Jaarverslag 2018
Vereniging Vrienden van de 3e Berkelcie
In 2018 kwam het bestuur vier maal bijeen in een bestuursvergadering, afwisselend in
Duitsland en Nederland.
De algemene ledenvergadering vond plaats in Museum Kult in Vreden en werd voorafgegaan
door een interessante rondleiding in dit museum.
De leden werden geïnformeerd via de Nieuwsquelle.
In de Nieuwsquelle van december 2018 stelde ons nieuwe bestuurslid Geert Ribbers zich voor
terwijl er tevens een artikel was opgenomen over de kanorally in het kader van het
Berkelfestival. Uiteraard ontbrak ook niet een verslag van de excursie, dit jaar in Duitsland
georganiseerd.
In 2018 werd geen Berkelconferentie gehouden; die staat in 2019 weer op het programma.
Dat wil niet zeggen dat niet doorgewerkt is aan in uitvoering zijnde projecten en nieuwe
projecten.
Door de vrienden van de 3e Berkelcompagnie en met name door bestuurslid Geert Ribbers is
hard gewerkt aan de organisatie van de kanorally in het kader van het Berkelfestival.
Uiteindelijk 31 deelnemers hebben de tweedaagse tocht over de Berkel gemaakt. Door de lage
waterstand in Duitsland moest gestart worden in Rekken. Hoogtepunten van deze zeer
geslaagde rally waren de doorvaart door de oude Berkeltak bij de Mallemse Molen en door de
Mallemse sluis en de overnachting in Borculo in de zompenloze. Hoed af voor Geert Ribbers
en al zijn helpers, die deze tocht op zo perfecte wijze organiseerden.
Eveneens uitstekend georganiseerd was de excursie dit jaar, die een sterk historisch aspect
had. Indrukwekkend was het enorme diorama van de beslissende slag bij Stadtlohn tijdens de
30 jarige oorlog. Geweldig was ook de deskundige rondleiding hier in het Stadtlohner
Heimathaus, De koffie en de heldere uitleg door de kastelein van Gaststätte Eichenhof,
eveneens over deze veldslag scoorde hoog. Interessant was bovendien de rondleiding door
Coesfeld, daar waar Berkel en stad samengaan. Thomas Bücking nam dit onderdeel voor zijn
rekening. Tot grote tevredenheid was dit keer Stephanus Brauhaus wederom als pleisterplaats
opgenomen in de rit.
Na nog een bezoek gebracht te hebben aan het streekmuseum in Lette, werd het gezelschap
onthaald op een heerlijk buffet in Landhotel Ritter in Büren. Dank aan Günther Südhoff voor
de perfecte organisatie!
Niet onvermeld mag blijven dat Geert Ribbers in 2018 de website
www.berkelcompagnie.com verder heeft uitgebouwd. Het gaat er naar uitzien dat deze tweetalige website dé website zal gaan worden voor het hele Berkelgebied. Hierover is nog
overleg gaande.
Tenslotte dient nog vermeld te worden dat gedurende de laatste maanden van het jaar de
nodige aandacht besteed is aan de kandidaatstelling voor Vrienden van de Berkel namens de

Vereniging “Vrienden van de 3e Berkelcompagnie” voor de verkiezingen van Waterschap
Rijn en IJssel in maart 2019.
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