
Jaarverslag 2021 Stadssociëteit De Gouden Cirkel                                                                                                                                                                    
 
Inleiding 
Het was in meerdere opzichten een bijzonder jaar: we vierden ons 25-jarig bestaan, drie leden met 
bijzondere verdiensten ontvingen de Gouden Speld en begin oktober rolde een prachtig boek over 
landschappelijk erfgoed van de drukpersen. Helaas gooide Corona veel van onze plannen in de war. 
We zijn ontzettend blij met de positieve reacties op de activiteiten die we wel hebben kunnen 
organiseren en het feit dat leden trouw blijven aan De Gouden Cirkel. Ons ledental groeide zelfs. 
Heel veel dank daarvoor! 
 
Jubileum 
Op 26 januari was de ‘aftrap’ van ons jubileum in De Avenue, die was omgetoverd tot een 
opnamestudio. Omdat er geen publiek aanwezig mocht zijn, is voor de leden een opname gemaakt 
van de sprekers en van de uitreiking van de Gouden Speld van het logo van De Gouden Cirkel aan 
Marianne Volker, Jan Willem Messer en Frans Maas. In de week daarop hebben we met hulp van een 
aantal leden bij alle mensen die lid zijn, presentjes bezorgd: een doosje met bonbons en een cahier 
met herinneringen, interviews en blikken op de toekomst. 
Eind augustus konden we dan toch nog het jubileumdiner houden. We vingen aan met een muzikaal 
optreden van Deborah Jacobs en de muzikale omlijsting was in handen van Breda Swing Society, 
onder leiding van Henk de Ruiter. Op deze avond werd ook een oorkonde voor goed gastheerschap 
uitgereikt aan Mark Pulles van De Avenue. 
 
Programma 
In de eerste maanden van 2021 was er weinig mogelijk door de strenge Coronamaatregelen. De 
jaarvergadering hebben we schriftelijk afgehandeld. Zodra de maatregelen iets versoepeld werden, 
zijn we begonnen met het organiseren van buiten-excursies en zijn er bijeenkomsten georganiseerd 
in De Avenue die voldeden aan de Covid-maatregelen van het RIVM. De meeste activiteiten waren 
daardoor exclusief voor leden. De opkomst was steeds groot. Op 27 september en op 1 november 
konden we de zaal openstellen voor een breder publiek. 1 november was tevens de laatste 
mogelijkheid om iets te organiseren in 2021. Vanwege de snelle ontwikkelingen van het Coronavirus 
moesten we helaas tweemaal een bijeenkomst afgelasten nadat de leden zich daarvoor hadden 
opgegeven. Verderop in dit jaarverslag vindt U een gedetailleerd overzicht van de activiteiten in 
2021. 
 
Publicaties 
In 2020 hebben we de serie ‘Ons Cultureel Erfgoed nabij’ afgesloten. In vijf jaar namen we vijf wijken 
van Breda onder de loep. Ter gelegenheid van ons zilveren jubileum wilden we iets bijzonders doen. 
Een belangrijk thema is hoe stadsontwikkeling zich verhoudt tot landschapsontwikkeling om ons 
heen. Dit heeft geleid tot het boek ‘Landschappelijk Erfgoed Breda in beweging’. Dat we dit 
kwalitatief hoogwaardige boek in een relatief korte periode hebben kunnen maken is te danken aan 
de inspanningen van de redactie, bestaande uit Frans Maas, Toon Oomen, Peter van den Heuvel, 
Liesbeth den Hartigh en Marijke van der Putten. We zijn ook veel dank verschuldigd aan de 
gastschrijvers; Walter van de Calseyde, Hans van Engen, Christel Eversdijk, Jan Willem Messer, Hans 
Thoolen, ‘West 8’ en aan de kaartenmaker Joep van der Ven. Dankzij Berry van Gerwen is de 
vormgeving van het boek prachtig. We zijn trots op het resultaat. 
 
