
Jaarverslag Historische Kring Breukelen 2022.  
 
1.Algemeen. 
 
Het jaar 2022 stond bol van de activiteiten, die een groot beroep hebben gedaan op de inzet 
van onze vrijwilligers en de bestuursleden in algemene zin. Dat kwam natuurlijk mede 
doordat we bevrijd werden van veel corona maatregelen en alle “machines“ weer volop 
konden gaan draaien. 
Onze kring was dit jaar als vanouds mede aanspreekpunt voor de organisatie van de Open 
Monumenten Dag OMD), wat ook tot zijn recht komt bij de betrokkenheid rond de Bronzen 
Troffel, het best geslaagde restauratieproject binnen de gemeente Stichtse Vecht. Deze 
werkdruk, maar ook het grote belang om met een gedegen visie over onze toegevoegde 
waarde de toekomst tegemoet te kunnen treden, hebben ons er toe gebracht om in het 
najaar een start te maken met brainstorm sessies hoe wij ons als Historische Kring Breukelen 
naar de toekomst zouden moeten profileren. Een hele opgave, maar wel nodig als we als 
kring interessant willen blijven voor onze leden en potentiële leden, waaronder de jeugd. 
Wat moeten onze doelen op langere termijn zijn, welke communicatiemiddelen heb je daar 
voor nodig en wat zal de aard moeten zijn van in de toekomst te organiseren evenementen? 
Veel vragen, waarbij wij voor de beantwoording ervan ook een beroep willen doen op 
suggesties en de inzet van onze huidige leden, dus voel u vrij om naar ons te reageren. 
Diverse bestuursleden hebben een netwerkdag met andere historische kringen bezocht, die 
veel nuttige informatie heeft opgeleverd, welke kan bijdragen aan deze zoektocht. 
 
2. Bestuurssamenstelling en taakverdeling. 
 
Het bestuur bestond ultimo 2022 uit 5 personen die zijn ingeschreven in de registers van de 
Kamer van Koophandel. De eerste 3 hieronder genoemde personen vormen het Dagelijkse 
Bestuur : 
 
Nol Herfkens  Voorzitter. 
Lodewijk Cornelissen  Penningmeester.  
Hugo ten Brink Secretaris. 
 
Rob Yntema  Projecten, archief, vragen van derden. 
Jan van den Beld Lezingen, evenementen. 
 
De overige bestuursleden 
Nanny Heijmans Evenementen, nieuwsbrief, media. 
Nienke Odekerken Redactielid, website. 
Zita Trossel Ledenadministratie. 
 



Per 1 januari 2023 heeft de redactiecommissie, bestaande uit Irma Gondrie, Jos en Nienke 
Odekerken, van ons tijdschrift het stokje van de samenstelling en productie daarvan 
overgedragen aan een nieuwe redactie. Dat wil niet zeggen dat zij niet meer beschikbaar zijn 
voor het schrijven van artikelen voor ons tijdschrift, maar wel vanuit een andere rol. Nienke 
Odekerken stopt ook met haar bestuurstaak maar blijft wel webmaster van de HKB website. 
Wij zijn hen alle 3 grote dank verschuldigd voor vele jaren inzet voor de redactiecommissie 
en melden met veel plezier dat zij op korte afstand aan onze kring blijven meewerken! 
 
Het bestuur heeft in 2022 achtmaal vergaderd.# 
 
3. Ledenaantal en administratieve organisatie. 
 
 1-1-2023 1-1-2022 
Stand per 1 januari 2022 570 561 
Opzeggingen 16 15 
Nieuwe Leden 25 31 
Overleden 6 6 
Verhuizing 1 1 
Stand per 1 januari 2023 572 570 
 
Ook dit jaar werd de actie voortgezet om leden over te overtuigen hun emailadres aan ons 
door te geven. Dat heeft toch weer een bescheiden resultaat opgeleverd. En ook het 
initiatief om ons tijdschrift eigenhandig met hulp van vrijwilligers aan huis te bezorgen, 
teneinde op de portokosten te besparen, is succesvol gecontinueerd. 
 
