
Nieuwsbrief 2018 nr. 1      Stadssociëteit De Gouden Cirkel                                                                                                 

Beste leden en belangstellenden.  
De eerste kwartaal nieuwsbrief van 2018 betreft: 
1.Terugblik op de maanden januari, februari en maart  
2. Vooruitblik op de maanden april, mei , juni, augustus, september, oktober en november 
3. Belangrijke mededelingen 
 

Terugblik 
15 Januari Feestelijk jaardiner voor leden. Top gast: Joep Peeters. 
We hadden meer dan 60 leden die met elkaar het nieuwe jaar inluidde. Het was heel gezellig en Joep 
Peeters kreeg al snel de beentjes van de vloer. Bedankt Joep!!! 
 

   

 

   
 
 29 Januari Van de Grote Kerk tot het kleine graf. Gastspreker Roel Stapper 

Roel Stapper gaf een schets van de geschiedenis van het begraven in Breda en de veranderingen in rouwrituelen 

door de eeuwen heen. Waarom begraven, waarom cremeren, waarom de grote wisselingen tussen deze twee 

oervormen van lijkbezorging? Hoe zagen de rouwrituelen er vroeger uit in Breda? Welke ontwikkelingen hebben we 

doorgemaakt? Hartelijk dank Roel Stapper, directeur van Stichting Zuylen. 

     



 

5 maart Algemene jaarvergadering vereniging Stadssoceïteit De Gouden Cirkel. 

We hadden een vlotte jaarvergadering. Omdat we met 25 mensen hadden gegegeten van te voren, was hij “druk” 

bezocht. Het bestuur kon terugkijken op een productief, dynamisch en drukbezocht jaar. De leden reageerden 

positief. We namen afscheid van Frans van de Hoogenhuyze als bestuurslid, die het zijn tijd vond om andere dingen 

te gaan doen. Marijke van der Putten volgede hem op als voorzitter. We danken Frans zeer hartelijk voor zijn 

bijdrage aan de Gouden Cirkel. We kochten een heel mooi boek voor hem. 

 

  

 

5 maart Debat met alle politieke partijen in Breda over hun visie op Breda, stad van de toekomst. 

We hadden een volle bak met meer dan 100 mensen!! Ze waren er allemaal! BOB, Breda’97, Bredase Stadspartij, 

CDA, D’66, GroenLinks, PvdA, SP, Trots/OPA, Volkspartij Breda, Volmondig Ja, VVD, 50plus. Jeroen van Glabbeek en 

Eric Martens ondervroegen de partijen. Yolanda Sjoukes keek en luisterde kritisch en gaf 2 keer commentaar. De 

zwevendekiezer bleef ook na afloop zweven, zo bleek. Het waren veel partijen, dat klopt, maar op deze avond leek 

het alsof iedereen zeer eensgezind was. Nou, dat gaan we dan zien de komende 4 jaar. Het was beleefd, vrolijk, 

maar ook tam en weinig diepgang. Het nieuwe college wordt gevromd door VVD, PvdA en D’66. Veel succes! 

 

                    

    
 
26 maart Verborgen Verhalen Gevangen op Oude Plekken Samen dwalen door de oude stad  
onder leiding van verhalenvertellers Guus Welten en Christiaan Schraven. 
 
Wat hebben we weer genoten. Guus Welten vertelde over de geschiedenis van de stadsboerderij van zijn Opa en 
Oma, de bakkerij Welten en over het huidige Hijgend Hert dat toen de stal was van hotel de Keijzer. Christiaan 
vertelde over de GInnekenstraat in de jaren 50. Dit soort cultureel erfgoed deed deed vele herinneringen doen 
terugkomen. Het boek van Guus: gelukkig hebben we de foto’s nog en van Christiaan “Mijn Jaren 50 in 
Breda”trokken gretig aftrek. Heel hartelijk dank Guus en Christiaan!! We aten deze avond met 34 leden. TOP! 