Het boek is voor €32,50 verkrijgbaar in de lokale boekhandels of te bestellen via 
secretarisgoudencirkelbreda@gmail.com De ledenprijs bedraagt €31,00 
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Publiciteit 
 
Nieuwsbrief 
Onze nieuwbrief heeft een nieuwe naam gekregen, ‘Berichten uit De Gouden Cirkel’.  De inhoud is 
interessanter geworden met interviews en links naar relevante onderwerpen op internet. Peter van 
den Heuvel heeft met behulp van het programma ‘Laposta’ gezorgd dat de opmaak veel 
aantrekkelijker is geworden. 
 
Website en Facebook  
Dankzij de inzet van Jack Stuart ziet de website van De Gouden Cirkel er goed uit en is deze altijd up-
to-date. Ook onze Facebookpagina wordt drukbezocht, inmiddels volgen meer dan 400 mensen de 
Facebookpagina en een enkele keer hadden we meer dan 2000 views. Op Facebook is bijna dagelijks 
een update over nieuws op het gebied van erfgoed in Breda en omgeving.  
 
Leden 
Het ledenaantal groeide ook dit jaar gestaag, er waren 22 nieuwe lidmaatschappen, er waren 13 
opzeggingen. Op 1 januari 2021 hadden we 185  lidmaatschappen, op 1 januari 2022 was het aantal 
lidmaatschappen 194. Omdat het lidmaatschap een partner is inbegrepen, zijn er per lidmaatschap 
meerdere leden, er zijn dus nu ruim 320 leden. We zijn hier heel blij mee omdat dit het 
bestaansrecht van De Gouden Cirkel ondersteunt. 
 
Overlijdens 
Helaas hebben we in 2021 afscheid moeten nemen van Vera Maas-van Wijmen, Hélène Zom-van 
Gool en Marie Thérèse Heijmans Moons.  
 
Financiën 
 
Verantwoording 2021  
Voor de uitgave van ons jubileumboek Landschappelijk erfgoed Breda in beweging hebben we steun 
gehad door middel van subsidies en sponsor. We bedanken Gemeente Breda, De Mastboom Brosens 
Stichting en de heer F.M. Maas. Vanwege de Coronapandemie heeft het bestuur besloten dit jaar de 
boekhandels niet te vragen om een sponsorbedrag. 
 
Extra middelen (€ 234,-) zijn er ook nog binnengekomen via de actie Rabo ClubSupport, waarbij leden 
van de Rabobank een stem uit kunnen brengen op hun favoriete vereniging. Hoe meer stemmen er 
op een vereniging worden uitgebracht, des te meer geld die vereniging krijgt.  
 
Het resultaat over 2021 is hoger dan begroot (€ 1.228,-). Dit is toe te schrijven aan de opbrengst van 
het boek Landschappelijk Erfgoed Breda in beweging en de verenigingsuitgaven, die veel lager waren 
dan begroot, omdat er minder activiteiten konden worden georganiseerd.  
 
De kascommissie, bestaande uit Annelies Hendrikse en Patrick Zuijderwijk, heeft geconstateerd dat 
er niets aan te merken is op de financiële verantwoording over 2021. Het verslag van de 
kascommissie zit in een afzonderlijke bijlage. De kascommissie wordt bedankt voor haar inzet.  
 
Bij het aantal lidmaatschappen (194) per 1-1-2022 zijn er voldoende inkomsten uit de contributies 
om de reguliere activiteiten te kunnen uitvoeren. Er is sprake van een gezonde financiële situatie.  
 
In een afzonderlijke bijlage vindt U de financiële resultaten van 2021. 
 
 



BIJEENKOMSTEN 2021 
 
26 januari 2021  jubileumuitzending 
 

  

 

 

 
2021 is het jaar waarin Stadssociëteit De Gouden Cirkel haar 25-jarige jubileum vierde. Ondanks het 
feit dat het anders liep dan het bestuur bedacht en gepland had, kende het jaar vele activiteiten, 
zodat de leden elkaar ondanks corona konden ontmoeten. 
 
