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Vrienden van de 3e Berkelcompagnie 

 

Op 17 mei 2017 vond de 7e Berkelconferentie plaats van de Stichting 3e Berkelcompagnie. 

Ook leden van de vrienden van de 3e Berkelcie. waren hierbij aanwezig. Ook nu weer was het 

Berkeldalproces het onderwerp van deze conferentie. Behalve deze conferentie werden m.b.t. 

het Berkeldalproces verschillende bijeenkomsten en vergaderingen gehouden waaraan door 

enkele bestuursleden namens de Vrienden van de 3e Berkelcompagnie. werd deelgenomen. 

Geprobeerd wordt o.a. de Berkelaktionstag uit te rollen langs de gehele Berkel van bron tot 

monding. 

 

Met de Badende ging het helaas niet altijd goed. Haar kunststoffen en volumineuze uiterlijk 

oefent een sterke aantrekkingskracht uit op vandalen waardoor hier en daar de dames niet 

ongeschonden uit de strijd kwamen.  

In Zutphen bleef men strijden over de juiste gemeentelijke standplaats. Door de Badende te 

plaatsen op particulier terrein op een steiger bij een schippersonderkomen langs de vaarroute 

van de fluisterboten wist Zutphen dit plaatsingsprobleem uiteindelijk op te lossen. 

Inmiddels worden ook kleine badende dames en heertjes van 35 cm en 10 cm geproduceerd 

die tegen aantrekkelijke prijzen bij de VVV’s, zompen en fluisterboten worden verkocht. 

 

De jaarlijkse excursie werd dit maal op voortreffelijke wijze door en in Zutphen 

georganiseerd. 

Er werd met de fluisterboot gevaren, een huifkarrit door de stad stond op het programma. De 

ochtend werd begonnen bij de Pelikaan met koffie en gebak. Er werd door de stad gewandeld 

onder leiding van een gids en de grote Sint Walburgiskerk kon bezichtigd worden. Voor de 

zeer enthousiaste deelnemers werd tevens de mogelijkheid geboden de toren van de kerk te 

beklimmen om zo Zutphen van uit de hoogte te kunnen aanschouwen.  

Dank aan de Stichting toeristisch varen. 

 

Tot slot kan nog vermeld worden dat het bestuur vier maal bijeen kwam om een 

bestuursvergadering te houden en een maal vanwege de algemene ledenvergadering. 

In september en december 2017 werd een Nieuwsquelle aan de leden toegezonden. 
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