Jaarverslag 2016. Vrienden van de 3e Berkelcie.
Over het jaar 2016 valt het nodige te melden.
Men heeft niet stil gezeten in het stroomgebied van de Berkel.
Diverse bestuursleden hebben deelgenomen aan de drie daagse manifestatie in Zutphen in
mei waarin met allerlei betrokkenen uit het gebied werd gezocht om door middel van het
Berkeldalproces nieuw elan te geven aan de ontwikkelingen in het gebied.
Veel tijd en energie werd besteed aan de pogingen om die Badende verder op Nederlandse
bodem een plaats te geven.
Een lastig proces omdat daarvoor bij diverse gemeenten en het Waterschap de nodige
vergunningen moeten worden aangevraagd, wat nogal wat voeten in de aarde had..
Bij de plaatsing moet bovendien rekening gehouden worden met een vandalismevrije locatie.
Uiteindelijk is het dan toch gelukt om op 31 oktober die Badende in Zutphen, Almen, Lochem
en Borculo te plaatsen. Dat de plaatsing en onthulling naderhand nog weer de nodige
commotie heeft opgeleverd gaan we nu maar even aan voorbij.
In Duitsland werd een Badende aangevallen door een vandalist terwijl op in andere plaats het
hoge water die Badende meesleurde.
Ook aanwezig waren diverse bestuursleden bij de presentatie van het boek “Mijn leven als
rivier. Mein Leben als Fluss” van de hand van Doris Rökinghausen
De excursie die dit jaar in Duitsland werd gehouden met als startplaats Stadtlohn was op
perfecte wijze georganiseerd waarbij Günther het tijdschema strak in de hand hield.
Interessant om te zien was de locatie waar d.m.v. nieuwbouw en renovatie van enkele oude
panden straks de mogelijkheid geboden wordt om een hotelkamer te boeken en een vaart per
zomp over de Berkel te maken. Nieuwe initiatieven die er toe bijdragen dat de
aantrekkelijkheid van het Berkeldalgebied alleen maar groter wordt!
2016 was ook het jaar waarin de plaats van Wim Mogezomp werd overgenomen door Berthil
van Lith, de huidige voorzitter van de Stichting Berkelzomp. De overige bestuursleden
stelden zich wederom herkiesbaar.
Tot slot kan nog vermeld worden dat ook in dit jaar de redactie weer kans heeft gezien om een
fraaie Nieuwsquelle het licht te doen schijnen waarin o.a. de nieuwe voorzitter van de
Stichting Berkelzomp, tevens bestuurslid van de vrienden van de 3e Berkelcie zich aan u kon
voorstellen..
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