4. Tijdschrift HKB, nieuwsbrieven en website. 
 
Conform ons uitgangspunt verschenen er weer 2 tijdschriften, met een brede waaier aan 
interessante artikelen over onze gemeenschappelijke historie. Het bestuur kijkt steeds weer 
met bewondering naar de prachtige uitstraling van die 2 producties. Vorig jaar werd reeds 
vastgesteld dat het voor de redactiecommissie een tijdrovende taak is om de tijdschriften te 
realiseren, omdat met een relatief klein gezelschap aan de totstandkoming wordt gewerkt. 
Daarom werd een oproep gedaan aan alle leden om zich aan te melden voor de vernieuwing 
van deze voor onze Kring zo vitaal belangrijke activiteit. Dat heeft resultaat opgeleverd, want 
de redactiecommissie bestaat per 1 januari 2023 uit Marc Schweppe, Wilke Sloesarwij en 
Ingrid Bakker. Wij danken hen voor de bereidheid om zich voor onze Kring in te zetten. 
 
Er werden 4 nieuwsbrieven en uitnodigingen gerealiseerd, teneinde onze leden tussentijds 
van actuele ontwikkelingen op de hoogte te houden en de website werd in het laatste 
kwartaal van dit verslagjaar ingrijpend aangepast, om gebruikersgemak en inschrijving voor 
evenementen te verbeteren. Het is onze bedoeling om de komende jaren in toenemende 
mate gebruik te maken van dit medium om onze leden van onze eigen actualiteiten en die 
van onze omliggende kringen op de hoogte te houden. 
 



5. Lezingen en Open Monumenten Dag. 
 
Het overzicht evenementen / lezingen zag er als volgt uit; 
 
27 Februari; lezing door Paul Vester over de buitenplaats Over-Holland in Flora Batava. 
22 Maart; Algemene Leden Vergadering te Kockengen met lezing over het rampjaar in de 

Vechtstreek door Daan Wolfert. 
31 Mei; lezing door Frits de Ruyter de Wildt in de Pieterskerk. 
13 September; lezing door Juliëtte Jonker Duynstee over tuinkoepels in het parochiehuis. 
21 September; lezing door Sylvia Pessireron ; ” de Molukken en de Molukken in Nederland “ 

in het parochiehuis. 
27 September; rondleiding door Breukelen / in het kader van SWIB. 
22 Oktober; Breukelen in brand, bezichtiging van Oudaen, Gunterstein en Nijenrode, gevolgd 

door symposium en expositie in de Pieterskerk. 
18 December; première TV- documentaire “leven in BRKLN “ op initiatief van de Stichting 

BBB in Nijenrode. 
 
Bij het organiseren van lezingen blijkt het helaas dat de beschikbaarheid van Boom en Bosch 
een steeds groter probleem aan het worden is, aangezien er uit veiligheidsoverwegingen een 
bode aanwezig moet zijn bij bijeenkomsten en het pand niet voor ons doel alleen 
beschikbaar is. Des te verheugender dat we kunnen melden dat we welkom zijn in het 
parochiehuis in Breukelen en daar inmiddels op een bijzonder gastvrije ontvangst mochten 
rekenen bij gelegenheid van de organisatie van lezingen.  
 
Op 27 september vond er op verzoek van het SWIB een rondleiding plaats door Breukelen, 
onder leiding van Nanny Heijmans. En met veel genoegen kunnen we melden dat Michel 
Kunst de evenementencommissie is komen versterken en inmiddels met groot 
enthousiasme aan het werk is gegaan.  
  
Het werd reeds bij de inleiding vermeld dat het bestuur met veel genoegen terugkijkt naar 
de OMD op 10 en 11 september. De Bronzen Troffel werd dit jaar gewonnen door 
Begraafplaats Oud-Zuilen, voor de uitbreiding van het historisch kerkhof met een 
natuurbegraafplaats. De uitreiking vond plaats in Fort Maarsseveen. De bezoekersaantallen 
stegen van 1100 in het jaar 2021 naar 1700 in 2022. De organisatie van de OMD is een mooi 
voorbeeld van de groeiende samenwerking met de kringen in Loenen en Maarssen, 
waarover later meer. 
 
Op 22 oktober was het Rampjaar 1672 in onze Vechtstreek onderwerp van een zeer geslaagd 
seminar in de Pieterskerk, in combinatie met bezoeken aan Oudaen, Gunterstein en 
Nijenrode, in een gezamenlijke activiteit namens de Vrienden van de Pieterskerk, Het RHCVV 
en de HKB. 
 
