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De Vechtstreek vanuit de Lucht!
De tentoonstelling Vechtstreek vanuit de Lucht! vertoont
luchtfoto’s van de Vecht en de Angstel die gemaakt zijn met
een drone-camera door fotograaf Gerhard Hof. Deze foto’s
tonen de Vecht van Utrecht tot Muiden en de Angstel vanaf de
Vecht tot de Amstel. Naast deze foto’s worden er in de
tentoonstelling ook drone-camera foto’s van Gerhard getoond van
alle kernen aan deze rivieren en de Hollandse Waterlinie. Een ware
ode aan dit prachtige en bijzondere landschap! De tentoonstelling is tot
en met zondag 12 juni 2022 te zien in het Vechtstreekmuseum.

Restauratie Buitenplaats Over Holland.
Op 27 februari waren wij te gast bij Flora Batava waar de heer Paul Vesters van Utrechts Landschap de plannen om de buitenplaats
Over Holland in volle glorie te herstellen uitlegde. Was zeer interessant, alhoewel door storm Eunice het bos te gevaarlijk was om na
de lezing met de heer Vesters de overplaats van Over Holland te bezichtigen. Wel is het mogelijk nieuwe aanplant te sponsoren. Wilt
u graag bijdragen aan de restauratie van het bos Over-Holland? Dat kan! U kunt een boom doneren, bijvoorbeeld een laanboom of
fruitboom. Er zijn ook jonge bomen en stinzenplanten nodig. Graag verwijzen wij u naar www.utrechtslandschap.nl/doneer

Loop naar de pomp!
In 1997 heeft de HKB een replica van de Dorpspomp naast de
Pieterskerk geschonken. Het origineel heeft van 1907 tot 1928
dienstgedaan. Leuk zo’n geschenk, maar in de loop der jaren heeft het
roestmonster toch enige greep gekregen op deze stalen constructie.
Daarom zoeken wij enkele handige vrijwilligers, die samen met uw
bestuur een middag in de lente met schuurmachine, menie en lakverf
aan de gang willen gaan om ons geschenk weer de allure te geven die
het verdient. Graag aanmelden bij
voorzitter@historischekringbreukelen.nl

Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Breukelen
Ook via deze Nieuwsbrief nodigen wij u graag uit om onze ALV op dinsdag 22 maart 2022 bij te wonen. De vergadering zal
plaatsvinden in Kockengen, Wagendijk 43, zaal Irene. De inloop start vanaf 19.15 uur, de vergadering begint om 19.30 uur.
De ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden. Na de vergadering is er een koffie-/theepauze, met vervolgens een lezing door
Daan Wolfert over het onderwerp “Het Rampjaar in de Vechtstreek“. Deze lezing is ook toegankelijk voor niet-leden. Voor zowel
de ledenvergadering als voor de lezing dient men zich aan te melden via onze website.
https://www.historischekringbreukelen.nl/product/algemene-leden-vergadering/
Na afloop is er nog gelegenheid om terug te blikken op het afgelopen jaar of te discussiëren over de toekomst.
De financiële stukken, de agenda en het jaarverslag 2021 zijn te raadplegen op
https://www.historischekringbreukelen.nl/vereniging/algemene-ledenvergadering/
Wij heten u van harte welkom!

Redactie Historische Kring Breukelen zoekt leden
Voor Tijdschrift Historisch Kring Breukelen zijn we op zoek naar
enkele redacteuren. De doelgroep van het tijdschrift is een publiek
geïnteresseerd in de geschiedenis van Breukelen en omgeving in de
breedste zin van het woord.
Wij zijn op zoek naar collega’s die mee willen helpen om onderwerpen voor ons tijdschrift te selecteren, verder te onderzoeken en
beschrijven. De redactie vindt het tijd om haar gelederen te
versterken met nieuwe collega’s.

te

Wat moet een redactielid kennen en kunnen? De belangrijkste
eigenschap is een warme en kritische belangstelling voor het
historische wel en wee van Breukelen en omgeving. Daarnaast is
een redelijk vertrouwen in de eigen taalvaardigheid een pre, al is
er steun van de andere redactieleden.
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over de taken van een redactielid? Stuur dan een berichtje naar de redactie zodat wij u
een kort overzicht van de taken van een redactielid kunnen toezenden. redactie@historischekringbreukelen.nl.
Zie ook onze website: www.historischekringbreukelen.nl.

