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September 2020

Beste leden van de Historische Kring Breukelen
Ook ons houdt het Covid-19 virus in zijn greep. Het organiseren van lezingen
en excursies voor grote aantallen belangstellenden is daardoor onderhevig aan
de 1,5m eis en de andere voorwaarden, die de overheid stelt. Toch willen wij
dit najaar weer een aantal activiteiten organiseren.
Op 30 september vindt de Algemene Ledenvergadering plaats en in november
zal Frits de Ruyter de Wildt, verre nazaat van Admiraal Michiel de Ruyter, een
lezing geven over dorpsgenoot Engel de Ruyter, zoon van de beroemde zeeheld.
Dit alles in de veilige en ruime omgeving van een van de kerkgebouwen in
Breukelen.
De publicatie van ons Tijdschrift loopt gelukkig volgens plan. De redactie is
goed op streek om u in november weer een breed scala aan onderwerpen te
kunnen presenteren.
Blijf gezond en met hartelijke groet,
Nol Herfkens,
Voorzitter Historische Kring Breukelen

De Open Monumentendagen
op 12 en 13 september gaan door!
Zoals u weet is Breukelen rijkelijk bedeeld met prachtige monumenten.
Een aantal daarvan zullen centraal staan in het jaarlijkse landelijke evenement.
Ondanks de lastige situatie waarin ons land verkeert, zullen een zestal monumenten toegankelijk zijn - uiteraard met inachtneming van de huidig geldende
maatregelen - om het geïnteresseerde publiek te ontvangen. We zijn daar erg
blij mee. In samenwerking met OMD Stichtse Vecht zullen wij de
activiteiten organiseren die noodzakelijk zijn om deze dagen zo prettig mogelijk
te laten verlopen om zodoende de trots van Breukelen en omgeving te kunnen
etaleren.
Op deze website van Open Monumentendagen vindt u een uitgebreide beschrijving van de verschillende monumenten in onze omgeving.
De volgende locaties zijn op 12 september van 11.00
- 16.00 uur geopend:
1. Hervormde Kerk Nieuwer Ter Aa
2. Kortrijkse Molen (ook op 13 september geopend
van 10.00 - 17.00 uur)
3. Pieterskerk
4. Pauluskerk
5. Molukse Kerk Silo
6. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
(met reservering).
Door de lockdown is er dit jaar geen inschrijving voor de Bronzen Troffel
Trofee georganiseerd. De uitreiking wordt een jaar uitgesteld.

Algemene Ledenvergadering op 30 september 2020
De ALV stond oorspronkelijk gepland voor 25 maart in Boom en Bosch, maar
wordt nu gehouden op woensdag 30 september 2020 van 19.30 tot 20.15u in
de Johannes de Doperkerk, Straatweg 146 te Breukelen. In die ruimte kunnen
wij voldoende
afstand houden.
Om 20.30u volgt een presentatie door de heren
Giel Gulpers en Gerhard Hof over: “De Vechtstreek door
de ogen van Jac. P. Thijsse” naar aanleiding van het
Verkade-album De Vecht van 1915.
In verband met de covid-19 voorschriften dient u zich
wel vantevoren, via evenementen@historischekringbreukelen.nl aan te melden.
Klik op onze website HKB/alv, daar treft u alle stukken
voor de jaarvergadering aan.

Lezing Frits de Ruyter de Wildt
In november 2020 organiseren wij een lezing van Frits de Ruyter de Wildt over
Engel de Ruyter die in 1675 Boom en Bosch als buitenplaats aan de Vecht liet
bouwen.
Frits is de 12e generatie-nazaat van Nederlands grootste admiraal Michiel de
Ruyter. Frits de Ruyter de Wildt houdt zijn presentaties met een scherp oog
voor hedendaagse dilemma’s, relateert historische anekdotes aan zijn publiek
en gebruikt ook humoristisch relativisme. Hij plaatst actualiteit in de avontuurlijke context van het verleden, waarbij de hypes en valkuilen van het heden de
revue passeren. Locatie en datum worden nog bekendgemaakt.

Weerbaar Water
Nieuwe
Hollandse
Waterlinie

De lezing van Prof. Herman
Pleij op Nijenrode over de
NHW wordt verschoven naar
het eerste kwartaal van 2021
uiteraard afhankelijk van de
ontwikkelingen rondom het
Coronavirus.

Boeken, Boeken, Boeken
Wederom van harte aanbevolen!!
Drie recente interessante boeken
over historie in onze Vechtstreek te
koop bij Boekhandel van Kralingen. “Eeuwige Schoonheid aan de
Vecht” en “Het Vechtplassengebied” over de Nieuwe Hollandse Waterlinie in ons gebied van
Douwe Koen: kosten voor beide
boeken € 9,95. Het derde boek “Elsenburg, de verdwenen buitenplaats” van
Jan Simonis, Jaap Kottman en Hans van Bemmel kost € 25,00. En vergeet
natuurlijk ons eigen tijdschrift niet om aan uw vrienden en kennissen cadeau
te geven. Losse exemplaren zijn bij Boekhandel van Kralingen te koop.

Werf nieuwe leden: Gratis Boekwerk Op = Op!
De HKB wil graag nieuwe leden interesseren en doet een duit in het zakje door
een waardevol standaard boekwerk van dr. Arie. A. Manten, getiteld Breukelen
en omgeving tussen 400 en 1200, GRATIS ter beschikking te stellen voor die
leden van de HKB, die aantoonbaar een nieuw lid voor onze vereniging aanbrengen.
Wat moet u daarvoor doen? Benader uw belangstellende familie en kennissen en laat hen kennismaken
met ons tijdschrift en de inhoud van deze nieuwsbrief. Verwijs vervolgens naar de link hieronder met
het inschrijfformulier waarmee een lidmaatschap
van onze vereniging simpel kan worden bevestigd.
Zodra het nieuwe lid aangemeld is, kunt u contact
opnemen met de ledenadministratie om uw gegevens
door te geven voor de bezorging van het boek dat
gratis bij u in de brievenbus wordt gedeponeerd.
Let op: genoemd boek is gratis beschikbaar zolang de
voorraad strekt: wie het eerst komt, het eerst maalt.
https://www.historischekringbreukelen.nl/lidmaatschap/lid-worden/
Contact:
Mail: evenementen@historischekringbreukelen.nl
Meer informatie vindt u op www.Historischekringbreukelen.nl
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