
Verslag van de activiteiten en het gevoerde beleid 
van Stichting Historische Werkgroep de Borcht 
Baarlo over het jaar 2021.  
 

We kijken terug op 2021. 
Het jaar 2021 laat zich het best karakteriseren als wederom een  jaar van de gevolgen van het Covid-
19 virus. Allerlei “Corona”-maatregelen lieten zich in de hele samenleving voelen. De duur van de 
maatregelen en het herhalend opvlammen van het virus hadden vele gevolgen voor met name de 
draagkracht in de samenleving. De gevolgen voor verschillende delen in de samenleving zijn groot.  
Zo ook voor onze Historische Werkgroep. 
Bijeenkomsten welke stonden gepland moesten worden afgeblazen, nieuwe zaken konden niet eens 
gepland worden. Maar dat betekent niet, dat er in 2021 niets is gebeurd! Een enkele maal was het in 
tijden van lichte versoepelingen toch mogelijk iets te organiseren. Dat deden we dan ook! Daarvan is 
het navolgend overzicht het beste bewijs! 
Het bestuur vergaderde in 2021 zesmaal waarvan viermaal op afstand via Zoom. 
 
Aantal leden 
Borchtlieden in het jaar 2020 8 en in 2021 en 2022 eveneens 8. 
Aantal leden is in 2020 48,  in 2021 44 leden en in 2022 42 leden. 
Opgezegd hebben per 01-01-2021 Wiel van Lier, Riky Bouten, Piet Driessen, Piet Peeten, J.G. Linders-
Joosten en Herm Mertens (Overleden): (6 leden). 
Nieuwe leden per 2021 Jeanne (en Huib) van der Meer en John Gubbels. (2 leden) 
Opgezegd per 01-01-2022 John Gubbels, Trees Brueren (Ziekte), Ernst Hölscher (overleden) en Dré 
Kuijpers (overleden) (4 leden) 
Nieuw per 01-01-22 Huub Knippenbergh en Pieter Nillessen (2 leden) 
 
De ledenvergaderingen.  
Door de aanvankelijke versoepelingen in de zomer van 2020 bleek het mogelijk om op 15/7 weer een 
ledenbijeenkomst te organiseren in de Kerkzaal van de Pauluskerk. De gelegenheid werd 
aangegrepen om de jaarlijkse Algemene Vergadering, de Jaarvergadering te houden. Aansluitend aan 
deze jaarvergadering werd door Jan Wijnhoven een inleiding gehouden over de kerkschatten van de 
Baarlose parochiekerk St Petrus. Er werden ook een aantal van deze kunstschatten getoond.  
  
Andere ledenbijeenkomsten konden vanwege de geldende Corona-maatregelen niet worden 
georganiseerd. Voorheen werden deze bijeenkomsten door een vrijwel vaste ledengroep bezocht. 
Door het bestuur werd besloten het MFC de Engelbewaarder als de vaste vergaderlocatie, zowel 
voor de ledenbijeenkomsten, de bestuursvergaderingen, de lezingen en het wekelijkse (zaterdagse) 
Historisch Informatiepunt (HIP) aan te houden. Hoewel ook hier de Corona-maatregelen 
veroorzaakten, dat bijna geen van deze bijeenkomsten doorgang konden vinden. 
Daarnaast vonden, voor zover door Corona niet onmogelijk gemaakt, vrijwel doorlopend 
tentoonstellingen plaats in de, in de Engelbewaarder, opgestelde vitrines. De verzorging van de 
tentoonstellingen is in handen van Jan Wijnhoven en Jo Gijpmans.  
Ondanks de langdurige sluiting van het HIP door Corona in 2021, blijven we streven naar heropening 
daarvan. Het HIP (Historisch InformatiePunt) is, met uitzondering van de vakantie, op zaterdag 
geopend in MFC de Engelbewaarder.  
Het HIP werd ook dit jaar weer bemenst door Igna Janssen, Hub. Hendriks, Jan Wijnhoven, Sjaan 
Vaessen, Ben Peeters, Hans van Erp en Herman van Megen. Herman van Megen verzorgde ook dit 
jaar weer het bezettingsrooster.  We zijn van mening, dat het HIP moet worden gehandhaafd 
vanwege de zichtbaarheid van de HWG in de Baarlose gemeenschap. 



Lezingen 
Door de Historische Werkgroep werden in 2021 in verband met Corona minder lezingen 
georganiseerd: 
De lezing over de Baarlose kerkschatten van de Petruskerk, door Jan Wijnhoven, na afloop van de 
Jaarvergadering op 15 juli, werd door de aanwezigen hoog gewaardeerd. 
Tijdens weer een korte periode met verzachte Corona-beperkingen werd voor een beperkt aantal 
aanwezigen, in het Kasteel d’Erp een lezing verzorgd over Sprokkeling 51: ”Baarlo en de Familie van 
Erp tot Holt en Baerle, 1787-1962”. Er konden maximaal vijfentwintig personen aanwezig zijn, een 
tiental genodigden en een vijftiental leden, na inschrijving. De lezing werd verzorgd door onze 
secretaris en schrijver van de Sprokkeling. Het onthaal door de beide “kasteelheren” Frits-Joost 
Beekhoven van den Boezen en Mark Hamers, was zeer gastvrij. 
De geplande scandag in de Engelbewaarder, waar geïnteresseerden hun foto’s en documenten 
konden laten scannen moest in verband met Corona worden afgeblazen. 
Publicaties 
In 2021 werden vier edities van het Baarloos Verleden (48 t/m 51) uitgebracht: 
In het voorjaar van 2021 nummer 48 met de onderwerpen: Nieuwe informatie over Maximiliaan 
baron d’Erp; Max baron de Weichs de Wenne; de Romeinse Palen. 
Nazomer 2021 werd nummer 49 uitgebracht met daarin: Terugblik op de Jaarvergadering; de 
Oorlogsdagboekjes van Tijn Baanders; de nieuwe Sprokkeling 52 “Veur altied Jónk”; Terugblik op de 
lezing over de Familie van Erp in het kasteel. 
In oktober 2021 werd nummer 50 uitgebracht met daarin aandacht voor onszelf: De nominatie voor 
de Cultuurprijs Peel en Maas 2021. 
In de winter van 2021 werd Baarloos Verleden nummer 51 uitgebracht met daarin aandacht voor: 
Coporal Charles Crosbie, een Engelse bevrijder, gesneuveld op 3 december 1944, wiens graf door de 
HWG is geadopteerd. We hebben veel over hem kunnen achterhalen en hebben contact met zijn 
nabestaanden in Engeland. En de zoektocht naar een man op een foto, die in de Tweede 
Wereldoorlog was gekregen door een Engelse soldaat, Wilf Ricket. De zoon van deze soldaat wilde 
graag weten, wie de persoon op de foto, gemaakt door Foto Kino Linders uit Venlo was. Het duurde 
even voor de bevestiging definitief werd gemaakt, het is Pierre Pennings geboren in Kessel, later 
woonachtig in Venray.  
 
