Verslag van de activiteiten en het gevoerde beleid van Stichting
Historische Werkgroep de Borcht Baarlo over het jaar 2019.
We kijken terug op 2019.
Nog immer is het bestuur er in 2019 niet in geslaagd, de vacante functie van voorzitter in te vullen.
Herman van Megen heeft, gelukkig, als waarnemend voorzitter met verve leidinggegeven aan
bestuur en Historische Werkgroep. Daarbij optredend als een soort van multi-taskende duizendpoot,
teksten schrijvend, lezingen verzorgend, sociale media vullend, de werkgroep vertegenwoordigend in
diverse gremia en de diverse (interne) vergaderingen voorzittend.
De zoektocht wordt in 2020 onverdroten voortgezet en heeft (uiteindelijk) wel tot resultaat geleid. In
de loop van 2020 zal de voorzitterswissel plaatsvinden
Het bestuur kwam twaalfmaal bijeen op 18/1 (ingelaste vergadering), 15/1, 19/2, 19/3, 16/4, 21/5,
18/6, 20/8, 24/9, 22/10, 19/11 en 17/12 .
Het aantal leden bedroeg eind 2019 44 leden (in 2018 47). Er waren 9 personen of bedrijven
Borchtlid
In 2019 hebben 3 personen het lidmaatschap opgezegd
Lode Kessels en Pieter Hovens melden zich aan als nieuwe leden respectievelijk als Borchtlid.
De ledenvergaderingen (op 8/1, 2/4 (Jaarvergadering), 4/6, 3/9 en 5/11) werden door een vaste
ledengroep bezocht.
Het MFC de Engelbewaarder bleef ook in 2018 de vaste vergaderlocatie, zowel voor de leden- en
bestuursvergaderingen, de gehouden lezingen en het wekelijks (zaterdagse) Historisch
Informatiepunt (HIP).
Daarnaast vonden 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. In het kader van de viering Baarlo 75 jaar bevrijd, werd een speciale tentoonstelling in
samenwerking met Herman Hermans, ingericht met attributen uit WOII en met name van de
regimenten Black Watch en Gordon Highlanders.
Het HIP (Historisch InformatiePunt) is met uitzondering van de vakantieperiode 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. Leo
Dobek heeft zich in 2019 i.v.m. gezondheidsproblemen afgemeld. Herman van Megen verzorgde ook
dit jaar weer het bezettingsrooster. Het aantal bezoekers groeide in 2019 nauwelijks. Toch zijn we
van mening, dat het HIP moet worden gehandhaafd vanwege de zichtbaarheid.

Door de Historische Werkgroep werden de volgende lezingen georganiseerd:
De lezingen en activiteiten in 2019 stonden allen in het kader van “Baarlo 800 jaar”.
dinsdag 8 januari 2019: Ledenvergadering/Nieuwjaarsborrel
maandag 11 februari: Genealogiecafé (18:30-20:30 uur)
maandag 18 februari: Foto- en filmmiddag “Baolder van Vruuger” door Twan Beurskens en Sjaan
Vaessen in samenwerking met Dorpsontmoeting De Engelbewaarder.
dinsdag 26 februari: Lezing Carnaval in Baarlo/activiteit door Prins Eric II (Eric Vestjens) en Herman
van Megen.

