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Secretaris, penningmeester?
Er zijn wat wisselingen binnen het be-
stuur. We zoeken nieuwe gezichten met 
frisse ideeën. Onder anderen een secreta-
ris en een penningmeester. Maar ook bin-
nen de werkgroepen is van alles te doen.
Belangstelling? Neem contact op met 
voorzitter Michael van Beek 06-51 237734.

Jaarboek 2021 in de maak
Een greep uit het komende jaarboek:
- Boerenleven in Berkhout en Bobeldijk
- Het eierenvrouwtje
- Turfwinning in Berkhout
- Bakker Tamme van ‘t Sant maakte het 
heel bont eind 18e eeuw.
- het jaaroverzicht en nog veel meer.

Een nieuwe voorzitter
Na 11 jaar geeft Kees Klaver de voorzit-
tershamer over aan Michael van Beek. 
Michael woont sinds 1992 in Berkhout 
en voelt zich hier helemaal op zijn plek. 
Een man met bestuurservaring en nieuwe 
plannen voor de HKBB. In het komende 
jaarboek stelt hij zich verder voor.

Model brongasinstallatie 
We zijn van plan om ergens in het dorp 
een model van een brongasinstallatie te 
plaatsen. Vroeger werden deze gebruikt 
voor verwarming en verlichting. De ketel 
hebben we al, nu nog een geschikte plek.
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Hou ‘m vrij: 9 april 2022
Boekpresentatie en reünie na-
tuurlijk op de tweede zaterdag in 
april, aanvang 14.30 uur. 

Historische cadeaus bij 
de HKBB
Voor 10 euro heeft u een exclu-
sief cadeau voor de feestdagen. 
Van alle jaargangen van het 
HKBB jaarboek (m.u.v. 2010) zijn 
nog enkele exemplaren verkrijg-
baar. Een verrassend cadeau voor 
vrienden, familie, buren, wie dan 
ook. Alleen maar blije gezichten 
en dat voor een zeer bescheiden 
bedrag. U moet het wel zelf in-
pakken! Bestellen via de web-
shop www.hkbb.nl. kan natuur-
lijk ook. Verder hebben wij nog 
dvd’s van de dorpsfilm Berkhout 
uit 1968, het scholierenboekje en 
het boek Berkhout in oorlogstijd. 
van Annet Wood.

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 Gina 
Schets, 0229-551557.

Secretariaat:
Oosteinde 12
1647 AA  Berkhout 
T: 0229-551557 
E: secretaris@hkbb.nl

Automatisch incasso?
Al heel wat leden hebben ons 
een machtiging gegeven om de 
contributie automatisch af te 
laten schrijven. Dat scheelt ons 
veel werk. Bedankt! Nog niet ge-
daan of vergeten? Neem contact 
op via secretaris@hkbb.nl.
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Op een zeer frisse Tweede Paasdag 
gingen voorzitter Kees Klaver en secre-
taris Gina Schets op bezoek bij Kees de 
Jong, de grondlegger van de HKBB.
Het is alweer ruim 11 jaar geleden dat 
Kees het initiatief nam voor de oprichting 
van onze historische vereniging. Best 
bijzonder voor iemand die geen geboren 
en getogen Berkhouter is; ‘import’ in de 
volksmond. Maar Kees en zijn vrouw Vera 
bewijzen dat ze inmiddels echte dorpers 
zijn en er helemaal bij horen.
Kees houdt van geschiedenis, van verha-
len, vandaar de oprichting van de HKBB. 
Hij wist zeker dat er belangstelling voor 
zou zijn, maar dat het zo’n succes zou 
worden, had hij eerlijk gezegd niet ver-
wacht. In ieder geval alle reden om hem 
in het zonnetje te zetten.

Secretaris Gina Schets en voorzitter Kees 
Klaver op bezoek bij Kees en Vera de Jong 
(foto Gretie Stelling)

De hameroverdracht. (foto Dick de Haas)

Een echte boekpresentatie zat er ook dit jaar 
niet in door corona. Leden konden hun boek 
ophalen. En daar werd flink gebruik van ge-
maakt. De rest werd bezorgd of opgestuurd.
(foto Gretie Stelling)

De beste wensen
Het bestuur van de HKBB wenst 
alle medewerkers en leden fijne 
feestdagen en een zeer voor-
spoedig en vooral veilig 2022!

Eerste exemplaar jaarboek 
2020 voor HKBB-oprichter


