Jaarverslag 2019. Vereniging Vrienden van de 3e Berkelcompagnie.
In 2019 kwam het bestuur vier maal bijeen in een bestuursvergadering, afwisselend in
Duitsland en Nederland. De algemene ledenvergadering vond plaats op 8 april in Almen in
hotel restaurant “De Hoofdige Boer” en werd voorafgegaan door een interessante rondleiding
in het gloednieuwe museum “STAAL” tegenover het hotel.
De leden werden zoals gebruikelijk geïnformeerd via de Nieuwsquelle.
Maakte Jan Nieuwburg jarenlang deel uit van het bestuur; in 2019 nam Henk Jan Bouwhuis
deze taak van hem over, waardoor de vertegenwoordiging van de Zutphense fluisterboten
gecontinueerd werd.
Omdat binnen het bestuur het gevoel ging heersen dat er behoefte bestond aan het
ontwikkelen van nieuwe initiatieven werd uitgekeken naar een manier om dat te realiseren.
Het toeval wilde dat Marinus Overheul, rustend landbouwraad met een grote internationale
ervaring zich vestigde in het Berkelgebied. Vestiging betekende voor hem dat hij deze kennis
en ervaring graag ten dienste wilde stellen van het Berkelgebied. Een en ander heeft er toe
geleid dat met zijn medewerking binnen het bestuur een brainstormgroep is gevormd die een
aantal voorstellen heeft uitgewerkt met de bedoeling om die in het jaar 2020 verder te
ontwikkelen.
Ook werd dit jaar een huishoudelijk reglement opgesteld, binnen het bestuur besproken en
goedgekeurd. Voorgenomen werd dit huishoudelijk reglement aan de leden ter goedkeuring
voor te leggen op de jaarvergadering in april 2020
In dit jaar werd een Berkelconferentie gehouden; dit keer in het gemeentehuis van Borculo.
De resultaten van de Waterschapsverkiezingen in maart waren voor de “Vrienden van de
Berkel” zeker niet ongunstig!
Voor de tweede maal werd in het kader van het Berkelfestival een kanorally georganiseerd
door de vrienden van de 3e Berkelcompagnie met name door bestuurslid Geert Ribbers. De
animo voor deze tocht was dit jaar eveneens groot. Meer deelnemers dan in 2018 hadden zich
aangemeld. Besloten werd daarom ook in 2020 een dergelijk evenement te organiseren.
De excursie dit jaar werd in Nederland gehouden. De deelnemers moesten zich op 25 oktober
melden bij HCR Prinsen in Haarlo. Met een grote dubbeldeks touringcar ging het gezelschap
op weg In Neede werd het familiebedrijf KMG BV bezocht waar de directeur van het bedrijf
op enthousiast wijze vertelde wat er voor komt kijken om middelgrote kermisattracties te
ontwerpen en assembleren en ze in heel Europa uit te zetten.
Bij de Mallumse molen werd de kruidentuin bezocht en de molen terwijl tevens de
mogelijkheid bestond om zich per zomp te laten schutten in de sluis. De lunch werd gebruikt
in het Muldershuis. Vervolgens werd Winterswijk aangedaan. Hier werden twee watermolens,
den Helder en Berenschot bezocht en kregen we een boeiende toelichting door Gerard
Tiemessen. In de laatste molen is een restaurant gevestigd zodat het op deze wijze mogelijk
blijft de molen in stand te houden. Na een bezoek aan de opgeknapt restanten van het
Blekershuis ende bleekweiden aan de Slinge werd de excursie besloten met een
stamppottenbuffet in hotel Prinsen in Haarlo.
Tot slot kan nog vermeld worden dat de nieuwe website www.berkelcompagnie.com verder
ontwikkeld en uitgebreid is.
Gezocht wordt nog naar assistentie van Duitse zijde
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