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Beste leden,

Het Bestuur van de Historische Kring Breukelen wenst u een voorspoedig en
gezond 2023. Wij hopen u dit jaar weer te mogen verwelkomen bij de
verschillende activiteiten die wij gaan organiseren.

Hieronder kijken we alvast vooruit naar het evenementenprogramma voor
het komende halfjaar waaronder de Algemene Ledenvergadering op 29 maart
2023, met daarin een lezing over de bekende, destijds op Nyenrode
woonachtige kunsthandelaar Jacques Goudstikker (1897 – 1940).
Alle onderstaande lezingen zijn ook terug te vinden op onze website, waar u
zich tevens voor de lezing kunt aanmelden.

Namens het Bestuur,

Nol Herfkens
Voorzitter HKB

Januari 2023

Lezingen en Evenementen

Op donderdag 12 januari 2023 organiseert het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in Breukelen een rondleiding
met uitleg betreffende het eigen archief van RHCVV aan de Schepersweg. Aanvang 19:30 uur.
Aanmelden vóór dinsdag 10 januari via evenementen@historischekringbreukelen.nl.

Het RHCVV beheert de archieven van de gemeenten Stichtse Vecht, De Bilt en
De Ronde Venen. In de depots ligt ruim 600 jaar erfgoed opgesloten.
De hoofdvestiging en grote studiezaal is gevestigd in het Cultuurhuis in Breukelen.
Bent u altijd al eens nieuwsgierig geweest hoe je nu een archiefonderzoek naar je
familie eigenlijk moet starten of wie heeft er vroeger in je straat gewoond heeft.
Dit en vele andere zaken komen deze avond aan de orde mèt een rondleiding in
het depot die altijd wordt afgesloten met een kijkje in de fotoladekasten.

Op woensdag 25 januari 2023 zal dijkgraaf Joyce Juanita Sylvester een lezing houden over de geschiedenis
van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, waarbij uitstapjes naar historische gebeurtenissen en andere
waterschappen aan de orde komen. Locatie: het Parochiehuis te Breukelen.
Aanvang 19:30 uur

Mevrouw Sylvester is een Nederlands politicus en bestuurder van
Surinaamse afkomst. Namens de Partij van de Arbeid was zij lid van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal van 2003 tot 2015. Van 2008 – 2015
was zij waarnemend burgemeester van de gemeenten Anna Paulowna en
Naarden en van 2016 tot 2022 was ze werkzaam als substituut ombudsman
bij de Nationale Ombudsman. Tegenwoordig is zij dijkgraaf Amstel, Gooi en
Vecht.



Op woensdag 22 februari vertelt Hans Muntjewerff, vrijwillig medewerker van de Historische Vereniging Oud-Hoorn, het verhaal
van de roemruchte gebeurtenis uit de Tachtigjarige Oorlog, ‘de Slag op de Zuiderzee’ (1573).

Locatie: het Parochiehuis te Breukelen. Aanvang 19:30 uur.

Na de landing op 1 april 1572 van de Watergeuzen in Den Briel kozen
veel steden in Holland prins Willem van Oranje als Stadhouder.
Amsterdam bleef koning Filips II trouw. Landvoogd Alva probeerde
de steden weer onder zijn gezag te krijgen. Plunderend en
brandstichtend ging zijn leger door het land, Naarden werd
uitgemoord. Uiteindelijk lukte het hem met steun uit Amsterdam om
Haarlem te veroveren, waarna de troepen naar Alkmaar oprukten. In
Amsterdam rustten tegelijkertijd de Spanjaarden een oorlogsvloot uit.

Op woensdag 29 maart 2023 vindt de
Algemene Ledenvergadering van de Historische
Kring Breukelen plaats in het Parochiehuis te
Breukelen. Aanvang 19:30 uur. Na het officiële gedeelte van de

ALV volgt een lezing van
Pol Schevernels over

kunstverzamelaar Jacques
Goudstikker, destijds eigenaar
van Nyenrode, die in 1940 op
dramatische wijze om het leven

kwam. Aanvang 20:30 uur.

Hieronder treft u de voorlopige planning voor het tweede kwartaal 2023. Noteer deze informatie alvast in uw agenda.
Meer informatie over deze activiteiten volgt in de eerstvolgende Nieuwsbrief.

Vechtstreekmuseum
Van 25 februari tot en met 10 september 2023 staat een
wisseltentoonstelling gepland over ‘Kastelen in de Vechtstreek’.
Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op de geschiedenis van alle ooit
bestaande kastelen in de Vechtstreek.

Woensdag 19 april.
Lezing over ‘Wandeling langs de Vecht vanaf Cromwijck’ door
Hans van Bemmel. Locatie: het Parochiehuis te Breukelen.
Aanvang: 19:30 uur.

Mei
Lezing door Inge van der Ven over Flora Batava. Datum nader te
bepalen.



Website HKB vernieuwd
In het laatste kwartaal van 2022 werd de HKB-website vernieuwd.
Op de homepage kunt u direct op de komende HKB-activiteiten
klikken. Daarnaast vindt u onder Berichten een verwijzing naar onder
andere persberichten,
tentoonstellingen en andere
activiteiten in Breukelen en
omgeving. Ook zijn onze
tijdschriften vanaf 2018 t/m
2021 nu eenvoudiger te
raadplegen door middel van
een bladerfunctie. Tevens
kunt u deze downloaden.

Ander nieuws

Nieuwe redactie Tijdschrift Historische Kring Breukelen
Met ingang van 1 januari 2023 nemen Marc Schweppe en Wilke
Sloesarwij het werk van de huidige redactie over. Ingrid Bakker zal
hen gaan helpen als redactiecoördinator.

Genoemde nieuwe redactieleden hebben hun sporen verdiend op
het gebied van het schrijven van artikelen, het uitgeven van
tijdschriften en het organiseren van evenementen en zijn enthousiast
om hun kennis en ervaring bij het samenstellen van ons toekomstige
tijdschrift in te zetten

U bent altijd van harte welkom om de redactie te ondersteunen met
uw suggesties voor onderwerpen voor ons tijdschrift en eventueel
door u zelf te schrijven artikelen. De variëteit aan onderwerpen in
ons tijdschrift zal er alleen maar mee gediend zijn.

Verken onze
nieuwe website
eens. “Wandel”

rond door de
rubrieken en

pagina’s en ontdek
meer en meer

waardevolle
informatie over

onze historie.

Contact:
Mail: evenementen@historischekringbreukelen.nl

Meer informatie vindt u op www.historischekringbreukelen.nl
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