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In het jaar 2015 werd door het bestuur enkele malen wisselend in Duitsland en Nederland 

vergaderd.  

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

is gedurende 2014 verder op reis gegaan en werd dit jaar afgesloten in Doetinchem in het 

gebouw van het Waterschap Rijn en IJssel. 

Door  het bestuur is aandacht geschonken aan het plaatsen van ‘die Badende’. 

Plaatsingssuggesties zijn gedaan waarbij veel aandacht (helaas) geschonken moest worden 

aan vandalisme-veilige plaatsing. Het proces verloopt stroperig. 

Diverse bestuursleden zijn aanwezig geweest op de Berkelconferentie in april van dit jaar die 

gehouden werd in Lochem. Hier werd de Berkelvisie gepresenteerd. Tevens werd afscheid 

genomen van voorzitter Nico Meerburg. 

Ook aan een ander afscheid heeft het bestuur aandacht besteed; na een lang voorzitterschap 

van de Stichting Berkelzomp Borculo, nam Wim Mogezomp afscheid van het bestuur van 

deze stichting. 

Tijdens deze conferentie kon ook het lang verwachte boek “Berkelboot vermist” uitgebracht 

worden 

Inhoudelijke aanbevelingen werden gedaan richting samenstellers van de Berkelvisie. 

Enkele bestuursleden waren eveneens aanwezig bij de feestelijk opening van het botenhuis in 

Lochem voor de Stichting Berkelzomp. 

Enige tijd daarvoor werd tijdens de ‘opening’ van de hermeanderende Berkel gedeelte Almen 

ook daar een bescheiden botenhuis geopend waarmee weer een paar belangrijke stappen zijn 

gezet op toeristisch gebied. 

Zeker niet vergeten mag worden dat dit jaar in Stadtlohn verdere plannen werden ontwikkeld 

voor een botenhuis zodat ook daar straks in 2017 de eerste zompvaarten gehouden kunnen 

worden. 

Voor de organisatie van de  inmiddels traditionele excursie in oktober was dit jaar Nederland 

verantwoordelijk. Borculo zorgde voor een afwisselend programma waarbij dit maal de 

gesponsorde buskosten door GMB Bio-energie gebruikt konden worden om de deelnemers 

per historische brandweerwagen en per huifkar te vervoeren naar de diverse evenementen die 

bezocht werden. 

In dit kader mag zeker vermeld worden dat ook het Jan Ribberspad in de excursie was 

opgenomen. 

In de nieuwsquelle die na de excursie werd uitgebracht is uitvoerig aandacht besteed aan dit 

geslaagde evenement. 

Tot slotte kan nog vermeld worden dat 2015 ook het jaar was van de waterschapsverkiezingen 

in Nederland. Door de Vereniging Vrienden van de 3e Berkelcompagnie werden enkele 

kandidaten gesteld met Tonny Wormgoor als lijsttrekker. Door deze vertegenwoordiging kan 

ook onze vereniging haar stem laten horen binnen het waterschap. 
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