Dat gold ook voor de aftrap van het feestjaar. Die vond digitaal plaats. Het bestuur nam met een 
aantal gasten een gevarieerd programma op in de studio van De Avenue. Aan het woord kwamen 
onder andere erelid Marianne Volker, kunstenaar Eloi Koreman en de directeur van de Grote Kerk, 
Marieke Wiegel. Een bijzonder moment was het uitreiken van De Gouden Speld. De speld reikt de 
Gouden Cirkel eens in de 5 jaar uit aan mensen die op een zeer bijzondere wijze langdurig zich voor 
de Gouden Cirkel hebben ingezet. Als teken van grote waardering is hij uitgereikt aan Frans Maas, Jan 
Willem Messer en Marianne Volker. 
De feestelijke bijeenkomst is opgenomen en later als link aan alle leden gestuurd, zodat iedereen er 
kennis van heeft kunnen nemen.  
 
Voor wie het programma gemist heeft: het is terug te vinden op https://youtu.be/ooIRXprXuxo. 
 
Februari 2021  jubileumgeschenk  
De leden kregen bezoek van een van de bestuursleden, die twee geschenken kwamen aanbieden ter 
gelegenheid van het jubileum. Het eerste is het jubileumcahier, waarin wordt teruggeblikt op de 
geschiedenis van De Gouden Cirkel en waarin enkele leden aan het woord komen. Het tweede 
geschenk is een goudkleurig doosje met een aantal bonbons. We hebben gemerkt dat het contact, 
ook al was het alleen maar even aan de voordeur, op prijs werd gesteld. Het cahier is nog gratis 
verkrijgbaar bij het secretariaat. 
 
Februari 2021  jaarvergadering 
Omdat een fysieke jaarvergadering niet mogelijk was, hebben we in februari een digitale 
jaarvergadering belegd, waarmee we aan de verplichtingen rond begroting en jaarverslag hebben 
kunnen voldoen. Alle stukken en de financiën werden goedgekeurd. 
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12 mei 2021  excursie Tussen Mark en Amer  
 

Zodra het mocht hebben wij dit jaar buiten 
verschillende excursies georganiseerd. De 
eerste vond plaats op 12 mei Cedric 
Bousché, bestuurslid van Stichting De 
AmerkantOp. Hij leidde twee groepen van 
in totaal zo’n 35 leden rond door de 
prachtige en voor velen onbekende natuur 
ten noorden van de Haagsche Beemden. Er 
kwamen vele voorbeelden voorbij van 
goed, maar ook minder goed beheer van 
het land en het landschap. Bousché maakte 
duidelijk dat we anders met landbouw 
moeten omgaan dan nu gebeurt.  
 

 

 

 
9 juni 2021  Langs de Bredase Singels  
 

 

Op een prachtige zomerdag leidde Toon Oomen 
een gezelschap met leden rond langs een deel van 
de singels. Hij maakte hen deelgenoot van de 
hoogtepunten aan geschiedenis, cultuur, natuur 
en architectuur die met de singels verbonden zijn. 
Het was een leerzame, maar ook aangename 
tocht. Wie hier meer over wil weten, kan terecht 
in het jubileumboek Landschappelijk erfgoed 
Breda in beweging, waarin de wandeling 
uitgebreid is beschreven. De beschrijving is ook te 
vinden op onze website 
www.degoudencirkelbreda.nl/onze-publicaties/ 
 

 

 
14 juni 2021  Royal Fashion Design in de Grote Kerk  
 

 Gelukkig zonder mondkapje 
bezochten 35 leden een 
exclusieve rondleiding over de 
tentoonstelling Royal Fashion 
Design in de Grote Kerk. 
Marieke Wiegel en mode-
ontwerper Mattijs van Bergen 
lichtten de tentoonstelling toe, 
waarop de creaties van Van 
Bergen, onder andere voor 
koningin Maxima, te zien 
waren. Aansluitend gingen de 
meeste bezoekers naar De 
Avenue, waar voor het eerst 
dit jaar, gezamenlijk kon 
worden gedineerd.  
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28 juli 2021  Landgoed Wolfslaar  
 

 

 

De belangstelling voor een rondleiding over het 
landgoed Wolfslaar en de Warmoezerij was zo 
groot, dat twee groepen werden gevormd, 
waarvan de ene onder leiding van Jac Kriens 
het landgoed verkende, terwijl de andere 
groep werd rondgeleid op de Warmoezerij 
door Olga Kroes. Halverwege de middag 
wisselde de groepen. Jac vertelde bevlogen 
over de geschiedenis, maar vooral over de 
toekomst van het landgoed, dat van de 
gemeente Breda is, dus van ons allemaal. Olga 
liet zien dat tuinieren op een natuurlijke 
manier, zonder kunstmest en met respect voor 
de bodem, een rijkdom aan planten en 
gewassen oplevert. We sloten de middag af 
onder het genot van een glaasje. 
 

