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Schieten in Berkhout. Ja, ooit hadden 
we hier een heuse schietclub: De Vrijheid. 
Inmiddels ter ziele, maar absoluut de 
moeite waard om dit verhaal op papier te 
zetten. Schieten met zwart kruit dat De 
Ridder op z’n grondvesten deed trillen!
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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. 
Vorig jaar moesten we onze crea-
tiviteit gebruiken bij het uitreiken 
van de boeken. Ook dit jaar is het 
niet zeker hoe het zal gaan verlo-
pen door de coronamaatregelen. 
Toch staan wij te popelen om, 
als het kan, er weer een gezellige 
boekpresentatie van te maken. 
Of dat allemaal gaat lukken zul-
len we moeten bezien, maar we 
hebben goede hoop.

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 mail naar secretaris Marjo-
lein Kouijzer: secretaris @hkbb.nl

Secretariaat:
Kerkebuurt 155
1647 MD  Berkhout 
 
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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Uw HKBB-bibliotheek
Maak uw verzameling compleet 
met de eerdere jaarboeken en 
andere uitgaven van de HKBB, 
zoals het scholierenboekje en 
het boek Berkhout in de Tweede 
Wereldoorlog. 
Kijk op onze website (www.hkbb.
nl) of koop onze uitgaven tijdens 
de boekpresentatie. 

Dit jaar voor het eerst 
automatisch incasso 
Vorig jaar hebben we bij het jaarboek 
een machtigingsformulier ingesloten 
waarmee u toestemming kon geven om 
de contributie automatisch te mogen 
incasseren. 
De HKBB heeft met de Rabobank onlangs 
een contract afgesloten om dit moge-
lijk te maken. Automatische incasseren 
is voor de HKBB enorm tijdbesparend 
en efficiënt. Bijna de helft van de leden 
heeft toestemming gegeven. Begin 
februari zal voor het eerst bij hen de 
contributie automatisch worden geïncas-
seerd. De afschrijving heeft het kenmerk 
NL59ZZZ412350140000. 
De begunstigde is Stichting Dorpsfonds 
Berkhout 1965. We hopen natuurlijk op 
termijn alle contributies automatisch te 
mogen incasseren. 
De contributiefacturen die per email 
verstuurd worden, zijn voorzien zijn van 
een zogenoemde IDEAL-button. Als je die 
aanklikt, kun je eenvoudig de contributie 
betalen. Ook hiermee maken wij het voor 
u eenvoudiger om uw contributie over te 
maken. Vast dank!

De afgelopen maanden zijn er een 
aantal bestuurswisselingen geweest. 
Geertje Smit, al sinds de oprichting pen-
ningmeester, gaf aan te willen stoppen. 
Ook secretaris Gina Schets kondigde haar 
vertrek aan. Opeens twee vacatures. 
Gelukkig vond de HKBB al snel een 
nieuwe secretaris in Marjolein Kouijzer. 
Naar een penningmeester wordt nog ge-
zocht. Voorlopig neemt bestuurslid Fons 
Hendriks deze functie waar. 

In het nieuwe jaarboek aandacht voor 
de aanleg van de A7 en de bouw van 
een nieuw viaduct bij het Oosteinde. 
Wist u dat die A7 bijna onze dorpen in 
tweeën had gesplitst? En dat de Grote 
Waal deels is gebouwd op grond die ooit 
bij Berkhout hoorde? Annemiek Swager-
man dook in de geschiedenis van haar 
oude buurtje.

Van Boerenleenbank tot boeren géén 
bank. In het jaarboek de geschiedenis 
van de bank in Berkhout. Ooit was bankie-
ren een bijbaantje voor hoofdonderwijzer 
meester Van Dijk. Later kwam er een 
heuse kassier en een kantoor, compleet 
met kluis. Herkent u de mensen op de 
foto? De oplossing leest u in het jaarboek.