 

   
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Vooruitblik 
30 April  Oranje in Revolutie en oorlog. Spreker Jeroen Koch, auteur en Oranje kenner 
 Jeroen Koch studeerde geschiedenis te Utrecht. Sinds 1985 is hij als docent en onderzoeker verbonden 

aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde over het werk van de Amerikaanse literatuurcriticus Lionel 

Trilling (1905-1975) en de Duitse historicus Golo Mann (1909-1994). In 2006 verscheen zijn biografie van 

Nederlandse theoloog, journalist, politicus en kerkhervormer Abraham Kuyper (1837-1920). Eind 2013 

kwam zijn biografie van koning Willem I (1772-1843) uit, het eerste deel van de drie koningsbiografieën. 

Het onderzoek voor deze biografieën vormde de basis voor zijn in februari 2018 verschenen Oranje in 

revolutie en oorlog, 1772-1890, dat het verhaal van de Oranjes in de negentiende eeuw in een brede 

Europese context plaatst.  

 

9 mei    Excursie in de Haagse Beemden voor leden o.l.v.  Ad Brekoo vz wijkraad Haagse 
Beemden en Frans Maas. 
We gaan met een bus een rondtoer maken door de Haagse beemden, ter voorbereiding op de 
conferentie die op 28 mei plaats vindt. Startplaats is het Heksenwiel. 
Tijdstip 16.00 – 18.00 uur excursie. Daarna gaan we samen eten 18.00 -20.00 uur 
 

28 mei  Conferentie Ons Erfgoed nabij: Haagse Beemden 40 jaar later 
Ons lid Frans Maas was de landschapsarchitect van de Haagse beemden. We hebben met de 
voorbereidingsgroep een prachtig programma gemaakt. Met verhalen, jongeren die rappen en analyses. 
Er is dan GEEN DINER. Aanvang 19.00 – 22.00 in de Avenue. Programma volgt binnenkort 
 

25 juni Bezoek aan De Grote Kerk, haar geschiedenis en plaats in de huidige tijd. 
Maandag 25 juni kunnen de leden van 18.00 – 19.30 eten bij de avenue. Daarna lopen we naar de Grote 
Kerk die ons ontvangt met een lezing en een rondleiding. Vanaf 19.30 is de bijeenkomst ook voor niet-
leden toegankelijk, mits aangemeld. Na afloop borrel. 
 

Rest van de jaaragenda 2018 
Juli vakantie 
 
22 augustus : wandeling food en boots, een excursie alleen voor leden  
 
27 augustus  De geschiedenis van de KMA Boudewijn van de Calseyde Breda Garnizoen stad 
 
24 september kritische blik op het nieuwe college akkoord v.w.b. cultuur, erfgoed en stadsontwikkeling 
 
29 oktober in voorbereiding 
 
26 november in voorbereiding 
 

Belangrijke mededelingen: 
 
We mogen een nieuw bestuurslid verwelkomen: Jan Rycken.  
Hij zal zich gaan richten op de PR en communicatie, het programma en nieuwe leden werven. 
Welkom Jan. 
 
 
 



 
Nieuw boekje in de reeks Onss Erfgoed Nabij: de stedelijke ontwikkeling van de wijk Belcrum 
Het boekje De Stedelijke Ontwikkeling van de Bredase wijk Belcrum, in de serie Ons Erfgoed Nabij zal 
eind april van de pers rollen. Er komt een officiele aanbieding aan de wethouder (als die dan bekend is). 
Het uitreiken van het eerste exemplaar zal in mei plaatsvinden. Tijd en plaats wordt nog bekend 
gemaakt. 
 

Betalen controbutie 2018 
Vriendelijk verzoeken wij U de contributie te betalen. 80% heeft al betaald, nu de rest nog. 😊 
 

Leden werving actie tot augustus 2018 
Als u, als lid vóór 1 augustus een nieuw lid aanbrengt krijgt u ons nieuwe boekje over de Belcrum gratis. 
 

Rabobank clubactie 2018 
U kan nog tot 16 april op de Gouden Cirkel stemmen in het kader van de Ravbpbank actie. Doet U mee? 
De opbrengst gaat naar ons budget om de miie reeks Ons Erfgoed nabij te kunnen financieren. 
 

Graag zien we u op een van onze volgende bijeenkomsten !! 

 

Namens het bestuur Stadssociëteit    

  

Marijke van der Putten 

 