Met beide poten in de grond
Toch heeft het achteraf altijd meer voeten in de aarde dan je denkt.
Wat wordt de meest krachtige korte tekst? Dekt het inhoudelijk goed
het verhaal? Alleen in het Nederlands of ook in het Engels? In
coproductie met de ANWB is een informatiebord geplaatst bij het
station. Het bord geeft, inclusief een QR-code met doorverwijzing
naar meer achtergrondgegevens, een toelichting op de bijzondere
band tussen Breukelen en Brooklyn, met hun karakteristieke
bruggen. Bij de Vechtbrug stond al een bord met informatie over dit
onderwerp.
Amper geplaatst wordt het nieuwe bord getest door drie zeer
krachtige stormen in een week. Zelfs bij storm Eunice geeft het bord
geen krimp. Met warme belangstelling voor het doen en laten van de
Historische Kring plaatste aannemer Arian Fokker uit Nieuwer Ter
Aa het bord gratis voor de HKB en de gemeenschap. Koud in de
grond en drie stormen sterk, misschien een tip als u ook van kwaliteit
houdt: https://www.aannemersbedrijffokker.nl

Een betalend HKB-gezinslid, wie of wat is dat?
Er is enige verwarring over deelname aan een gratis HKB-activiteit die alleen voor leden bestemd is. Vraag is vaak “Mag
mijn partner ook mee?”.
Jazeker, MITS uw partner betalend gezinslid is. Een betalend gezinslid heeft dezelfde rechten als een regulier lid, dus ook
het recht tot het gratis bijwonen van HKB-activiteiten alleen voor leden.
Nee, in het geval uw partner geen betalend lid is.
Andere gasten zijn altijd van harte welkom als introducé bij een uitnodiging voor leden. De introducé betaalt een bijdrage
vanaf tenminste € 5,-. Dit laatste bedrag kan variëren al naar gelang de kosten van het evenement.
Hoe wordt u betalend gezinslid?
Voor slechts € 7,- wordt u betalend gezinslid en heeft u dezelfde rechten als een regulier lid van de HKB en één
tijdschrift op uw gezamenlijke woonadres. Aanmelden kan op onze website:
https://www.historischekringbreukelen.nl/lidmaatschap/lid-worden/
Vermeld bij opmerkingen svp HKB Gezinslid.

Gastvrouwen en gastheren in de Pieterskerk
In de decembernieuwsbrief hebben wij u uitgenodigd om tijdens marktdagen in de zomer
als gastvrouw of gastheer op te treden in de Pieterskerk. De Historische Kring Breukelen en
de Pieterskerk werken samen om bij gasten, toeristen en Breukelaren de aandacht op de
Pieterskerk te vestigen. Wij zijn blij met de positieve reacties en hebben nog enige plaatsen
beschikbaar. Heeft u belangstelling om af en toe een vrijdagmiddag als vrijwilliger bezoekers
kennis te laten maken met de historie in de Vechtstreek en zo bij te dragen aan het
openstellen van de kerk? Dan horen we dat graag van u op.
https://www.monumenten@historischekringbreukelen.nl .

Jubileumboek uitvaartbedrijf Van Dijk geeft ook inkijkje in
Oud-Breukelen
In 2020 bestond Uitvaartverzorging Van Dijk tachtig jaar. Reden voor de huidige eigenaar
Ralf van Dijk om een jubileumboek te laten maken over de historie van dit bedrijf uit
Breukelen.
Door corona schoof de verschijning van het boek twee jaar op, maar op 23 februari jl.
werd het boek ‘De Voorlopers’ gepresenteerd in de Pieterskerk. Burgemeester
Ap Reinders reikte daarbij het eerste exemplaar uit aan Dick van Dijk, vader van de huidige
eigenaar, die op die dag tachtig jaar werd.
Het jubileumboek gaat niet alleen in op de historie van het uitvaartbedrijf, het biedt ook
een inkijkje in hoe Breukelen er vroeger uitzag. Belangstellenden kunnen een gratis
exemplaar van het boek afhalen bij het Infohuis van de firma Van Dijk, dat elke woensdag
en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur geopend is: adres Kerkplein 3 in Breukelen. Zie ook
onze website: www.historischekringbreukelen.nl

Vroeger en Nu Kockengen en Nieuwer Ter Aa
Juliette Jonker vertelt: Na Vreeland, Loenen, Maarssen en Breukelen
hebben sinds vandaag, 11 maart ook Nieuwer Ter Aa en Kockengen
hun eigen Vroeger en Nu-wandeling. Vandaag met Pieter en Pim van
de gemeente Stichtse Vecht de door mij gemaakte 25 Vroeger en Nuborden opgehangen in deze schitterende dorpen en langs de
tussenliggende route, dwars door het Groene Hart. De officiële
opening volgt in mei, maar ze hangen, dus de rondjes zijn te lopen of
te fietsen. Met dank aan de lokale experts voor hun input: Wilke
Sloesarwij en Leo den Hertog (NtA) en Ad van Dongen, Leo van
Zanten, Piet Sondij en Gerard van Zuijlen (Kockengen) en natuurlijk
het RHC Vecht en Venen voor hun afbeeldingen en hulp. Ook online
te volgen:
www.nieuwerteraavroegerennu.nl en www.kockengenvroegerennu.nl.
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