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Eerste bordje voor beeldbepalend
pand in Berkhout wordt op 5 april
onthuld.
Op dinsdag 5 april om 13.00 uur zal meester Geert Holle met leerlingen van de
Geert Holleschool het eerste bord onthullen bij het dorpshuis Café De Ridder.
De leerlingen hebben het boekje met de
geschiedenis over de diverse beeldbepalende panden in Berkhout en Bobeldijk
als lesmateriaal behandeld en zijn inmiddels goed op de hoogte wat een beeldbepalend pand is.
U bent van harte welkom om Geert Holle
en de jeugd van Berkhout te volgen bij de
onthulling.
In de toekomst zullen er op diverse
plaatsen bij beeldbepalende panden in
Berkhout en Bobeldijk bordjes geplaatst
worden. Wij blijven u erover informeren.

Bobeldijk, 1914. Een timmermansknecht
wordt met kar en al van de weg gereden
en raakt te water. De dader rijdt door,
wordt achterhaald en dan...
U leest het in het jaarboek.
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De boekpresentatie op 9 april wordt
weer een reünie voor velen na twee
jaar corona.
Onze nieuwe voorzitter Michael van Beek
zal u om 14.30 uur verwelkomen.
In het boek wordt een artikel gewijd aan
het turfsteken in Berkhout. Wij hebben van het Veenmuseum in Vinkeveen
gereedschap en een paar filmpjes kunnen
lenen over het turfsteken zoals dat hier
ook heeft plaatsgevonden. De moeite
waard om te bekijken.
Ook boeken van voorgaande jaren zijn
nog te koop. Wanneer u niet in de gelegenheid bent geweest om een automatische incasso voor uw abonnement in
te vullen, bestaat de mogelijkheid dat te
doen bij een aparte tafel bij het ophalen
van het boek. Er is daar een lid van de
HKBB aanwezig om u te assisteren. Het
bespaart de HKBB veel extra werk.

Uit het jaarboek: bedrijvigheid in Bobeldijk Allship Marine Projects
Weleens op de pont gestaan in Amsterdam? Of misschien met veerboot de
‘Friesland’ naar Terschelling gevaren?
Het zijn twee van de vele schepen die in
Bobeldijk op de tekentafel van Sjouke
Veenstra zijn geboren. Hij bouwde samen
met zijn vrouw Berry in Bobeldijk een
prachtig bedrijf: Allship Marine Projects.
In het nieuwe jaarboek een uitgebreid
verhaal hierover.

Dineren met de HKBB

Na afloop van de boekpresentatie serveert café De Ridder het
oergezellige HKBB-diner. Keus uit
vlees, vis of vegetarisch. Graag
aangeven als u reserveert.
Prijs € 20,- p.p. excl. drankjes.
Opgave bij Café De Ridder,
tel. 06 38496967. Vol is vol!

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.

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 gedaan of vergeten? Neem contact
op via secretaris@hkbb.nl.

U bent al lid, maar...
Secretariaat:
Kerkebuurt 155
1647 MD Berkhout
E: secretaris@hkbb.nl

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 Marjolein Kouijzer: secretaris @hkbb.nl

