbreker was bij deze 
indrukwekkende onthulling!!.
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Dorpenderby Noord Brabant.
Berchs-Heem heeft meegedaan aan de dorpenderby. 
Een wedstrijd, van de provincie.
De provincie Noord-Brabant is de bedenker en 
organisator van de Brabantse Dorpen Derby. Goede 
leefbaarheid in dorpen is namelijk essentieel. Actieve 
inwoners zijn hiervoor de sleutel. Het is daarom 
belangrijk hen te ondersteunen en goede voorbeelden 
te laten zien. Zo kunnen we elkaar inspireren en 
samen zorgen dat het goed toeven blijft in de 
Brabantse dorpen en kernen. Waarom organiseert de 
provincie de Dorpen Derby? 
Bijna de helft van alle Brabanders woont in een 
dorp of kern met minder dan 15.000 inwoners. De 
provincie Noord-Brabant vindt een goede leefbaarheid 
in deze dorpen, kernen en buitengebieden erg 
belangrijk. Aandacht voor de leefbaarheid is daarom 
het centrale thema van de Dorpen Derby. 

Leefomgeving
De meeste inwoners van de Brabantse dorpen en 
kernen wonen hier met veel plezier. Ze waarderen de 
rust, ruimte en hechte gemeenschap. De bewoners 
voelen zich sterk betrokken bij het wel en wee van 
hun dorp. Door een aantal ontwikkelingen wordt de 
leefbaarheid in hun woonomgeving echter onder druk 
gezet. Voorzieningen verdwijnen. Jongeren trekken 
weg naar de stad. De belangstelling om deel te nemen 
aan een vereniging neemt af. Toch investeren de 
meeste bewoners graag in hun eigen leefomgeving. 

Ondersteuning
In de praktijk blijkt dat juist door het stimuleren van 
lokale initiatieven veel bereikt kan worden. En dat 
is precies wat de provincie Noord-Brabant met deze 
wedstrijd beoogt. Via de Dorpen Derby ondersteunt 
de provincie inwoners van dorpen die een goed idee 
hebben om de leefbaarheid te bevorderen. 

Cultuur
Dit jaar staat de Dorpen Derby in het teken van 
cultuur. Cultuur gaat - net als de Derby - over passie, 
emotie en samen beleven. Het is een bindmiddel 
bij uitstek, versterkt onze identiteit en geeft de 
samenleving kleur. De voorgaande edities van de 
Derby hebben uitgewezen dat leefbaarheid en cultuur 
een kansrijke combinatie zijn. Spontaan kwamen in 
2009 en 2010 al vele aanmeldingen binnen waarbij 
cultuur een belangrijke rol speelde. Het Cultuurthema 
mag dit jaar breed opgevat worden. Of het nu gaat 
over volkscultuur, traditie, dialect, archeologie, 
historische verhalen, monumenten, musea, literatuur, 
design, beeldende kunst, film, dans, theater of muziek: 
al deze vormen van cultuur of combinaties ervan zijn 
mogelijk. Als het project maar ten goede komt aan de 
leefbaarheid van jouw dorp! 

Noeste arbeid aan monument.
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Deze wedstrijd kent geen verliezers. Van de 
deelnemers uit de vorige twee edities weten we dat 
meedoen altijd iets oplevert. De Dorpen Derby geeft 
jouw idee of project hoe dan ook een boost. Er was 
een prijs van €10.000,- te verdienen. Wij hebben 
meegedaan met ons nieuw herdenkingsmonument 
maar zijn helaas niet in de prijzen gevallen. Voor meer 
informatie: www.brabant.nl/dorpen-derby.

Knotwilgen Deursenseweg en Runselstraat.
Tijdens de jaarvergadering is besloten dat het bestuur 
van Berchs-Heem knotwilligen wil gaan onderhouden 
in de Deursenseweg en in de Runselstraat. Gerard van 
der Linden en Lambert van Hintum gaan in 
samenwerking met Robert Ceelen bomen snoeien. 
Mocht u hiermee willen helpen neem dan contact op 
met Gerard, 06-24635166 of Lambert, 06-50848587, 
of via de secretaris van Berchs-Heem, Ria Boeijen.

Bezoek familie van Erp.
De nazaten van burgemeester van Erp zijn op
15 maart 2015 op bezoek geweest in onze heemkamer.
Het bezoek was i.v.m. de familiedag van de familie van 
Erp. Met 25 personen van gevarieerde leeftijd kregen 
zij het e.e.a. te zien, foto’s, documenten, en hebben 
met diverse mensen gesproken en dan vooral over 
vroeger.  Men was zeer voldaan en lieten dat duidelijk 
blijken middels een donatie.

Berchs- Heem en de Beeldbank- Berghem.
De fotowerkgroep van Berchs- Heem is al jaren druk 
bezig met het verzamelen, digitaliseren en benoemen 
van oude foto’s.
Deze worden in een Access-databaseprogramma 
(gemaakt door Theo Kuijpers) ingevoerd en daarna 
uitgeprint en gearchiveerd.
Destijds is gekozen voor een Access-database vanwege 
het universele karakter en de mogelijkheid om deze 
om te zetten voor publicatie op internet. Voor dat 
laatste is lange tijd gezocht naar een geschikt 
programma, wat nu gevonden is.
Berchs- Heem heeft een verzoek ingediend voor 
aansluiting bij het Zijper Collectie Beheer Systeem 
(ZCBS) waarvoor toestemming verkregen is.
ZCBS is een online collectie-beheersysteem (gratis 
voor non-profit organisaties) waarbij tot nu toe 48 
organisaties aangesloten zijn, waaronder enkele 
Heemkunde-Historische-verenigingen.
Met ZCBS is beheer- en internetpublicatie mogelijk 
van o.a. :

• Foto’s en afbeeldingen
• Bidprentjes
• Publicaties
• Gebruiksvoorwerpen
• Boeken

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

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
• De gebruiksvoorwerpen.

Voor de daadwerkelijke uitvoering van dit geheel is 
door het bestuur de projectgroep Beeldbank-Berghem 
ingesteld met vertegenwoordigers van de verschillende 
op te nemen onderdelen, het geheel onder aansturing 
vanuit het bestuur.
Deze projectgroep heeft als taak om de Beeldbank-
Berghem gestalte te geven.
Hierbij krijgen zij voor de foto’s de hulp van 
Gerard van Nes (eigenaar van ZCBS) welke de 
Access- fotodatabase om niet over zal zetten naar de 
Beeldbank-Berghem.
Een eerste concept is al gemaakt, zie onderstaande 
afbeelding.

Vooral de gebruiksvoorwerpen zal veel werk vragen 
omdat van alle (gebruiks)voorwerpen (staan op een 
volle zolder in het klooster) en foto en beschrijving 
noodzakelijk is.
Maar, als het geheel afgerond is komt er voor 
eenieder een schat aan gegevens met foto via internet 
beschikbaar, wat mogelijk weer aanleiding kan zijn om 
de Heemkamer te bezoeken of om een voorwerp aan 
Berchs- Heem te schenken.
Voor de projectgroep en leden van de deelnemende 
onderdelen is er dus aardig wat werk aan de winkel.
Voor het onderdeel bidprentjes zoekt de projectgroep 
nog een of meerdere leden die mee willen helpen 
bij het invoeren van de ingescande afbeeldingen en 
bijbehorende tekst, aanmelding bij het secretariaat.

Namens de projectgroep Beeldbank-Berghem.
Leo van Oorsouw
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