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Ook dit jaar openden we weer met ons Nieuwjaarsdiner. De sfeer was gezellig en er waren 46 
deelnemers, die het erg naar hun zin hebben gehad. Tussen de gangen door konden we genieten van de 
gesproken column van Nico Schapendonk. Hij had er wel veel tijd aan besteed, maar politiek is 
misschien niet zo geschikt voor zo’n avond. 
Maandag 27 februari: algemene ledenvergadering. Buiten het bestuur waren alleen de leden van de 
kascommissie aanwezig en ons lid Joop van Uijtenhoven. De penningmeester is tevreden, het concept 
jaarprogramma ziet er goed uit, we hebben een nieuw bestuurslid (Elly van Uijtenhoven), maar toch 
blijft de toekomst van onze stadssociëteit zorgelijk. We krijgen de laatste tijd veel steun van Marijke 
van der Putten en Monique van de Voorde. Zij denken mee met het bestuur over verbeteringen van 
onze organisatie. Zij zijn van mening dat we ons vooral moeten richten op ledenwerving, netwerken, 
slim gebruik maken van sociale media en het zoeken naar mensen en bedrijven die bereid zijn onze 
debatavonden te faciliteren. 
Eén man doet wat dat betreft al heel veel voor onze vereniging: Jac Kriens, onze vaste gespreksleider 
bij debat- en forumavonden. Hij investeert veel vrije tijd in de voorbereiding, denkt mee en is een 
onvermoeibare aanjager van de discussie. Gratis en uit sympathie voor onze vereniging 
Na afloop van de (korte) ledenvergadering was wethouder Akinci onze gast. We hebben hem bereid 
gevonden met ons te praten over zijn plannen na ruim 100 dagen nieuw bewind. Jac. Kriens was de 
leider van de avond. Akinci doorstond het spervuur van vragen over zijn beleid goed. Er waren 
ongeveer veertig personen aanwezig. 
Het bestuur komt iedere eerste maandag van de maand bij elkaar en bespreekt het programma, de 
website, ledenwerving en actuele zaken. Ook gaan we op zoek naar een cadeau voor onze inleiders. 
Nadat we enige jaren de prenten van Jan Michielsen als aandenken konden geven willen we weer een 
goed geschenk voor onze gasten. Het gezamenlijk eten in de Avenue wil maar niet lukken. Er zijn 
soms zo weinig aanmeldingen dat het eten in overleg met de Avenue wordt afgelast. Jammer. 
Maandag 25 maart uitleg over het plan ‘Achter de Lange Stallen’ Het was een uiterst succesvolle 
avond. Ir. David Hendriks, ontwikkelingsmanager van MAB, belichtte het stedenbouwkundige deel, 
de heer Thijmen Loggers, seniorbeleidsmedewerker Verkeer en Economische zaken van de gemeente 
Heemstede leidde de avond in. Projectontwikkelaar MAB had een sterke afvaardiging naar Breda 
gestuurd. Naast de ontwikkelingsmanager was ook mevrouw Anne-Lize Hoftijzer aanwezig. Zij was 
voorbereid op kritische vragen over de commerciële gevolgen voor de winkeliers in het centrum van 
Breda. 
Maandag 22 april luisterden we in een volle bovenzaal van de Avenue naar een boeiende lezing van 
Rinie Maas en Janus Jochems over het drama dat zich op 4 oktober 1944 afspeelde op de Vloeiweide. 
Maas en Jochems schreven er een boek over. 
De sociëteitsavond van 23 mei werd een informatieavond over herstel van de natuur in het Markdal. 
De natuurclub en Vitalis hebben het geplande debat over de Klokkenberg afgezegd. De natuurvrienden 
van het Markdal waren bereid om de avond te verzorgen. Zij maakten op een leuke manier duidelijk 
wat de plannen zijn voor de herinrichting van het Markdal.. 
Maandag 24 juni is er een lezing met beeld en muziek door stadsbeiaardier Paul Maassen. Het was een 
spetterend verhaal, een leuke avond. 
In juli is er geen bijeenkomst, maar 25 augustus hebben we ons jaarlijkse uitstapje. We brengen een 
bezoek aan wijngaard Dassemus in Chaam. We worden ontvangen door Ron Langeveld met een 
welkomstdrankje. Maken een wandeling door de wijngaard en krijgen uitleg over het persen en filteren 
van de druiven. Ook mogen we het resultaat van zijn werk proeven. Na een voortreffelijke maaltijd 
met streekgerechten sluiten we deze heerlijke dag af. 
Na het ‘zomerreces’ is er in de vergadering van september veel aandacht voor de toekomst van de 
Gouden Cirkel. We maken serieuze plannen voor een andere opzet en zullen dit in de algemene 
ledenvergadering met de leden bespreken. 
De avond van 30 september is een debat avond over de toekomst van de inloopstraten van Breda. Het 
was een heel goed debat, er was een goede opkomst. De winkelproblematiek was het belangrijkst. 
In de bestuursvergadering van begin oktober komt er een vervolg op de toekomstplannen van de 
Gouden Cirkel. Onze voorzitter heeft met verschillende mensen gesproken die zich professioneel met 



de stad bezig houden. Er moet een soort samenwerkingsverband komen. Wij zullen voor de debatten 
zorgen 
In oktober hebben we een heel actuele lezing: 20 oktober was bekend geworden dat het project ‘Hip 
Ambacht’, de negen straatjes van Breda, de winnaar was geworden van de Brabantse Erfgoedprijs 
2013. Maandagavond 28 oktober komt de voorzitter van de Stichting Cultuurbehoud Breda, Barbara 
Putters, ons alles vertellen over haar mooi project. Het was een interessant onderwerp en het werd 
goed verteld. 
Het bestuur is nog steeds druk bezig met de ‘toekomstvisie’, daarbij geholpen door Marijke van der 
Putten en Monique van de Voorde. We hebben dringend nieuwe leden nodig. Om de vereniging 
leefbaar te houden moeten er debatten zijn en goede lezingen. Je krijgt nieuwe leden door goede 
avonden! 
Ook wordt er natuurlijk weer nagedacht over ons Nieuwjaarsdiner en het programma voor het komend 
jaar.        
Dankzij onze debatavonden hebben we wel weer een paar nieuwe leden, maar van de leden van het 
eerste uur haken er toch een aantal af. 
Op het ogenblik hebben we 108 adressen in ons ledenbestand, 17 postadressen en 91 leden die hun 
informatie via e-mail krijgen. 
We begonnen het jaar met 119 adressen, waarvan er 22 post ontvangen en 97 e-mail. 
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