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We beginnen dit jaar weer vol enthousiasme met de eerste bestuursvergadering op 5 januari! We 
bespreken na de onderlinge uitwisseling van goede wensen o.a. de actiepunten, het programma, de 
website. Hans Brink zal  bijvoorbeeld bij de Rabobank vragen of zij afzonderlijke projecten van ons 
willen sponsoren. Louis van Gils  en Harry Vermeulen zullen een voorstel maken voor de flyer die wij 
willen laten drukken als vervanging van onze mooie maar verouderde folder. We blijven proberen 
meer aandacht te krijgen voor onze activiteiten (BN/De Stem). Marius Klunne probeert de website in 
orde te krijgen. 
Het Nieuwjaarsdiner was 25 januari, er waren 49 leden. Het was een heel aangename avond, de  
beschouwende redevoering van onze erevoorzitter en de verbindende teksten van Toon van Miert 
werden zeer gewaardeerd. 
In de bestuursvergadering van februari komt natuurlijk de voorbereiding van de algemene 
ledenvergadering aan bod, maar naast de lopende zaken komt het plan naar voren om voortaan de 
uitnodigingen per e-mail aan de leden toe te sturen. Dit om onkosten te besparen en omdat dit een 
meer eigentijdse manier van ledenbenadering is. Het programma van de algemene ledenvergadering 
heeft dit jaar een iets andere opzet: in voorgaande jaren werd de bijeenkomst afgesloten met een 
lezing. Dit jaar begonnen we met een bezoek aan het Koningin Wilhelmina Paviljoen op het 
Kasteelplein. Na het diner in De Avenue hielden we de ledenvergadering. Misschien was het door 
deze opzet dat  deze vergadering door minder leden werd bezocht. 
In de bestuursvergadering van maart wordt er naast de nodige onderwerpen als programma en website 
aandacht besteed aan het 15-jarig bestaan van onze vereniging in 2011. Er wordt een 
lustrumcommissie opgericht. Ook is er een voorstel om weer eens een ledenlijst samen te stellen. 
Daarnaast krijgt de ledenwerving aandacht. 
Tijdens de sociëteitsavond van maart komt generaal-majoor van Groningen de plannen toelichten die 
defensie heeft met het Prins Bernhard Paviljoen aan het Kasteelplein. De avond was druk bezocht 
maar voldeed niet aan de verwachting. Het is interessant om ingelicht te worden over de opleidingen 
aan de Nederlandse Defensie Academie, maar wij hadden informatie verwacht over de plannen voor 
het stadshart!  
In de bestuursvergadering van april komen geen bijzondere zaken aan bod. Voor de sociëteitsavond 
van april hebben we weer een boeiend onderwerp, dat wordt behandeld door een enthousiaste 
deskundige. Prof. Dr. Wim Klinkert komt ons vertellen over de Bredase vestingwerken. Het was een 
goede voordracht. Wim Klinkert heeft de Bredase vestingwerken op een interessante manier in een 
breder kader geplaatst. 
In de bestuursvergadering van mei gaat onze aandacht uit naar de invulling van de sociëteitsavond van 
die maand. De afspraak die we hadden met Gebouw F kan niet doorgaan. Harry en Frans zullen druk 
op zoek gaan naar een invulling. Die wordt gevonden: historicus Joop Bakker houdt een lezing met als 
onderwerp “De Vlucht’. Het is zeventig jaar geleden maar De Vlucht blijft een onderwerp dat leeft.  
De bestuursvergadering van juni laat alleen maar positieve geluiden horen: goede opkomst bij de 
avonden, diner bij de Avenue is goed, we zitten in de riante positie dat we voor het programma een 
aantal onderwerpen in voorraad hebben, de folder ziet er goed uit en valt binnen de begroting en de 
meeste leden hebben hun contributie betaald. Dankzij het goede aantal ‘eters’ hoefden we niet veel 
zaalhuur te betalen. Er s dus geen reden om ontevreden te zijn. 
Op de avond van 28 juni hield Sjef Langeveld een afsluitende voordracht over Bredase singels, een 
reeks die gehouden is naar aanleiding van de uitgave door onze stadssociëteit van “Het Singelboek, 
een tweede Gouden Cirkel”.  
In de maand juli zijn er geen activiteiten, maar 2 augustus komt het bestuur al weer bij elkaar! Tot 
onze schrik geeft Marius Klunne aan dat hij wegens tijdgebrek moet stoppen met zijn werk als 
bestuurslid. Daar hij ook onze website beheert wordt het nu tijd om te zoeken naar iemand die dat wil 
overnemen. Wij hopen dit in eigen kring te kunnen oplossen. 
Na het korte zomerreces brengen we maandag 23 augustus een bezoek aan de Bredas synagoge. Ruim 
een kwartier voor aanvang van het programma stonden de leden al te wachten in de Schoolstraat. 
Uiteindelijk hebben meer dan 50 leden van de gelegenheid gebruik gemaakt kennis te kunnen maken 
met de synagoge en de uitleg te aanhoren over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Breda. 



Na deze interessante middag was er gelegenheid te dineren bij Dickens&Jones, 37 leden waren daar 
aanwezig. 
In september bespreken de bestuursleden het programma, het beheren van de website en behandelen 
we de vraag van nieuwe leden naar een eigen mail adres voor de Gouden Cirkel. Het gebruiken van 
het privé mail adres van Marianne Volker is niet professioneel. 
Op de sociëteitsavond van 27 september komt wethouder Willems uitleggen waarom hij probeert de 
Bredase binnenstad op de werelderfgoedlijst van Unesco te krijgen. 
Nadat wethouder Willems zijn verhaal heeft gehouden stelt Louis van Gils vast dat hij, na alles wat hij 
verteld heeft, zeker lid moet worden van de Gouden Cirkel. Dat wordt die zelfde avond nog geregeld! 
Ook sturen we een brief naar alle gemeenteraadsleden. Wij nodigen hen uit als bestuurders van een 
historische stad, lid te worden van deze vereniging van geëngageerde burgers. Er komen vier reacties. 
In oktober zorgde ons lid Daan Manneke voor een heel geslaagde avond. Hij vertelde duidelijk hoe 
een componist werkt en kwam met een mooie historische aanloop bij zijn eigen werk terecht. 
Natuurlijk liet hij zijn muziek ook horen. 
In oktober en november werken Frans Broos en Harry Vermeulen aan het programma voor 2011. Ook 
wordt er steeds aandacht besteed aan de website. 
Voor de sociëteitsavond van november is Marc Berends de inleider. Hij komt ons bijpraten over de 
Heilig Hartkerk. Al 25 jaar houdt het gebouw de gemoederen bezig. Marc Berends vertelde de 
geschiedenis van de laatste jaren van de heilig Hartkerk maar ging ook in op actuele ontwikkelingen. 
Zoals we gewend zijn is er in december geen activiteit. 
We verheugen ons op het Nieuwjaars / lustrum diner, dat 10 januari de opening zal zijn van het jaar 
waarin we ons derde lustrum vieren. 
We zullen dit lustrumjaar proberen niet alleen te overleven maar ook een bloeiende vereniging te 
worden. 
We eindigen dit jaar met een adressenbestand van 124 leden en hebben van 102 van hen een e-mail 
adres. 
    
 
Marianne Volker-van Miert, secretaris 


