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U bent al lid, maar...

misschien kent u iemand die dat ook 
zou willen worden. Op onze website 
www.hkbb.nl is dat heel eenvoudig te 
regelen. Of bel met secretaris Gerrit 
Schuijtemaker, 0229-553075.

Secretariaat:
Kerkebuurt 137
1647 MD  Berkhout 
T: 0229-553075 
E: secretaris@hkbb.nl

Derde jaarboek HKBB weer vol historische verhalen en unieke foto’s

Kunnen Teun en Gré Langenberg nog kegelen?
Dineren met de HKBB
Na afloop van de boekpresen-
tatie serveert café De Ridder 
speciaal voor de HKBB een jaren 
70 diner: 

Grootmoeders kippensoep
*

Macaroni met Smac
*

Saroma toetje

De kosten bedragen € 15 p.p. 
Geef u voor 7 april a.s. op via 
0229-551522 of mail naar: 
info@cafederidder.eu. 
We gaan om 18.00 uur aan tafel.

Schrijven voor het boek?
Wilt u zelf iets schrijven voor het 
boek? Graag! Samen met de re-
dactie wordt het altijd een mooi 
verhaal. Let op: foto’s vinden we 
heel belangrijk. 
Neem contact op met de 
redactie: 0229-551341
of redactie@hkbb.nl.

Ladderlopen, Plattelandsvrouwen en de vliegende non
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Het derde jaarboek van de Historische 
Kring Berckhout-Bobel Dyck wordt za-
terdag 13 april a.s. gepresenteerd in de 
fraai gerestaureerde kerk in Berkhout. 
Teun en Gré Langenberg, uitbaters van 
kegelbaan Nieuw Leven in Bobeldijk in 
de jaren 70, nemen het eerste exem-
plaar in ontvangst.

Vanaf 14.45 uur bent u van harte wel-
kom in de gerestaureerde Nederlands-
hervormde kerk in Berkhout. U kunt de 
kerk bezichtigen en onze tentoonstelling 
over het leven in de jaren 70 bekijken: 
wat gebeurde er in die tijd in Berkhout en 
Bobeldijk? 
Om 15.45 uur wordt het eerste exemplaar 
van het Jaarboek 2012 uitgereikt aan 
Teun en Gré Langenberg, ooit waren zij 
eigenaar van kegelbaan Nieuwe Leven in 
Bobeldijk. Speciaal voor deze gelegen-
heid is er een kegelbaan aangelegd in de 
kerk. Eens kijken of Teun en Gré de edele 
kunst van het kegelen nog machtig zijn.

Na de officiële presentatie kunt u uw 
eigen exemplaar ophalen. Wat zou er 
dit jaar in staan? De redactie heeft weer 
mooie verhalen en foto’s voor u in petto.
Natuurlijk heeft u, net als vorig jaar, alle 
tijd om bij te praten met vrienden en 
bekenden. 
We hopen u te zien op zaterdag 13 april 
a.s. in de Berkhouter kerk. De HKBB biedt 
u een kopje koffie of thee aan. En natuur-
lijk krijgt u daar weer het enige echte 
HKBB-koekje bij: het berkenblaadje.

Een greep uit het Jaarboek 2012:
-  75 jaar Plattelandsvrouwen-Vrouwen van nu.
-  13 vrouwen en een ladder (foto)
- Herinneringen aan De Weel
- Transportbedrijf fa. J. Naber & Zonen
- Het winkeltje van Afie
- De kat die 145 kilometer liep
-  Jaaroverzichten 1974 en 2012
-  Na 80 jaar stopt het NIVON in Berkhout
-  Een drama in Bobeldijk
-  Keetie van der Kreeke, ‘de vliegende non’
- Een schoolreisje in 1947 (foto)

en nog veel meer...

Extra boeken
We hebben extra boeken laten 
drukken. Een leuk cadeau voor 
vrienden of familie. Kijk op onze 
website (www.hkbb.nl) of koop 
direct extra exemplaren tijdens 
de boekpresentatie. De boeken 
kosten € 15 per stuk, exclusief 
verzendkosten. 
Van onze vorige jaarboeken zijn 
nog enkele exemplaren voorra-
dig. Prijs slechts € 10 p.s.

Opening van kegelbaan Nieuw Leven in 1976


