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Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 oktober aanstaande
Op 23 september jl. heeft u onze uitnodiging voor de ALV ontvangen. Aan agendapunt 9 (Samenstelling bestuur HKB) wordt het
volgende nog toegevoegd: De huidige bestuursleden A.H.Herfkens, H.T.H.M.ten Brink, L.J.M.Cornelissen en J.Th.M.van den Beld
hebben inmiddels een bestuurstermijn van 3 jaar volbracht en hebben zich herkiesbaar gesteld voor een volgende termijn van 3 jaar,
welke herverkiezing in de komende ALV zal plaatsvinden. Het is volgens de statuten natuurlijk ook mogelijk dat andere leden zich
kandidaat stellen voor het bestuur.
R.W. Yntema heeft zijn bestuurslidmaatschap in 2020 verlengd, hetgeen in de ALV zal worden geformaliseerd.
De ALV zal plaatsvinden in de trouwzaal van Boom en Bosch.
Inloop vanaf 19.00 uur. De vergadering begint om 19.30 uur.

Vroeger en Nu wandeling in Kockengen en
Nieuwer Ter Aa
U kent ze wel, die strategisch geplaatste borden waar een historische foto
is afgebeeld met een toelichtende tekst. Er wordt momenteel hard gewerkt
om deze borden ook in Nieuwer Ter Aa en Kockengen te plaatsen.
De subsidie van de Gemeente is inmiddels toegekend en de beschrijvingen
van de historische plaatsen met de looproute worden gemaakt. Voorjaar
2022 hopen wij de wandeling te kunnen openen.

Open Monumentendag 2021 groot succes
Open Monumentendag (OMD) in de Vechtstreek op 11 en 12 september was dit
jaar een groot succes. Wij hebben veel meer bezoekers kunnen verwelkomen dan in
voorgaande jaren en er waren tal van nieuwe monumenten en activiteiten.
De R.K. Kerk en Pastorie O.L.V. Tenhemelopneming en de N.H. Kerk in
Kockengen, de Spengense, Kockengense en de Oukoper Molen, de nieuwe raadzaal
in het koetshuis van Boom en Bosch,
het botenhuis van N.R.V. Het Galjoen,
de zelfoogsttuin van boerderij Hof van
Gunterstein, het Brandspuithuisje openden
alle voor de eerste keer hun deuren op OMD.
Ook de nieuwe historische wandeling door
Breukelen was een primeur en werd door vele bezoekers gelopen. In totaal
19 monumenten werden door grote bezoekersaantallen bezocht.
De Bronzen Troffel 2021, de prijs van de gemeente voor de beste monumentenrestauratie,
werd gewonnen door Flora Batava in Nieuwersluis. De voormalige buitenplaats Vijverhof werd
prachtig gerestaureerd. Zowel de gebouwen als het park werden in oude glorie hersteld en de
Vechtstreek is een bijzonder hotel-restaurant rijker. De restauratie van het rieten dak op het
houten woonhuis in expressionistische stijl op Nieuweweg 3 in Breukelen kreeg een eervolle
vermelding van de vakjury.

Beeldbank HKB
Er wordt hard gewerkt aan onze beeldbank, waarin digitale foto’s, documenten, tijdschriften en voorwerpen van de HKB worden
ondergebracht. Op deze manier wordt ons archief digitaal ontsloten voor alle leden, inwoners van Breukelen, Kockengen en
Nieuwer Ter Aa en andere geïnteresseerden in de historie van Breukelen en omgeving. De beeldbank is tijdens de OMD op
11 september aan geïnteresseerden getoond. De bezoekers van onze stand op de markt konden zien wat er tot dat moment
gepubliceerd was. Het toevoegen van gedigitaliseerde bestanden aan de beeldbank is een lange-termijn project.
Heeft u zelf (beeld)materiaal dat interessant is voor de beeldbank en/of kunt u ons helpen met het vullen van de beeldbank en het
beschrijven van de foto’s e.d.? Stuur dan een e-mail naar: beeldbank@historischekringbreukelen.nl .

Breukelen en Brooklyn al 375 jaar verbonden
Zoals iedereen inmiddels wel weet bestaat dit jaar de verbinding tussen
Breukelen en Brooklyn 375 jaar. Dat is de reden dat onze kring het belangrijk
vindt dat op twee borden achtergrondinformatie wordt verstrekt aan fietsende
of wandelende voorbijgangers over deze bijzondere gebeurtenis. Bij de
Vechtbrug staat inmiddels al zo’n bord. Het tweede bord willen we in de
komende periode plaatsen bij het station, zodat elke binnenkomende bezoeker
meteen kennis kan nemen van deze informatie.
Als tip willen wij u opnieuw graag wijzen op de Tentoonstelling “Met een
koffer vol naar Brooklyn: Vier eeuwen Nederlands-Amerikaanse cultuur in
archiefstukken” in het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen die nog
doorloopt tot 31 december 2021. Kijk op: https://www.rhcvechtenvenen.nl/
tentoonstellingen/met-een-koffer-vol-naar-brooklyn.

Historische Kring Breukelen 35 jaar
Uit TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 1 nr. 1. 1986
“Op 7 januari 1985 werd begonnen met het raadplegen van een aantal mensen
inzake de haalbaarheid van een plaatselijke historische kring. Die activiteit werd
geleidelijk verbreed. Toen de eerste tekenen gunstig leken werd ook de publiciteit
gezocht, Ruim een jaar later, op 28 januari 1986, kon een voorbespreking in ruimer
kring worden gehouden, waaraan 27 mensen deelnamen
Op dinsdagavond 23 april vond in een openbare vergadering in “Boom en Bosch” de
officiële oprichting plaats van onze Kring. In die bijeenkomst werden de navolgende
besluiten genomen:
1. Over te gaan tot het oprichten van een vereniging met het karakter van
een plaatselijke historische kring.
2. Deze kortheidshalve de naam te geven Historische Kring Breukelen (hierna af
te korten HKB), maar statutair vast te leggen dat de HKB zich zal bezig houden
met de geschiedenis van Breukelen en de omgeving van Breukelen, alsmede met
die aspecten van de regionale, vaderlandse en algemene geschiedenis die van
belang zijn voor een goed begrip van de geschiedenis van Breukelen
3 Zodra dit mogelijk is te beginnen met de uitgave van een Tijdschrift van de
Historische Kring Breukelen. De lidmaatschapscontributie van de HKB over 1986
(tijdschrift inbegrepen) dientengevolge te bepalen op f 30,-, met dien verstande
dat elk tweede en volgende lid uit eenzelfde huishouden de halve contributie
mag betalen indien geen eigen exemplaar van het tijdschrift wordt verlangd”
Kortom, 35 jaar zal niet alleen in 2021, maar door Corona ook
in 2022 gevierd worden. Meer hierover tijdens de komende ALV.
Deze nieuwsbrief kunt u direct
printen voor een andere leeservaring maar spaar boom en bos.
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