 
 
30 augustus 2021 jubileumdiner 
 

 Een, zoals later bleek, tijdelijke versoepeling 
van maatregelen maakte het mogelijk om het 
jubileumdiner te organiseren. De 
belangstelling was met meer dan 60 leden 
groot. De Avenue had zijn best gedaan op een 
feestelijk menu, met een toepasselijk toetje. 
Debora Jacobs verzorgde de muzikale 
omlijsting. Ze bleek over een rijk en gevarieerd 
repertoire te beschikken. Ons lid Henk de 
Ruiter formeerde voor deze gelegenheid een 
swingende band die de feestvreugde 
verhoogde. Helaas was het nog verboden te 
dansen maar volgend jaar… Op deze avond 
hebben wij De Avenue geëerd met een 
oorkonde Gouden Gastheerschap, dat we zelf 
in het leven riepen en waarmee we onze 
dankbaarheid uitdrukken voor de jarenlange 
gastvrije ontvangst en het meedenken in het 
uitvoeren van onze programma’s.  
 

 

 
  



27 september 2021 De suikerhoek  
 

 

Voor het eerst dit jaar een bijeenkomst zoals 
heel lang gewoon is geweest: een diner voor 
leden en een lezing die ook van andere 
belangstellenden toegankelijk was. De zaal was 
met meer dan 150 bezoekers goed gevuld. 
Filmmaker Raoul de Zwart heeft een serie 
gemaakt voor Omroep Brabant, handelend over 
de rijkdom aan suikerfabrieken in West-Brabant. 
De serie heet De Suikerhoek. Raoul vertelde 
tijdens de bijeenkomst in De Avenue onder 
andere waarom juist hier de suikerindustrie tot 
bloei kon komen, met tientallen 
suikerfabrieken. Hij stond ook stil bij de 
teloorgang van dit stuk industrieel erfgoed. De 
beelden van het lege terrein van onze 
suikerfabriek spraken boekdelen.  
 

 

 
 
1 november 2021 presentatie jubileumboek Landschappelijk erfgoed 
 

 Na ruim een jaar, discussiëren, schrijven, lachen en 
onderzoeken is ons prachtige jubileumboek geboren 
door de creatieve inspanning van onze leden Frans 
Maas, Toon Oomen, Liesbeth den Hartigh, Peter van 
de Heuvel en Marijke van der Putten. De foto’s zijn 
gemaakt door leden, die als professionele amateurs 
het boek naar grote hoogte tilden. 
 
Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in De Avenue 
hielden we het boek ten doop. Dat landschappelijk 
erfgoed in beweging is, werd duidelijk bij de 
toelichting die enkele van de auteurs op hun bijdrage 
aan het boek boden. Marijke van der Putten gaf een 
inleiding over het doel en boodschap van het boek. 
Frans Maas richtte de schijnwerpen op Park Overbos, 
een stuk nieuwe natuur boven een snelweg en een 
spoorlijn. Dat was voor velen een eye opener. Toon 
Oomen liet zien dat groen in de stad de publieke 
ruimte bepaalt en een architectonische functie heeft. 
In die wetenschap kijk je anders naar bomen en 
struiken. Liesbeth den Hartigh nam ons mee naar 
sporen van aanval en verdediging, sommige meteen 
herkenbaar, zoals de Spinolaschans, andere alleen als 
je weet waar je moet kijken. We konden vaststellen 
dat zowel het thema van de avond als het 
jubileumboek bij veel bezoekers in de smaak viel. 
 

 

 


