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Aan:  College van Burgemeester en Wethouders van Oss 
Onderwerp: Canon van Berghem 
Van:  Stichting Canon van Berghem i.o. 
Datum:  5 februari 2017 
In kopie aan: Dorpsraad Berghem per e-mail: dorpsraad@berghem.nl 
Versie:  2017-C01 
Verzonden: per e-mail aan: bestuur@oss.nl 
Bijlagen:  geen. 

 

Geachte college van Burgemeester en Wethouders van Oss.  

Van ons mooie Berghem is op verschillende plaatsen de historie beschreven, zoals in boeken, 
tijdschriften, weekbladen en her en der op internet. 
Met de achterliggende gedachte van: ‘het zou mooi zijn als de gehele historie van Berghem op één 
plaats gebundeld kan worden ingezien’ hebben wij als initiatiefgroep de handen ineen geslagen. 
Middels een nog op te richten Stichting Canon van Berghem willen wij de historie van Berghem op 
één plaats bijeen brengen en in stand houden, dit alles voor eenieder via internet bereikbaar. 
Daartoe hebben wij als initiatiefgroep tijdens onze startbijeenkomst op 16 januari 2017 de basis 
gelegd en nadere afspraken gemaakt. 
Inmiddels hebben wij de hiervoor benodigde domeinnaam www.canonvanberghem.nl geregistreerd, 
en zijn wij druk doende met het opstellen van een stichtingsakte. 
Ook hebben we een eerste structuuropzet voor de website gemaakt, die verder uitgewerkt wordt 
naar een concreet plan. 

Wij stellen ons voor dat de inhoud van de website www.canonvanberghem.nl vanuit de Stichting 
Canon van Berghem  gestalte krijgt middels het aanzoeken van z.g. gastredacteuren waarvan -aan de 
hand van publicaties- reeds gebleken is dat zij een grote kennis van de historie van Berghem hebben. 
Van enkelen hebben wij al hun toezegging tot medewerking. 
Uiteraard zullen wij redactionele stukken van ‘nieuwkomers’ met gedegen Bergse historische 
achtergrond na toetsing ook van harte welkom heten. 
 
Qua inhoud van de website www.canonvanberghem.nl denken wij voorlopig aan de volgende 
rubrieken (in alfabetische volgorde): 

 Archeologie 

 Bijzonder 

 Cultuur 

 Gebouwen 

 Inwoners 

 Kaarten en plattegronden 

 Kranten van toen 

 Landbouw en veeteelt 

 Landschap en natuur 

 Macht en gezag 

 Onderwijs en wetenschappen 

 Religie 

 Sociaal leven 

 Verkeer en vervoer 

http://www.canonvanberghem.nl/
http://www.canonvanberghem.nl/
http://www.canonvanberghem.nl/


Stichting Canon van Berghem i.o.   
Initiatiefgroep tot het opstellen van en in stand houden van de Canon van Berghem. 

Initiatiefgroep bestaat uit: 
Bert Akkermans 
Theo Kuijpers 
Leo van Oorsouw 
E-mail:canonvanberghem@gmail.com 

 

 

Printdatum: 5 februari 2017   Pagina 2 van 3 

 Werk en bedrijvigheid 

 Wonen. 

Wij denken met deze rubrieken een groot deel van de historie van Berghem een plaats te kunnen 
geven. 
Buiten deze rubrieken zal de website een tijdlijn en algemene informatiemogelijkheden bevatten, het 
geheel in een samenhangende geïntegreerde vorm. 

Voor de herkenbaarheid van de (stichting) Canon van Berghem hebben wij een logo ontworpen (zie 
ingevoegde afbeelding 1) wat bestaat uit het gemeentewapen en de gemeentevlag van de 
(voormalige) gemeente Berghem. 

 

Afbeelding 1. 

Het gemeentewapen van de (voormalige) gemeente Berghem (zie ingevoegde afbeelding 2) is op 20-
02-1816 ingesteld bij Koninklijk Besluit door de Hooge Raad van Adel. 

 

 

Afbeelding 2. 
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De gemeentevlag van de (voormalige) gemeente Berghem (zie ingevoegde afbeelding 3) is op 27-06-
1979 door de gemeenteraad van Berghem vastgesteld. 

 

 

Afbeelding 3. 

Door de overgang van de gemeente Berghem naar de gemeente Oss per 01-01-1994 zijn ook de 
rechten omtrent het gebruik van de afbeelding van het Berghemse gemeentewapen en de 
Berghemse gemeentevlag in handen van het gemeentebestuur van Oss. 

Graag vernemen wij van uw college of u in kunt stemmen met het gebruik van de afbeelding van het 
Berghemse gemeentewapen en de Berghemse gemeentevlag in het logo van de (stichting) Canon van 
Berghem.     

De reactie van uw college zien wij met vertrouwen tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet; 

Stichting Canon van Berghem i.o. 
www.canonvanberghem.nl 
e-mail: canonvanberghem@gmail.com 

Bert Akkermans 
Theo Kuijpers 
Leo van Oorsouw. 
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