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In het jaar 2014 werd door het bestuur enkele malen wisselend in Duitsland en Nederland 

vergaderd.  

De Berkeltentoonstelling, die in oktober 2013 2013 in het Watermuseum te Arnhem werd 

geopend, is gedurende 2014 verder op reis gegaan en heeft achtereenvolgens Billerbeck, 

Lochem, Berkelland, Warnsveld, Stadtlohn, Coesfeld, Vreden en Gescher aangedaan. 

Er is telkens veel werk verzet door de mensen die elke keer weer gezorgd hebben voor het 

afbreken, verhuizen en opbouwen van deze tentoonstelling. 

Aan de excursie die dit jaar in Duitsland werd gehouden namen 46 personen deel. 

De Duitse en Nederlandse deelnemers ontmoetten elkaar in Stadtlohn waarna per bus de reis 

aanvaard werd naar het terrein en clubhuis van de hengelsportvereniging. Tussen 1902 en 

1988 was een spoorlijn met station in Stadtlohn in bedrijf. Het voormalige station, nu als 

museum ingericht werd bezichtigd. Achterop het bedrijventerrein van de firma Kemper ligt 

nog een geheel verborgen spoorbrug over de Berkel. Dank zij de medewerking van dit bedrijf 

konden de excursiegangers nu dit monument bekijken. 

Daarna ging het richting Haus Hall in Gescher, een instelling voor mensen met een beperking 

waar de heer Hülskemper uitleg gaf over het werk van deze instelling. 

Indrukwekkend was het bezoek aan de oude molen in Coesfeld die nu dienst doet als kantoor 

voor de grote sportvereniging met 5600 leden. Behalve het bezichtigen van de molen werd 

ook het verder complex bekeken. 

Een bezoek aan Brauhaus Stephanus is natuurlijk altijd een hoogtepunt. Dat de Berkel nog 

altijd energie opwekt bleek uit het bezoek dat aan het eind van de middag werd gebracht aan 

de twee waterkrachtinstallaties aan de Berkel. De excursie werd afgesloten met een maaltijd 

in het immense recreatiecentrum Dorf Münsterland. Voor de geïnteresseerde excursiegangers 

was ook nog de mogelijkheid een korte rondgang te maken door dit enorme complex. 

Hoewel de vrienden van de 3e Berkelcompagnie hiermee geen directe bemoeienis hebben mag 

niet onvermeld blijven dat 2014 ook het jaar was waarin een belangrijk Berkelproject: 

Meandering en herinrichting van de Berkel tussen Zutphen en de Velhorststuw werd 

afgerond. 

2014 was ook het jaar waarin de voorbereidingen werden getroffen voor de verkiezingen voor 

het Waterschap die op 18 maart 2015 zullen plaats vinden. Als lijstrekker van de Vrienden 

van de 3e Berkelcompagnie werd Tonni Wormgoor aangezocht terwijl nog negentien andere 

kandidaten op de kieslijst vermeld staan. Tonni Wormgoor fungeert als lijstrekker. Steven 

Braakhekke was als no. 2 van de lijst aangezocht maar zelf gaf hij te kennen op de vierde 

plaats gezet te willen worden waardoor Jan Tiggelhoven op plaats 2 kwam te staan en Henk 

Bos op nr. 3 van de lijst. 

Het heeft lang geduurd, maar uiteindelijk is het toch gelukt het boek Berkelboot vermist in 

een Duitse versie uit te brengen. Zeer binnenkort kan dit boek gepresenteerd worden. 
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