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Het Wijkgebouw aan de Wilhelminastraat 
te Breukelen en zijn voorgangers 

H.P. Vermaat 
Niftarlakestraat 3, 3621 GT Breukelen 

Inleiding 
Aan de Wilhelminastraat 45 ligt een pand dat 

bekend staat als het Wijkgebouw. Mensen die 
nieuw zijn in Breukelen, denken soms dat het een 
soort dorpshuis is, een gebouw ten behoeve van de 
wijk. Als ze wat langer in ons dorp wonen, weten 
ze dat het een gebouw is waar nogal wat gezond
heidszorgen zijn gehuisvest. Het gebouw is gesticht 
ten behoeve van de gezondheidszorg. 

Van oorsprong was het gebouw eigendom van 
de Kruisvereniging. Een kruisvereniging was een 
vereniging van inwoners van een dorp of stad die 
zich inzette voor de gezondheidszorg van haar 
leden. De kruisverenigingen hadden als symbool 
een gelijkbenig kruis, uitgevoerd in hun kleuren. 
In Breukelen waren twee kruisverenigingen, Het 
Groene Kruis (een algemene vereniging) en Het 
Wit-Gele Kruis (meer gericht op het rooms-katho-
lieke volksdeel). Beide verenigingen fuseerden in 
1980 tot de Kruisvereniging. 

De Kruisvereniging bestaat in Breukelen niet 
meer. Die is in 1993 geliquideerd. Haar taken zijn, 
bij een schaalvergrotende fusie, overgenomen door 
de Stichting WeideSticht. Maar al ver voor 1993 is 
de eigendom van het gebouw overgegaan op de 
Stichting Wijkgebouw. 

In dit verhaal wordt begonnen met de oprichting 
van de vereniging Het Groene Kruis en de behoefte 
van die vereniging aan een eigen gebouw. Verder 
zal de ontwikkeling van het werk van de kruis
vereniging en de gezondheidszorg aan de orde 
komen. Hierdoor ontstond telkens behoefte aan een 
ruimer gebouw. Het voorzien in deze behoefte was 
lang niet altijd eenvoudig. Het bestuur van de kruis
vereniging had een dubbele taak: ten eerste het 
voorzien in gezondsheidszorg overeenkomstig de 
statuten van de vereniging en ten tweede het beheer 
van een gebouw. Op den duur ging dat wringen, 
wat tenslotte resulteerde in het onderbrengen van 
het gebouw in een aparte stichting. 

Kruisvereniging 
Aan het wijkgebouw zoals dat aan de Wilhel

minastraat staat, zijn enkele andere voorafgegaan. 

Om te weten waarom en hoe het huidige gebouw er 
kwam, moeten we naar de geschiedenis van de 
vereniging Het Groene Kruis. Het Wit-Gele Kruis 
speelde in de oude geschiedenis van het wijk
gebouw nog geen rol. Die had zijn onderkomen 
elders. 

De vereniging Het Groene Kruis werd opgericht 
op 28 juni 1939. Art. 2 van de statuten omschrijft 
het doel van de vereniging als volgt: "Zij stelt zich 
ten doel het behartigen der algemene gezondheids
belangen, met inbegrip van de geestelijke volks
gezondheid, het bevorderen der ziekenverzorging, 
der kraamverpleging en kinderbescherming, en de 
bestrijding der tuberculose als volksziekte, in haar 
geheelen omvang, onder alle lagen der bevolking, 
zonder onderscheid van godsdienstige of politieke 
richting". 

De vereniging begon haar werk niet op onont
gonnen terrein. Er bestond in Breukelen al eerder de 
mogelijkheid dat zieken thuis door een verpleegster 
werden bezocht en verzorgd, want in Breukelen 
was op dit gebied al sedert 1893 het Comité 
Gemeente-Diacones actief. Henk van Walderveen 
schreef daarover in jaargang 13 (1998), nr. 4 van dit 
tijdschrift. Met de oprichting van de vereniging Het 
Groene Kruis werd het Comité Gemeente-Diaco
nes, dat uitging van de Hervormde Gemeente van 
Breukelen, opgeheven. Dat Comité stelde bij haar 
liquidatie op 31 december 1939 de goederen die zij 
ter ondersteuning van het werk van de diacones 
bezat, aan de nieuwe vereniging ter beschikking. 
Het bestuur van Het Groene Kruis besloot de spul
len voorlopig te laten waar het Comité ze altijd al 
bewaarde, namelijk in het buitenhuis Vecht en Dan. 

