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Grensoverschrijdend Berkelfestival
van de bron tot aan de monding
EIBERGEN - Aan beide zijden van de grens zal van 6 tot en met 8 mei
weer het Berkelfestival worden gehouden. In 2020 ging het vanwege de
pandemie niet door, vorig jaar werd het in sterk afgeslankte vorm alleen
in Eibergen gehouden,  dit jaar moet het weer bruisen van Billerbeck tot
Zutphen.

Dat betekent dat verenigingen, organisaties, bedrijven en andere
belangstellenden zich met onmiddellijke ingang kunnen melden met activiteiten
op of rond de Berkel. Dat kan van alles zijn op het gebied van sport, cultuur en
natuur. Te denken valt aan fietstochten en wandelingen, concerten en
theatervoorstellingen, maar ook kano- en raftingtochten. Zolang het maar
verband houdt met de Berkel of het leven in de Berkeldorpen en -steden. 

Het kan gaan om een bestaande activiteit, maar ook om een speciaal voor het
festival ontwikkelde activiteit. Het hoeft niet gratis te zijn voor de mensen die
eraan deelnemen. Er mag van deelnemers of bezoekers een bijdrage worden
gevraagd om de kosten te dekken of als extraatje voor de clubkas. Wie mee wil
doen aan het festival, is wel zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding,
organisatie en uitvoering.

Centrale plek
Het Berkelfestival heeft ieder jaar een centrale plek en dit jaar is dat het Duitse
Stadlohn. Voor de festiviteiten daar zijn inmiddels artiesten geboekt en op
zondag 8 mei kunnen verenigingen en initiatieven uit alle Berkelgemeenten in
Stadlohn van de partij zijn om zichzelf te presenteren, al dan niet met een
stand.

De initiatiefnemers van het festival zijn de Duitse en Nederlandse
Berkelgemeenten Billerbeck, Coesfeld, Gescher, Stadtlohn, Vreden,
Berkelland, Lochem en Zutphen en het Waterschap Rijn en IJssel. Het idee
erachter is om de bewoners van de dorpen en steden aan de rivier met elkaar
te verbinden, zoals de Berkel de acht dorpen en steden met elkaar verbindt.
Van de bron in Billerbeck tot aan de monding in de IJssel bij Zutphen, zo’n 110
kilometer verderop. 

Wandelingen en games
In de afgelopen jaren zijn diverse ideeën uitgegroeid tot gezamenlijke
Berkelprojecten, zoals bijvoorbeeld de spirituele wandelingen en de
Berkelgames, die zich afspelen op zowel Nederlands als Duits
grondgebied. De samenwerking wordt  financieel gesteund door het Europese
subsidieprogramma INTERREG. Het Berkelfestival vormt een belangrijke
bouwsteen in dit gezamenlijke, grensoverschrijdend optrekken.

Bijdragen voor het Berkelfestival kunnen worden aangemeld 
via www.berkelfestival.eu.
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