In begin 2021 werd hard gewerkt aan de verzending van de 51ste Sprokkeling met als titel: ”Baarlo 
en de familie Van Erp tot Holt en Baerle 1787-1962”, geschreven door onze secretaris Ton van 
Daelen. 
 
In augustus 2021 werd de Sprokkeling 52 in het kader van het vijftigjarig bestaan van Sjiwa; “Veur 
altied Jónk” uitgebracht. Deze Sprokkeling was een coproductie van de HWG de Borcht en Sjiwa. De 
uitgave werd geschreven door Kim Jacobs. 
 
Projecten 
Van de familie Kolthof uit Zwolle ontvingen we een tweetal dagboekjes van Tijn Baanders, welke als 
onderduiker in Baarlo (bij de familie van Betteray aan de Napoleonsbaan zat ondergedoken) in mei 
2022 zal daarover een Baarloos Verleden worden uitgebracht. Met de familei Kolthof is een bezoek 
gebracht aan de kelder van de boerderij aan de Napoleonsbaan 18. Ook zijn er diverse contacten 
geweest met de familie van Tijn. 
Op verzoek van de Fanfare, is het door de HWG geïnventariseerde archief van de Fanfare weer naar 
de Fanfare terug overgedragen. 
De Fanfarefilm uit 1959 is opnieuw gedigitaliseerd en wordt nu bewerkt, zodat de namen van 
degenen die in beeld komen via ondertitels bekend worden gemaakt 
Voor de leden van het bestuur is een groepsapp in gebruik genomen. 
 



Vrijwilligers 
Vrijwilligers van HWG de Borcht zijn normaliter betrokken bij het toezicht in het Streekmuseum in 
Panningen. Door de Corona-beperkingen is het museum vrijwel heel 2021 gesloten geweest.  
In het Borchthome wordt op twee dagdelen per week door gemiddeld vijf vrijwilligers gewerkt aan 
het verder categoriseren, digitaliseren en ontsluiten van het documentatiecentrum en het archief. In 
het archief bevinden zich documenten, boeken, foto’s, bidprentjes, geluids- en videobestanden, 
posters en kaarten. 
Eén vrijwilliger, Graat Holtman, heeft zich bezig gehouden met de transcriptie van het dagboek van 
Pastoor Creemers (1860). Helaas heeft Graat door afnemende gezondheid dit werk onlangs moeten 
staken. 
Hilde Schiphouwer is gereed met het transcriberen van de schriften van Toon Caris, alsmede het 
controleren en verifiëren van de persoonsgegevens daarin. De getranscribeerde bestanden worden 
door Sjaan Vaessen en Jan Wijnhoven nagekeken op het publicabel zijn van de gegevens (AVG).  
Daarna is Hilde begonnen met het nakijken van het oud-archief en de inventarislijst daarvan. Ook de 
gezondheid van Hilde heeft de afgelopen periode te wensen overgelaten heeft zij een pauze in de 
werkzaamheden voor de HWG moeten inlassen. 
Fien van de Biggelaar is begonnen met het inventariseren van het zeer uitgebreid archief van 
Sportpark de Berckt. 
Piet Hendrikx en Theo Stemkens en Pieter Nillessen zijn (als Corona het toelaat) elke week aanwezig 
op het Borchthome om foto’s en documenten te scannen en te nummeren. 
Ton Grubben is bezig om alle videobestanden te inventariseren, beschrijven en categoriseren. 
 
Aan het eind van het jaar hebben we een actie op touw gezet, waarbinnen geïnteresseerden oudere 
Sprokkelingen konden aanschaffen tegen gereduceerde prijzen. Daar is door een behoorlijk aantal 
personen gebruik van gemaakt om hun Sprokkelingen-serie te completeren.  
De HWG is verder betrokken geweest bij de navolgende adviestrajecten: 
Deelgenomen werd aan de vergaderingen van het Breed Erfgoed-overleg van de Gemeente Peel en 
Maas.  
Ook werd een door de gemeente Peel en Maas belegde bijeenkomst over Erfgoedbeleid bijgewoond. 
Op sociale media was HWG ook actief: 
In 2019 werd de grens van 1000 volgers op onze Facebook-pagina overschreden. De Facebookpagina 
wordt inmiddels gevolgd door ruim 1151 personen. De op Facebook geplaatste berichten worden 
veel en goed gelezen. 
 
 
Ton van Daelen, secretaris, 
6 april 2022. 
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