  



6. Jumbo project. 
 
Ook dit verslagjaar werd verder door gewerkt aan de realisatie van dit plaatjes album in 
samenwerking met de Jumbo in Breukelen. Het goede nieuws is dat de afronding van onze 
activiteiten gepland staat voor het eerste kwartaal 2023. Dan wordt het eindproduct van 
onze inspanningen afgeleverd bij de producent van het album en is het aan de Jumbo 
organisatie om vast te stellen wanneer het album in de winkel komt te liggen. En daarmee 
komt er dan een einde aan een voor veel personen arbeidsintensieve periode, maar wel met 
vast binnenkort een prachtig eindresultaat! 
 
7. Samenwerking met Historische Kringen Loenen en Maarssen. 
 
In het laatste kwartaal van 2022 heeft het bestuur van de HKB het initiatief genomen om 
met de besturen van de kringen in Loenen en Maarssen in contact te treden of 
verdergaande samenwerking tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. We zitten in 
belangrijke mate gemeenschappelijk tegen dezelfde problemen aan te kijken; beperkte 
menskracht, digitalisering, hoe bind je jongeren?, gemeenschappelijke investeringen in meer 
professionele presentatie-apparatuur, enz. Deze bijeenkomst verliep bijzonder positief, er 
werden diverse raakvlakken in beeld gebracht en ieder gaat nu in het eigen bestuur polsen 
wat men van deze aanpak vindt. Overigens werd bij die gelegenheid vastgesteld dat er al op 
tal van onderwerpen informeel met elkaar wordt samengewerkt, respectievelijk 
gegevensuitwisseling plaatsvindt. Een belangrijk onderwerp, dat zeker een vervolg gaat 
krijgen in 2023. 
 
Diverse bestuursleden hebben een netwerkdag bijgewoond in Vinkeveen, die veel 
informatie heeft opgeleverd over het ontwikkelen van toekomst perspectieven.  
 
8. Huisvesting. 
Zie informatie over dit onderwerp in alinea na overzicht Lezingen 2022. 
 
9. Korte toelichting op diverse activiteiten. 
 
Met de gemeente waren er in 2021 contacten geweest over de gewenste uitstraling van de 
nieuwe Vechtbrug. Inmiddels is deze brug gerealiseerd en officieel geopend door 
vertegenwoordigers namens het College van B&W. Bij die gelegenheid heeft onze kring de 
burgemeester een fotocollage overhandigd van de hand van Gerhard Hof, voorstellende 
allerlei impressies van de brug uit heden en verleden, vanuit de lucht en vanaf de grond. 
 
Ook dit jaar zijn er weer veel vragen beantwoord van leden, maar zeker ook van inwoners 
buiten Breukelen, die om opheldering vroegen voor een kwestie die hen na aan het hart ligt. 
Onze archivaris Rob Yntema kon bijna altijd een antwoord geven, nadat hij daar het nodige 
onderzoek voor moest doen, met vaak een tevreden vraagsteller als resultaat. 
 



Het zogenaamde “ boekenproject “ werd succesvol afgerond. Met dit project beoogden we 
onze voorraad boeken netjes te registreren, zodat er bij navraag snel gehandeld kan worden 
en de uitleen functie soepel kan verlopen. 
 
Het bestuur heeft haar voorzitter afgevaardigd naar de afsluitende bijeenkomst over het 
Rampjaar in het paushuis in Utrecht. Er is in ons tijdschrift en via lezingen veel aandacht aan 
dit onderwerp geschonken en hetzelfde geldt voor de nawerking van 375 jaar Breukelen 
Brooklyn, met een indrukwekkende driedelige TV-productie via RTV Utrecht, die op de 
valreep van dit verslagjaar werd uitgezonden, onder verantwoordelijkheid van het bestuur 
van Breukelen Brooklyn Bridge. 
 
In het kader van nadere kennismaking en gegevens uitwisseling was het bestuur te gast bij 
het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn. Dat leverde veel informatie op en afgesproken 
werd dat dat bestuur in 2023 een tegenbezoek aan ons brengt, zodat wij hen op onze beurt 
kunnen laten kennismaken met wat ons bezighoudt en wat er te zien is in het mooie 
Breukelen! 


