Jaarverslag Historische Kring Breukelen 2017
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
2017.
Bestuur:
De heer H. Boele heeft, na een bestuurstermijn van 11 jaar, vanwege zijn gezondheid
moeten besluiten om te stoppen als bestuurslid. Wij zijn hem dankbaar voor het vele
werk dat hij als commissaris Archeologie voor de HKB heeft gedaan.
Mevrouw W. Portheine-Boom heeft om persoonlijke redenen haar
bestuurslidmaatschap als vicevoorzitter en beheerder ledenadministratie in april 2017
beëindigd. In haar plaats is mevrouw K.F.H. Nijhoff-Kok tot het bestuur toegetreden.
Hoewel de 3-jaars bestuurstermijn van mevrouw L.A.W. Metz en van mevrouw A.J.C.M.
Heijmans was verstreken, hebben beide dames erin toegestemd voorlopig aan te blijven
als ad-interim tot het moment dat in de vacature van voorzitter en secretaris is voorzien.
Per 31 december 2017 bestond het bestuur uit 6 personen.
In 2017 vonden er zes bestuursvergaderingen plaats, te weten op: 16 januari, 13 maart,
12 juni, 17 juli, 26 september en 13 november.
Ledental Historische Kring Breukelen:
Stand per 1 januari
Opzeggingen
Nieuwe leden
Overleden
Stand per 31 december

2016
649
- 31
+ 20
- 3
635

2017
635
- 51
+ 8
- 5
587

Tijdschrift:
Na de verschijning van het eerste nummer van het Tijdschrift in april 2017 hebben
mevrouw A.W. Oosthoek-Bogaard en mevrouw K.P.A. Schoonman-de Jong besloten te
stoppen met hun werkzaamheden als redactielid. De heer M. Stilting bleef over als enig
redactielid.
Het tweede nummer van het Tijdschrift kon verschijnen dankzij de medewerking van
mevrouw I.M. Gondrie, mevrouw A.J.C.M. Heijmans en mevrouw K.F.H. Nijhoff-Kok.
De vormgeving is opnieuw verzorgd door de heer A.J.J.M. van Esch.
In 2017 is het tijdschrift tweemaal verschenen in de gebruikelijke 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 is met ingang van het jaar
2017 geheel overgedragen aan PostNL.
Website:.
De website www.historischekringbreukelen.nl wordt up-to-date gehouden. Op deze
website is nadere informatie over de verschillende activiteiten en diverse informatie van
de Kring te vinden.
Tevens is er een FaceBook pagina, die door mevrouw K.F.H. Nijhoff-Kok wordt
bijgehouden.
Ledenvergadering:
Op 12 april 2017 is de Algemene Ledenvergadering gehouden in de voormalige
raadszaal van het oude gemeentehuis Boom & Bosch in Breukelen. 38 Leden en 5
bestuursleden hebben deze vergadering bijgewoond.
Na de vergadering is er een interessante lezing gepresenteerd door de heer G. Thoms
met medewerking van de heer G. Vlugt over de restauratie van de Oranjerie op
landgoed Nijenrode.
Activiteiten:
Naast de al genoemde ledenvergadering op 12 april heeft de Historische Kring diverse
evenementen georganiseerd.
Op 13 januari is er in de Pieterskerk een lezing gegeven door de heer P. Burggraaf en de
heer T. Mur over Breukelen in de Tweede Wereldoorlog.
Op zaterdag 3 juni heeft Sander Wassing, historicus en conservator van het Historisch
Museum Hazerswoude, een lezing gegeven over de Beeldenstorm in de Johannes de
Doperkerk.

Tijdens de jaarmarkt in juni opende de Pieterskerk haar deuren voor belangstellenden.
Niet alleen dorpsgenoten, maar ook bezoekers van buiten het dorp en de kerk nog
kennen van vroeger, genoten oprecht van de doopbogen, de lusters, het orgel en de
akoestiek die het gebouw biedt.
De verenigingsmarkt, met een nieuwe opzet en in samenwerking met Breukelen
Bruisend, heeft plaatsgevonden op 9 september in het park van Boom & Bosch. Ook hier
was de Historische Kring aanwezig om geïnteresseerden te informeren en te
enthousiasmeren.
De Open Monumentendag heeft plaatsgevonden op 9 september met als thema
“Boeren, burgers en buitenlui”. De Historische Kring heeft meegewerkt om diverse
bezoeken mogelijk te maken, zoals onder andere: landgoed Boom & Bosch, kasteel
Nijenrode, Kortrijkse Molen en Johannes de Doper kerk.
De HKB heeft ook de organisatie van de uitreiking van de ‘Bronzen Troffel’ voor haar
rekening genomen. Op zaterdag 9 september heeft Nyenrode Business Universiteit de
Bronzen Troffel gewonnen voor de restauratie van het 17e Eeuwes uitrijhek. Tijdens een
feestelijke bijeenkomst bij Boom & Bosch overhandigde wethouder Franko ŽivkovićLaurenta de prijs. Na de toespraak kon men onder het genot van een hapje en een
drankje nog wat napraten en genieten van de Brass Band.
Op 7 oktober is de jaarlijkse herdenking gehouden van L.C. Dudok de Wit, ook wel ‘Kees
de Tippelaar’ genoemd. De herdenkingsrede, getiteld “Immaterieel erfgoed: de nieuwe
tak van erfgoed”, werd uitgesproken door Ineke Strouken, oud directeur van het
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Om 13.00 uur heeft de burgemeester
van Stichtse Vecht, de heer M. Witteman als voorzitter van de stichting de bezoekers
welkom geheten bij het beeld in het park Boom & Bosch. Na de bloemlegging is het
defilé afgenomen van de basisscholieren. Vervolgens is de herdenkingsrede
uitgesproken en is de bijeenkomst afgesloten met een bij Kees passende versnapering.
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 HKB 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 2018.
Bestuur Historische Kring Breukelen.