Toen in januari 1940 voor de opslag van de 
materialen huur werd gevraagd, ging het bestuur 
van Het Groene Kruis omzien naar een andere ge
schikte ruimte. Het bestuur vond die ruimte in het 
pand Rijksstraatweg 79 (nu 95). Volgens de toen
malige voorzitter waren 'ruimte en stand' goed. De 
eigenaar, de heer Vermeulen te Amsterdam, ver
huurde het pand aan de vereniging voor ƒ 32,50 per 
maand. 

Het eerste wijkgebouw was daarmee een feit. Na 
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Alb. 1. Het Wijkgebouw aan de Wilhelminastraat in 1986. De ingangspartij heeft later andere deuren gekregen. In het 
raam links boven staat een bord van het kantoor van de Nederlandse Lever-Darm Stichting. 

wat aanpassingen werd het officieel in gebruik ge
nomen op 16 maart 1940. De materialen van het 
Comité Gemeente-Diacones konden op schappelijke 
voorwaarden in eigendom worden overgenomen. 

Kraamzorg 
We staan nog wat langer stil bij Het Groene 

Kruis om in het vervolg van de geschiedenis van 
het wijkgebouw alle belangrijke gebruikers te kun
nen plaatsen. 

In de doelstelling van Het Groene Kruis stond 
dat de vereniging zich ook wilde inzetten voor de 
kraamverpleging. In de rondvraag van de algemene 
ledenvergadering van april 1946 werd gewag ge
maakt van een tekort aan kraamverzorgsters. Het 
bestuur zei toe daar ernstig aandacht aan te be
steden. Dit werd voortvarend gedaan, want in het 
verslag van de algemene ledenvergadering over 
1946 wordt gemeld dat samen met Het Groene 
Kruis te Maarssen en het Comité Christelijke 
Belangen (dat ook wijkverpleging tot doel had) te 
Loenen de Stichting Bureau Kraamhulp was ge
vormd. Deze stichting (later Stichting Kraam-
centrum genoemd) vestigde het kraamcentrum in 
Breukelen in het gebouw van Het Groene Kruis. 
Daar kreeg ook de leidster woonruimte. Behalve 
kraamzorg ging de stichting ook de opleiding tot 
kraamverzorgsters in Noord-West Utrecht ver
zorgen. 

Tweede wijkgebouw 
De inwoning van de nieuwe stichting deed een 

behoorlijke aanslag op de ruimte van het wijk
gebouw. In het jaarverslag over 1947 staat daar
over: "(..) zowel de gang als de keuken van het 
wijkgebouw zijn tot wachtkamer omgedoopt, ter
wijl degenen die daar geen plaats meer kunnen 
vinden, gelaten hun beurt afwachten op de trap, 
vaak tot boven toe". Ook het kraamcentrum zelf 
had ruimteproblemen. Men wilde dat de leerling-
kraamverzorgsters intern zouden wonen en dat kon 
in dit gebouw niet. 

Voor het bestuur werd dat studeren. Men begon 
nieuwbouw te overwegen; samen met Het Wit-Gele 
Kruis leek een goede oplossing. Als men samen één 
gebouw neerzette, kon daar meteen een badhuis in 
worden opgenomen, dat naar de mening van het 
bestuur in de Gemeente Breukelen-Nijenrode zo 
noodzakelijk was. 

In een bespreking tussen de burgemeester en de 
besturen van beide kruisverenigingen bleek dat 
Het Wit-Gele Kruis niets voelde voor één gebouw. 
De burgemeester concludeerde toen dat "voor het 
Groene Kruis geen bouwvergunning zou worden 
verleend". 

