Jaarverslag Historische Kring Breukelen 2018.
1.

Overlijden van Dr. Arie A. Manten
Op 20 december 2018 is onze oprichter, oud-voorzitter en erelid overleden. Op 28
december is hij waardig herdacht en zijn de grote verdiensten voor het onderzoeken
en beschrijven van de historie van Breukelen gememoreerd. De Historische Kring
Breukelen is Arie Manten veel dank verschuldigd.

2.

Bestuurssamenstelling.
Op 11 april 2018 heeft tijdens de ALV het afscheid plaatsgevonden van Mevr. Lyanne
Metz ( voorzitter ), Mevr. Kathelijne Nijhoff-Kok ( ledenadministratie ), Mevr. Nanny
Heymans ( secretaris ) en de heer Jaap Bijlenga ( penningmeester ). De heren Wim
den Hartog en Rob Yntema blijven hun bestuursfuncties uitoefenen.
De heer Nol Herfkens is bereid gevonden de voorzittershamer ter hand te nemen. In
de loop van de daarop volgende maanden vond de voorlopige – nog niet door de ALV
geaccordeerde – verdere samenstelling van het bestuur plaats : Penningmeester
Lodewijk Cornelissen, Secretaris Hugo ten Brink, Evenementen Jan van den Beld,
Redactie Jos en Nienke Odekerken en Nanny Heymans, ledenadministratie Zita
Trossèl. Website: Nienke Odekerken.
Mevr. Karin van Rooyen- Winkelman is uiteindelijk niet tot het bestuur toegetreden,
maar blijft wel beschikbaar voor speciale projecten.
In de periode mei tot en met december heeft het bestuur 5 maal vergaderd en wel in
het souterrain van Boom en Bosch, waar inmiddels ook ons archief is ondergebracht
en dat ons door de Gemeente Stichtse Vecht in 2018 “ officieel “ is toegewezen als
ruimte voor de Historische Kring.

3.

Ledenaantal

Stand per 1 januari
Opzeggingen
Nieuwe Leden
Overleden
opschoning
Stand per 1 december

2017

2018

635
51
8
5
5
587

587
31
20
5
5
567

4.

Administratieve Organisatie.
Om de processen rond de ledenadministratie, de relatie naar de boekhouding en het
uitsturen van rekeningen te vereenvoudigen is nieuwe software aangeschaft die deze
onderwerpen met elkaar combineert.
De leden werden via een speciale nieuwsbrief geïnformeerd over het nieuwe
privacyreglement.

5.

Tijdschrift HKB en Website.
Ons tijdschrift heeft een herziening van de vormgeving ondergaan. De nieuwe
redactie commissie heeft dit verslagjaar twee uitgaven verzorgd in september en
december. De HKB heeft veel positieve reacties ontvangen op deze 2 tijdschriften
Het is de bedoeling deze frequentie ook het lopende jaar aan te houden, echter in
toenemende mate aangevuld met tussentijdse nieuwsbrieven.
De website is danig vernieuwd en maakt gebruik van nieuwe moderne software,
waardoor deze beter toegankelijk is en daarmee een goede basis vormt voor onze
externe communicatie.
Ook de huisstijl van de HKB is vernieuwd, met als opvallend kenmerk het nieuwe logo
in de kleuren van het wapen van Breukelen. Tevens werd een banner aangeschaft,
gebaseerd op de nieuwe huisstijl.

6.

De “Vroeger en Nu “wandeling en Passage Hazeslinger.
Deze wandeling - of fietsroute – start bij het NS-station en voert de bezoeker langs tal
van monumentale- en overigens bezienswaardige plekken en gebouwen in
Breukelen.
Tevens werd in de passage tussen de Hazeslinger en de Kerkbrink een fotocollage
gerealiseerd, waarbij het verleden van ons dorp aan de kijker voorbij trekt. De
verantwoordelijke wethouder voor deze portefeuille, de heer Van Liempt, verrichtte
de officiële openingshandelingen in november 2018 voor deze twee initiatieven van
de HKB.

7.

Samenwerking met andere organisaties.
Gedurende het verslagjaar werden de contacten met de Historische Kring Loenen en
de Historische Kring Maarssen aangehaald. Dit gebeurde onder andere door een
gezamenlijk kennismaking gesprek met de interim burgemeester mevrouw van
Mastrigt in het Vechtstreekmuseum en door de samenwerking in het project
“Weerbaar Water”, waar de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor het
verkrijgen van de status van Unesco Werelderfgoed wordt ondersteund in een 2 jarig
programma.
Ook waren er diverse contacten met het Regionaal Historisch Centrum om te bezien
hoe we onze activiteiten beter op elkaar kunnen laten aansluiten.

Tijdens een speciale avond heeft Vechtsnoer met ons en diverse andere betrokken
partijen van gedachten gewisseld hoe we onze gemeenschappelijke belangen beter
met elkaar kunnen verbinden.
Tenslotte onderhouden we contacten met de ons omringende erfgoedinstellingen.

8.

Lezing.
Op 21 november vond in de trouwzaal van Boom & Bosch een lezing plaats over
“Rembrandt in de Jordaan “ , door Jacques Hendrikx. Het werd een bevlogen verhaal,
met een glaasje na afloop.

9.

Diverse activiteiten.












Deelname aan kennisatelier historische panden , voor de waardering van
monumentale- en karaktervolle panden in de kernen en het buitengebied van
Breukelen, Kockengen en Nieuwer Ter Aa, in samenwerking met de gemeente.
De jaarlijks terugkerende activiteiten rond Kees de Tippelaar, waaronder de lezing
door het Dudok de Wit Fonds, de wandeling en het poffertjes eten.
Betrokkenheid van HKB bij de toekomstige bestemming van de katholieke kerk
in Breukelen.
In de aanloop naar de Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei,
namen alle leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen in het noordelijke
deel van Stichtse Vecht deel aan het project “ Dit herdenken wij “. HKBgastdocenten hebben ongeveer 340 leerlingen in 7 dagen tijd rondgeleid op het
Tinus de Witplantsoen en de lokale oorlogsverhalen verteld op het Oude
Kerkhof.
In september vond in Maarssen in het kader van de Open Monumenten Dag de
opening plaats van het jaar van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Thema “in
Europa
Dit jaar staat in het teken van de voorbereidingen op het “Bonifatiusjaar 2020
“(1300 jaar na de komst van Bonifatius in Breukelen), waar de Pieterskerk een
belangrijke rol in speelt.
Vele historische vragen van leden werden beantwoord.

