Jaarverslag Historische Kring Breukelen 2016

Overeenkomstig artikel 16, lid 1 van de statuten van de Historische Kring Breukelen is
onderstaand een overzicht opgesteld van de werkzaamheden van de kring in het jaar 2016.
Bestuur:
Het bestuur bestond per 31 december uit 7 leden.
In 2016 vonden er vijf bestuursvergaderingen plaats, te weten op:
•
19 januari
•
14 maart
•
4 juli
•
5 september
•
7 november
Voorts vergaderde het bestuur met de redactie van het Tijdschrift op 7 november.
Ledenaantal Historische Kring Breukelen:
De ledenadministratie is in 2016 door mevrouw W. Portheine-Boom
verzorgd.
Het ledenbestand muteerde in de jaren 2015 en
2016 als volgt:
2015
Aantal leden per 1
januari
Opzeggingen
Nieuwe leden
Overleden
Aantal leden per 31
december

2016

679
- 35
+ 16
- 11

649
- 31
+ 20
- 3

649

635

Tijdschrift:
De redactie van het Tijdschrift bestond uit: de dames drs. A.W. Oosthoek - Bogaard,

drs. I.M. Gondrie, drs. K.P.A. Schoonman-de Jong. De vormgeving werd zoals altijd verzorgd
door de heer A.J.J.M. van Esch.

In het afgelopen jaar heeft mevrouw I.M Gondrie aangegeven te willen stoppen met haar
activiteiten voor de redactie. Wel zal zij als auteur haar bijdrage leveren aan ons Tijdschrift.
Ook de heer G. Overdijkink en mevrouw E.C. Korteling zijn gestopt met hun activiteiten voor
het Tijdschrift.
In de loop van het jaar is Mart Stilting, student geschiedenis, bereid gevonden om het
redactieteam te komen versterken. Het huidige redactieteam en de auteurs zijn er in
geslaagd opnieuw boeiende artikelen te schrijven.
In 2016 is het tijdschrift 2 x verschenen in glossy uitvoering. Het tijdschrift is al ruim 30 jaar
het visitekaartje van de Historische Kring.
Mede dankzij de onmisbare medewerking van diverse schrijvers was het weer mogelijk een
fraai tijdschrift uit te voeren, waarvoor grote waardering bestaat.
Verspreiding van het tijdschrift:
De verspreiding van het Tijdschrift Historische Kring Breukelen werd gecoördineerd door de
heer C. Stekelenburg. De heer Stekelenburg neemt na 23 jaar afscheid. Hij verrichtte deze
taak met veel verve en werd in het verslagjaar ondersteund door mevrouw W. PortheineBoom, zij zorgde dat alles gesorteerd per wijk wordt aangeleverd. De vele vrijwilligers
zorgden ervoor dat het Tijdschrift bij de leden op de mat valt.
Website:
De website www.historischekringbreukelen.nl en de Facebook pagina worden regelmatig
voorzien van nieuwe informatie.
Ledenvergadering:
Op 13 april 2016 is de Algemene Ledenvergadering gehouden in het voormalig
gemeentehuis van Breukelen, Boom en Bosch. 40 Leden en 7 bestuursleden hebben deze
vergadering bijgewoond. Op deze vergadering heeft de heer A.Th.M. Jongerius afscheid
genomen als bestuurslid. De heer Jongerius heeft zich sinds 2004 ingezet voor de Historische
Kring Breukelen. Met hart en ziel bekleedde de heer Jongerius zijn functie en als bestuurslid
beheerde hij de portefeuille evenementen. Daarnaast organiseerde de heer Jongerius voor
de leden lezingen, excursies, filmavonden en rondleidingen in Breukelen.
Na de vergadering was er een lezing door Jacques Hendrix. De lezing had als onderwerp ‘Het
levensverhaal van het 373 jaar oude schilderij de Nachtwacht’.

Activiteiten:
Naast de al genoemde ledenvergadering op 13 april en de daarbij behorende activiteiten, is
de Historische Kring met een kraam aanwezig geweest op de Jaarmarkt in Breukelen op 18
juni.
Op zaterdag 23 april bestond de Historische Kring Breukelen 30 jaar. Het bestuur kijkt terug
op een zeer geslaagde lustrumdag. Bertine Oosthoek-Bogaard nam ons mee in de
geschiedenis van Breukelen aan de hand van het bijzondere interieur van de Pieterskerk. Er
werd speciale aandacht geschonken aan enkele beroemde Breukelse dames, die een laatste
rustplaats vonden in de fraaie grafkapellen van de kerk.
Na een gezellige lunch in restaurant De Danne en twee zeer indrukwekkende rondleidingen
op Ridderhofstad Gunterstein, werd de dag afgesloten met een uitgebreide borrel te Galerie
Peter Leen. Hierbij werd de Historische Kring door de burgemeester toegesproken waarna
de burgemeester mevrouw B. Koole in het zonnetje zette en haar benoemde tot
beschermvrouwe van de Historische Kring!
Op 31 augustus is er in de middag in samenwerking met Welzijn Stichtse Vecht een diamiddag georganiseerd. Deze middag was druk bezocht en is zeer goed ontvangen.
Op 10 september heeft de verenigingsmarkt in Breukelen plaatsgevonden in het prachtige
park Boom en Bosch. Bijna 30 maatschappelijke organisaties, actief in de kernen van
Breukelen en Loenen, hebben deelgenomen, waaronder onze vereniging.
Op 10 en 11 september hebben de Open Monumentendagen plaatsgevonden. Het landelijke
centrale thema van deze dagen was: ‘Iconen en Symbolen’. Voor de invulling van dit thema
in de Vechtstreek was ‘de theekoepel’ gekozen als icoon, als verwijzing naar het leven op de
buitenplaatsen langs de Vecht in de 17e en 18e eeuw. Er waren diverse koepels te
bezichtigen en de Pieterskerk in Breukelen was opengesteld. Valesca van den Bergh heeft,
onder veel belangstelling, de cultuurhistorische waardekaart van de gemeente Stichtse
Vecht gepresenteerd in Boom en Bosch.
Onze vele monumenten waren de hele dag toegankelijk en ook daar zijn veel bezoekers naar
toe gegaan.
Op 1 oktober is in Boom en Bosch te Breukelen de Jaarlijkse Herdenking gehouden van de
‘beroemdste’ Breukelaar Leonard Corneille Dudok de Wit (1843-1913), beter bekend als
Kees de Tippelaar. Tijdens de bijeenkomst werd traditiegetrouw een herdenkingsrede
gehouden over een aspect uit het leven van Kees. Dit jaar stonden de reizen van Kees de
Tippelaar in Amerika centraal. De rede is uitgesproken door niemand minder dan prof. dr.
Maarten van Rossem. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis en politiek van de Verenigde
Staten en trad als zodanig regelmatig op in allerlei televisie-uitzendingen.

De Historische Kring Breukelen is vertegenwoordigd in de volgende entiteiten:
Stichting “Het Vechtsnoer”
Klankbordgroep Erfgoedbeleid

Erfgoedprojecten van Landschap Erfgoed Utrecht
Utrecht Altijd
Voorts verleent de Historische Kring Breukelen haar medewerking aan de Open
Monumentendag en de totstandkoming van exposities in het Vechtstreekmuseum.
Tot slot kan geconcludeerd worden dat de Historische Kring Breukelen, mede dankzij de
grote inzet van veel vrijwilligers, een actieve en niet weg te denken plaats in Breukelen en
omgeving inneemt.
Breukelen, februari 2017.
Bestuur Historische Kring Breukelen.

