Jaarverslag Historische Kring Breukelen 2019.

1. Bestuurssamenstelling en taakverdeling.
In het afgelopen jaar heeft het bestuur zich gebogen over de onderlinge verdeling van de
werkzaamheden die verricht worden. Op hoofdlijnen ziet die taakverdeling er als volgt uit ;
Nol Herfkens
; Voorzitter
Hugo ten Brink
; Secretaris
Lodewijk Cornelissen ; Penningmeester / Opmaak documenten
Nanny Heijmans
; Evenementen / Nieuwsbrief / Media
Jos Odekerken
; Redactiecommissie
Nienke Odekerken ; Redactiecommissie / Website
Jan van den Beld
; Lezingen
Zita Trossèl
; Ledenadministratie
Rob Yntema
; Projecten en vragen van derden.
Wim den Hartog
; Archief
In de loop van het verslagjaar is Irma Gondrie de redactiecommissie komen versterken,
waarvoor het bestuur haar zeer erkentelijk is. Het bestuur heeft dit jaar 6 maal vergaderd en
maakt daarbij gebruik van het souterrain van Boom & Bosch, waar ook het archief gevestigd
is.

2. Ledenaantal.
2018

2019

Stand per 1 januari
Opzeggingen
Nieuwe leden
Overleden
Opschoning

587
31
20
5
5

567
21
28
9
6

Stand per 31 december

567

559

3. Administratieve organisatie.
Er is het bestuur veel aan gelegen dat we maximaal via email met de leden kunnen
communiceren. Daartoe zijn bij herhaling oproepen in onze communicatiemiddelen
geplaatst en dit heeft ook wel degelijk resultaat opgeleverd. Toch zullen we dit streven
onverminderd moeten voortzetten, want van nog te veel leden ontbreekt dit gegeven.

4. Tijdschrift HKB, nieuwsbrief en website.
Nadat in december 2018 nog een tijdschrift was verschenen, zijn daar in het verslagjaar 2019
nog 2 uitgaves aan toegevoegd, te weten in mei en november. De HKB heeft vastgehouden
aan de vernieuwde uitstraling van onze publicatie en heeft met genoegen mogen
constateren dat men positief reageert op de kwaliteit van de geplaatste artikelen en de
uitstraling van het blad. Inmiddels is nu ook bestuurlijk vastgesteld dat we principieel uit
willen gaan van 2 publicaties van ons tijdschrift per jaar, echter in toenemende mate
aangevuld met tussentijdse nieuwsbrieven. Dat laatste is het achterliggende jaar nog
onvoldoende uit de verf gekomen en zal daarom in 2020 extra aandacht gaan krijgen.
De website functioneert goed en langs die weg kunnen we steeds snel onze leden van up to
date informatie voorzien. onder andere over de planning en de inhoud van lezingen en
evenementen.

5. Lezingen.
Er werden 4 lezingen georganiseerd. De eerste betrof een boeiend verhaal van Juliëtte
Jonker over de historie van Boom & Bosch na afloop van onze ALV op 10 april 2019.
Vervolgens werd met medewerking van Bertien Quarles van Ufford op Gunterstein, het oude
woonadres van Johan van Oldebarnevelt, een lezing verzorgd door Prof. Prak over deze
legendarische staatsman. Aangezien de lezing een groot succes was en de HKB meerdere
geïnteresseerde leden moest teleurstellen omdat de zaal vol was, werd besloten om in de
Pieterskerk een tweede avond over dit onderwerp te organiseren, die wederom druk werd
bezocht. De laatste en vierde lezing vond plaats in de Nederlands Hervormde kerk in
Nieuwer Ter Aa op 12 november. Bij die gelegenheid werd met name ook in gegaan op de
recente restauraties die in deze monumentale kerk hebben plaatsgevonden en de
stabilisatie van de toren.

6. Samenwerking met andere organisaties.
Gedurende het verslagjaar werd in toenemende mate meer samengewerkt met de
historische kringen in Maarssen en Loenen. Met name rond de onderwerpen 75 jaar
bevrijding en de Nieuwe Hollandse Water Linie werd de samenwerking gezocht en
gevonden. De HKB is uitgesproken positief over deze ontwikkeling.
Ook werden de contacten met Oud Breukelen aangehaald, mede veroorzaakt door de
afnemende gezondheid van de heer Van Ewijk, die helaas inmiddels is overleden. Bezien
werd en wordt nog steeds in hoeverre de HKB kan bijdragen aan het continueren van de
belangrijke activiteiten van dat gezelschap.

7. Vervangen van informatie borden.
Begin 2019 bleek dat 3 informatieborden bij de kerken in Kockengen en Nieuwer Ter Aa en
in het centrum van Breukelen nog dermate slecht leesbaar bleken, dat vervanging dringend
geboden was. Onder coördinatie van de HKB en met de hulp van onze gemeente en de
ANWB konden deze borden worden vervangen, waarbij gelijktijdig de tekst werd
geactualiseerd en een zogenaamde QR-code kon worden toegevoegd, teneinde meer
informatie te verstrekken wanneer daar behoefte aan bestaat.

8. Toekomst Boom & Bosch.
De gemeente is op zoek naar een nieuwe- of aanvullende gebruiksmogelijkheid voor het
oude gemeentehuis van Breukelen Boom & Bosch. De gedachten wisselingen daarover zijn
opgestart in 2019 en de HKB is mede gesprekspartner voor dit onderwerp. Wij vinden dat
van groot belang, aangezien dit pand een passende invulling moet blijven krijgen, waarbij
het bestuur van de HKB bepleit dat het een sociaal culturele functie gaat krijgen, naast de
voortzetting van een aantal gemeentelijke doelstellingen.

9. Breukelen / Brooklyn.
Van ouds her bestaat er een nauwe band tussen Breukelen en de wijk in New York die
Brooklyn heet. Breukelen zou een belangrijke rol hebben gespeeld bij de
ontstaansgeschiedenis van deze wijk. In 2021 is het 375 jaar geleden dat die band werd
gesmeed. De gemeente hecht er aan dat de Stichting die indertijd voor dit doel werd
opgericht nieuw leven wordt ingeblazen en de HKB zal hier volle medewerking aan verlenen.

10. Diverse overige activiteiten.
# Diverse activiteiten werden en worden ondernomen om het archief van Arie Manten zeker
te stellen.
# De HKB is betrokken bij nieuwe plannen met betrekking tot de ( tweede ) Vechtbrug en de
toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de Johannes de Doper kerk.
# In toenemende mate wordt de samenwerking met het RHC gezocht.
# Het Bonifatius jaar in 2020 heeft onze aandacht vast gehouden en er zullen, zij het
bescheiden, acties volgen.
# Er is toezicht uitgeoefend op het monument der gevallenen.
# Een project met betrekking tot het inventariseren van historische panden werd in nauw
overleg met de heer J. Sanders succesvol afgerond. 20 Panden werden toegevoegd.
# Veel energie werd gestoken in de Open Monumenten Dag, met als thema “ spel en
plezier “.
# De heer T. Jongeriuszal het bestuur van de HKB vertegenwoordigen in het bestuur van
de Dudok de Wit stichting.
# Met de hulp van de heer J. Sanders hoopt het bestuur een succesvolle doorstart te maken
met het digitaliseringsproces van ons archief.