zondag 7 april: fietstocht HWG in samenwerking met IVN-Peel en Maas (ihkv 800 jaar Baarlo)
maandag 15 april: “Koffie Met” Jan Wijnhoven was uitgenodigd om te komen praten in de
Engelbewaarder over het Kasteel d’Erp, in het kader van de komende Kastelendag.
Op maandag 22 april 2019 vond de door Baarlo Leeft georganiseerde Kastelendag (ihkv 800 jaar
Baarlo) plaats. Aan de organisatie daarvan werd door de HWG de Borcht geen bijdrage gegeven.
dinsdag 23 april: lezing “Burgemeester de Pollaert” verzorgd door Jan Wijnhoven
zaterdag 13 juli werd met een feestelijke barbecue en een bezoek aan het museum van Jo Gijpmans
het seizoen feestelijk afgesloten. Hulde aan de organisatoren van deze bijeenkomst!
zondag 6 oktober: Limburgse Molendag, proeverij Baolderse Kook i.s.m. VVV en Baarlo Leeft
dinsdag 15 oktober: Lezing over NACO en het racecircuit/sportpark de Berckt, door Robert Willems
en Herman van Megen 20:00 uur
zondag 20 oktober: Presentatie Sprokkeling “Baarlo 800 jaar, geschreven door Piet Schinck (Zaal
Habets) (in samenwerking met Baarlo Leeft). Namens de gemeente Peel en Maas was wethouder
Wim Hermans aanwezig.
Viering in het kader van Baarlo 75 jaar bevrijd:
Openstelling fototentoonstelling: Zaterdag 16, zondag 17/11 en zaterdag 23/11: 14:00-17:00
zaterdag 16 november 2019 75 jaar bevrijding Baarlo opening fototentoonstelling Kerkzaaltje
Herman verzorgde het welkomst- en openingswoord. De Engelse gasten Alex Collins en Darren
Timms waren aanwezig.
Reserve-kapitein der Infanterie b.d. Beeks hield een lezing met het thema ‘de vergeten doden van
Baarlo’ over gesneuvelde Nederlandse militairen op 10 mei 1940 en in Baarlo gesneuvelde
geallieerde militairen 21 november 1944 t/m 3 maart 1945.; .
zondag 17 november 14.00 u. Grote bevrijdingsmanifestatie in de St. Petruskerk met muziek, zang,
piper, verhalen van Baarlose oorlogsgetuigen ingesproken door Baarlose jongeren en authentiek
beeldmateriaal naar het idee en onder regie van waarnemend voorzitter Herman van Megen en
m.m.v. Fanfare Eendracht Baarlo. De heren Alex Collins en Darren Timms uit Rochester en Windsor
waren aanwezig als vertegenwoordigers van de bevrijders en aan hen was ook een rol toebedeeld
tijdens de manifestatie. Albert Breen, de grootvader van Alex Collins nam deel aan de grote
bevrijdingsoperatie die startte op D-Day in Normandië en hij behoorde tot een bataljon dat door
Baarlo trok. Namens de gemeente Peel en Maas was wethouder Wim Hermans aanwezig.
Verdere ondersteuning werd gegeven door de Parochie Baarlo, Dirkx Eletronics Baarlo, Jan Berden,
Baarlo Leeft, Edgar van Megen (techniek beeld en geluid), Dorpsontmoeting De Engelbewaarder
(versiering), Schutterij Sint Antonius en Sint Petrus Baarlo (kanonschoten), Comité 4 mei, Herman
Hermans (militaire uitrusting) en uitgeverij Smit van 1876 Venlo (programmaboekje). Verdere
genodigden waren: zangeres Anita Keunen, Trompettiste Gerdie Nelissen-van Megen, Piper Ian van
Bommel, spreker Mia Vullings, Wim Rosenberg en de jongeren Stijn Fleuren, Lonneke Stomphorst,
Leonie Stomphorst, Evelien Rooyakkers, Michiel Rooyakkers, Tim Janssen, Michiel Rooyakkers,
Jeroen Janssen, Sil Gijssen en Daan Pepels.
donderdag 21 november toast op de bevrijders onder de kerktoren
zondag 24 november 2019: 9.30 uur: Bevrijdingsmis m.m.v. Kerkelijk Herenkoor en Strijkersensemble
Animato in bijzijn van de hulpbisschop met aansluitend een bezoek aan de fototentoonstelling in het
Kerkzaaltje
14.00 -16.00 uur Vera Lynn middag in MFC De Engelbewaarder i.s.m. Dorpsontmoeting De
Engelbewaarder. Zang werd verzorgd door de Baarlose zangeres Sharon Kovacs. Herman van Megen
interviewde oorlogsgetuigen en als presentator trad op Roel Beurskens.
maandag: 10 december: de geplande lezing “Brieven van Petran Görtz” kon niet doorgaan vanwege
ziekte van de spreker, Herman van Megen. De lezing zal worden doorgeschoven naar 2020.

Publicaties

Op 1/3 werd de winteruitgave 2018/2019 van Baarloos Verleden (nummer 42) gepubliceerd.
Op 19/7 werd de zomeruitgave 2019 van Baarloos Verleden (nummer 43) gepubliceerd.
Uiteraard was de publicatie van de 50ste Sprokkeling en de breed opgezette presentatie daarvan een
van de hoogtepunten van dit bijzonder jubileumjaar: 800 jaar Baarlo.

Projecten

Vrijwilligers van HWG de Borcht zijn betrokken bij het toezicht in het Streekmuseum in Panningen.
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.
Aanvang 2020 is door Ton Grubben een uitvoerig verslag daarover uitgebracht aan het bestuur.

De HWG is verder betrokken geweest bij de navolgende adviestrajecten:

Registratie en aangeven van Historische Vondsten (Ton Grubben in overleg met Lisette Hilkens,
gemeente Peel en Maas)
Grafheuvels, onderzoek door Museum voor Oudheidkunde
Het project herinrichting Kwistbeek en Kasteelpark
Voortraject Sprokkeling 2021, 50-jarig jubileum Sjiwa en Wisja.
Deelgenomen werd aan de vergaderingen van het Breed Erfgoed-overleg van de Gemeente Peel en
Maas en aan de vooroverleggen rondom de viering van 75 jaar bevrijding in de gemeente.
Ook werd deelgenomen aan activiteiten, georganiseerd door “Baarlo Leeft” in het kader van de
viering van 800 jaar Baarlo.

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.
In 2019 plaatste de waarnemend voorzitter 98 berichten op Facebook en 15 nieuwsberichten op de
website.

Ton van Daelen, secretaris,
29-6-2020.

