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Inleiding: 
Het jaar 2020 gaat de geschiedenisboeken in als een bijzonder jaar dat we niet snel zullen vergeten. 
Het jaar dat het coronavirus de wereld overtrok en dat er allerlei maatregelen werden getroffen om de 
verspreiding tegen te gaan. Deze maatregelen troffen ook onze vereniging. Zo konden we geen 
jaarlijkse excursie organiseren en moesten we vergaderingen digitaal houden. Activiteiten in en om de 
Berkel waren maar heel beperkt mogelijk, waardoor de hoofddoelstelling van onze vereniging maar 
beperkt uitvoerbaar was. 
 
Vergaderingen bestuur: 
Het bestuur is in 2020, 4 maal bijeengekomen. Op 21 februari was dat nog live bij  
Eichenhof Landhaus. Stadtlohn. Op 19 juni bij Biologisch Station, Zwillbrock 10, D-48691 Vreden. Dit 
betrof al een hybride vergadering, deels live en deels digitaal. Op 2 oktober en 6 november, digitaal 
via Jitsi meet. 
 
Oud bestuurslid Hans Borgman: 
Op 26 maart 2020 is ons oud bestuurslid overleden. 
 
Ledenvergadering 2020: 
De ledenvergadering werd op 1 juli bij het Buitencentrum Kerkemeijer te Borculo gehouden. Dat was 
op een moment dat de coronamaatregelen weer iets versoepeld waren. Daarom konden we de 
vergadering live houden. Er waren helaas maar 15 leden aanwezig, mogelijk had dit te maken met 
deze coronamaatregelen. 
 
Bestuurssamenstelling.   
Marja Schulenberg was aftredend en is herkozen. Günther Südhoff heeft na een indrukwekkende 
staat van dienst (vanaf 2004) afscheid van het bestuur genomen. Er is helaas voor Gunther nog geen 
nieuwe Duitse kandidaat is gevonden. Het bestuur is aangevuld met Marinus Overheul voor als nieuw 
bestuurslid. Joost Dijksman treedt, na 14 jaren, terug als secretaris.  Zijn taak als secretaris wordt 
overgenomen door Henk-Jan Bouwhuis. Joost blijft bestuurslid.  
 
Nieuwsquelle: 
De leden werden zoals gebruikelijk geïnformeerd via de Nieuwsquelle. 
 
Brainstormgroep (toekomstplannen): 
Er is een brainstormgroep gevormd. Deze groep heeft een lijst met ideeën opgesteld om die aan de 
Stichting voor te leggen. De estafetteloop is al een concreet voorbeeld. Er is o.a. gesproken over het 
(digitaal) zichtbaar maken van onze vereniging en de Stichting.  Daarnaast worden de organisaties in 
het Berkelgebied hierbij betrokken. De externe en interne communicatie is verder uitgewerkt. De 
brainstormwerkgroep kent 4 Duitse- en 3 Nederlandse leden. De brainstormgroep heeft 4 maal 
effectief vergaderd.  
 
Waterraden: 
Op de waterraderen langs de Berkel staat niets over de 3e Berkelcompagnie, Berkelscheepvaart en 
Badendes. De waterraden zijn destijds opgezet door Stichting Achterhoeks Toerisme en 
overgenomen door Waterschap Rijn en IJssel. In 2021 wordt een nader voorstel hiertoe vastgesteld. 
 
 
Website: 
Er was behoefte om de naam van de site te veranderen, de namen van de verschillende sites te 
ordenen en beter bereikbaar te maken via de zoekmachine van Google. De website staat nu op de 
naam “deberkel.info”. De naam “dieberkel.info” kan ook worden gebruikt. Deze linkt dan door naar 
“deberkel.info”. Alle oude adressen linken door naar de nieuwe naam. Ook alle zoektermen in Google 
komen uit op deze nieuwe naam.  
 

 

 


