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Tijdens de algemene ledenvergadering van het vorig jaar te Warnsveld hadden we nog geen 

vermoeden, dat voorzitter Jan Ribbers 2 maanden later zou komen te overlijden. Voor 

iedereen een gevoelig verlies, ook voor het bestuur van de Vrienden van de 3e 

Berkelcompagnie, dat verder moest zonder een markante voorzitter, die zowel in Nederland 

als in Duitsland veel waardering en respect genoot. 

Tijdens de jaarlijkse excursie in Duitsland dit maal werd na een orgelconcert in de kerk te 

Vreden bij zijn dood stilgestaan en een minuut stilte in acht genomen. 

Door het bestuur werd besloten Marja Schulenberg als interim-voorzitter te benoemen. 

Plezierig is ook dat we kunnen vermelden dat de heer van Uüm van Duitse zijde het bestuur 

kwam versterken. 

De nieuwe penningmeester Klaas van Heusden heeft zich kunnen inwerken en zal in deze 

jaarvergadering een voorstel indienen t.a.v. de contributie inning. 

De crisis waarin Europa verkeert heeft helaas ook zijn invloed op de uitvoering van allerlei 

projecten. 

Bestaande voorzieningen komen onder druk te staan. In Nederland zijn enkele VVV’s  

gesloten of failliet gegaan terwijl ook het recreatieschap Achterhoek  is opgeheven. 

In Duitsland zijn de VVV’s ondergebracht bij de bureaus Stadtmarketing. 

Niet onvermeld mag blijven dat in dit afgelopen verenigingsjaar de 5e Berkelconferentie werd 

gehouden in Vreden. Van veel kanten en zeker ook van de kant van het Waterschap Rijn 

IJssel werd gewezen op het belang van versterking van de samenwerking tussen Duitsland en 

Nederland. 

Tevens werd bij de 3e Berkelcompagnie aangedrongen om ook in de komende tijd met nieuw 

elan projecten in te dienen.  

Tot slot kan nog vermeld worden dat het project “Beleef de Berkel- Etalage van de toekomst” 

in Lochem nagenoeg is afgerond en dat dit najaar begonnen kan worden met de realisatie van 

landgoed de Rees en de hermeandering van de Berkel tussen Almen en Zutphen. 

Het waterschap wil medewerking verlenen aan het realiseren van een verbindings 

wandel/fietspad tussen een bestaande pad vanaf het Besselinkvonder direct langs de oever van 

de Berkel naar de Berkelweg ter hoogte van het zwembad. 

Ook onze Nieuwsquelle mogen wij niet vergeten. Twee keer dit jaar is dit informatieblad voor 

de vrienden van de 3e Berkelcompagnie uitgekomen. 
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