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Beste leden van de Historische Kring Breukelen
Het COVID-19 virus houdt ons nog steeds stevig in zijn greep en tot onze spijt
kunnen wij komende maanden geen evenementen voor u organiseren. Gelukkig
is ons Tijdschrift in november in een extra dikke editie uitgekomen. Wij hopen
dat u ervan genoten heeft. Graag brengen wij u middels deze Nieuwsbrief op
de hoogte van enkele recente ontwikkelingen binnen de HKB, in de hoop dat
wij u in het voorjaar 2021 weer in levenden lijve kunnen ontmoeten.
Blijf gezond; wij wensen u Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!
Nol Herfkens
Voorzitter Historische Kring Breukelen

Werkgroepen HKB
Wij benutten deze Covid-19 periode van gedwongen inactiviteit voor
het organiseren van evenementen en lezingen voor onze leden, voor het
intensiveren van verdere studie op het gebied van lokale cultuurgeschiedenis,
monumenten, en voor de archivering en digitalisering van ons archief,
fotomateriaal en andere data. Hiervoor zijn binnen onze organisatie werkgroepen gevormd. Op onze website vindt u een beschrijving van de activiteiten
van deze nieuwe werkgroepen:
https://www.historischekringbreukelen.nl/vereniging/over-ons/

Lezingen
Zoals hierboven al medegedeeld konden geplande lezingen, zoals o.a. die van
Frits de Ruyter de Wildt, geen doorgang vinden. Zodra van overheidswege het
groene licht gegeven wordt, zullen wij u tijdig middels onze Nieuwbrief en via
onze website omtrent het nieuwe programma 2021 inlichten.

2021: Breukelen / Brooklyn 375 jaar en
Nyenrode Business Universiteit 75 jaar
Volgend jaar is het op 21 mei 375 jaar geleden dat Breukelaren betrokken
waren bij de ontstaansgeschiedenis van de wijk Brooklyn in New York. Een
onderwerp dat de gemoederen de afgelopen decennia danig bezig heeft
gehouden, want hoe groot was die verbinding? In Brooklyn zelf leeft deze
geschiedenis volop en de gemeente Stichtse Vecht is inmiddels eveneens
betrokken bij dit onderwerp. Ook de Historische Kring Breukelen zal volgend
jaar stil staan bij dit onderwerp, met name door er in ons Tijdschrift aandacht
aan te besteden en de schijnwerper te richten op de vele activiteiten die in het
verleden al ontplooid zijn in het kader van deze gebeurtenis.
Vooralsnog gaan we ervan uit dat de viering op aangepaste en virtuele wijze zal
plaatsvinden. De vrije verkiezingen in mei 1646 te Nieuw Breuckelen verdienen
aandacht, zeker tegen de achtergrond van het daar heersende motto “Eendracht
maakt macht“.
En dan is er ook nog het 75-jarig bestaan
van de Nyenrode Business Universiteit. Een
mijlpaal in een omgeving die op zichzelf al bol
staat van historische gebeurtenissen. In goed
overleg met diverse partijen wordt er gewerkt
aan alle voorbereidingen om aan deze twee
gebeurtenissen passende aandacht te schenken.

		Gevelsteen Bonifatius
Bonifatius heeft in 720 de Friese tempel
gekerstend en het evangelie naar Attingahem
gebracht, heden ten dage bekend als de
Pieterskerk in Breukelen. Dat wordt komend
jaar herdacht met tal van evenementen en
vooral ook met het aanbrengen van een gevelsteen aan de zuidoostzijde van de Pieterskerk.
De beeldhouwer Serge van Druten heeft al
een prachtig ontwerp in klei gemaakt. Vol
spanning wachten wij op het resultaat in
steen.

Initiëring CollectieBank
De HKB heeft besloten om gebruik te gaan maken van de “CollectieBank”.
Dit is een online beeldbank, speciaal voor historische kringen en stichtingen.
Hiermee kunnen wij moeiteloos en snel digitale collecties beheren, archiveren
en delen met een breed publiek. Onze volgende stap is het plannen van de
overgang van ons archief met
foto’s, dia’s, documenten,
objecten en tijdschriften
naar een digitale versie om
daarmee de historie van
Breukelen breed bereikbaar
te maken. In de komende
jaren zullen wij graag een
beroep op u doen om deze
activiteiten samen met onze
leden uit te voeren. Zie ook
https://www.collectiebank.nl/

Nieuwsbrief laatste keer bezorgd, daarna alleen e-mail
Zoals bekend streeft het bestuur van onze Kring ernaar zo maximaal als
mogelijk over de e-mailadressen van de leden te kunnen beschikken. Niet
alleen is het een praktisch punt om iedereen snel te kunnen bereiken, ook
gezien de hoge portikosten is dit noodzakelijk. Onze
bestuursleden hebben tijdens de laatste persoonlijke
bezorging van de Nieuwsbrief getracht onvolkomenheden
in het e-mailadressenbestand weg te werken.
Dat heeft zeker resultaat opgeleverd. Er kwamen toch weer
de nodige gegevens boven water. Op een ledenbestand van
560 ontbreken er nu nog de e-mailadressen van 68 leden.
Daarom hierbij nogmaals ons nadrukkelijk verzoek om de nog ontbrekende
adressen door te geven aan Zita Trossèl, die de ledenadministratie beheert.
ledenadministratie@historischekringbreukelen.nl
Voor wat de verspreiding van de Nieuwsbrief betreft, heeft
het bestuur besloten dat vanaf heden deze alleen nog maar
via e-mail aan de leden ter beschikking te stellen. Daarmee
is deze Nieuwsbrief de laatste die nog per post wordt verzonden aan de leden waarvan we geen e-mailadres hebben.
De Nieuwsbrief wordt ook op de website gepubliceerd. Ook voor tal van andere actuele zaken kunt u onze website raadplegen.
www.historischekringbreukelen.nl

Kerstcadeau suggestie:
Lidmaatschap HKB cadeau geven
Verras uw familie, buurman, vriend of kennis en
geef hem of haar een lidmaatschap van de HKB
cadeau. Leden ontvangen tweemaal per jaar ons
Tijdschrift en kunnen deelnemen aan lezingen,
evenementen en webinars. De jaarcontributie
bedraagt €€19,50 per jaar. Graag verwijzen wij u
naar
www.historischekringbreukelen.nl/lidmaatschap.
Een mail naar
ledenadministratie@historischekringbreukelen.nl kan ook.
Contact:
Mail: evenementen@historischekringbreukelen.nl
Meer informatie vindt u op www.historischekringbreukelen.nl
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