De volgende optie was het pand naast het wijk
gebouw erbij te betrekken. De gemeente wilde 
daaraan wel meewerken. Het bleek toch niet de op
lossing te zijn. 
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De oplossing werd tenslotte gevonden in de aan
koop van het gebouw Rijksstraatweg 31 (het pand 
waarin thans Expert is gevestigd). Dat pand was 
toen eigendom van de N.V. Hazemeijer. Beide par
tijen werden het in juni 1949 eens over de prijs van 
ƒ 23 500,-, waarbij Hazemeijer de helft van de 
overdrachtskosten voor zijn rekening nam. 

Zoals zo vaak met de aankoop van een gebouw, 
begonnen toen meteen ook de zorgen. Het gebouw 
was nog bewoond; voor deze bewoners moest een 
alternatief worden gevonden. Dat lukte; een van de 
huurders vond zelf andere huisvesting, de andere 
(het gezin Bijlenga) ging wonen in het pand waarin 
het wijkgebouw was gevestigd, Rijksstraatweg 79. 
In het nieuwe gebouw moest woonruimte komen 
voor de docente van de kraamzorg en voor de 
leerling-kraamverzorgsters. Het verkrijgen van een 
vergunning was niet simpel. De meningen van de 
vereniging en de gemeente over de mogelijkheden 
van verbouw waren niet gemakkelijk op één lijn te 
krijgen. De financiering was ook niet eenvoudig. 
Naast de aankoopprijs moest namelijk uiteindelijk 
nog eens ƒ21 495,- worden uitgetrokken voor de 
verbouwing. Er bleek geen subsidie mogelijk. De 
oplossing voor de financiering kwam toen de Ge
meente B reukeien een gemeentegarantie bij een 
lening wilde geven. De Spaarbank Breukelen gaf 
vervolgens op grond van die garantie een hypothe
caire lening tegen gunstige voorwaarden. Toen ten
slotte alle problemen waren overwonnen, zat de 
vereniging zo ruim in de jas dat er ruimte kon 
worden verhuurd. Er werd aan een tandarts de 
mogelijkheid geboden voor een praktijkruimte en er 
werd ruimte verhuurd aan de Spaarbank Breukelen. 
De Spaarbank was daarmee de derde speler die in 
de geschiedenis van het wijkgebouw een belang
rijke rol zou spelen. 

Op 29 mei 1951 werd het nieuwe wijkgebouw 
door de burgemeester officieel geopend. 

Opnieuw ruimtegebrek 
Het gebouw leek in het begin zo ruim, maar in 

oktober 1956 was er al weer sprake van ruimte
gebrek. In de bestuursvergadering van Het Groene 
Kruis op 12 oktober 1956 werd geopperd dat in de 
nieuwbouw in Breukelen (thans bekend als de zo
genaamde Oranjebuurt) de gemeente wellicht enke
le woningen beschikbaar zou willen stellen voor het 
kraamcentrum. Het kraamcentrum zag hier niets in. 

Er begon toen een jaren durende tijd van 
wikken, wegen en overleggen. In januari 1957 was 
er een gesprek op het gemeentehuis. Het kraam
centrum wees een tussenoplossing, het beschikbaar 

krijgen van enkele woningen voor de kraamver
zorgsters, van de hand. Wat dan? De architect die 
de huizen aan de Wilhelminastraat zou ontwerpen, 
was bereid op basis van 'no cure no pay' een ge
bouw te ontwerpen waarmee zowel de problemen 
van de kruisvereniging als van het kraamcentrum 
opgelost zouden kunnen worden. In de bestuursver
gadering van september 1957 was dit plan beschik
baar. Als gevolg van de bestedingsbeperking bij de 
overheid zou de uitvoering echter voorshands wel 
een toekomstdroom blijven. 

Toen in januari 1958 de ruimteproblematiek zich 
verscherpte, concludeerde de voorzitter dat de enige 
oplossing toch nieuwbouw zou zijn. 

Derde wijkgebouw 
Het idee was het nieuwe gebouw samen met het 

kraamcentrum (de Stichting Bureau Kraamhulp) te 
bouwen. Er werd in februari nog een keer gepraat 
over verbouwing van het bestaande wijkgebouw. 
Geconcludeerd werd dat dit geen praktische op
lossing was. De Spaarbank wilde ook een bijdrage 
leveren aan de verwezenlijking van een nieuw ge
bouw en bood een hypothecaire lening aan à 2% 
rente. 

Het onderwerp nieuwbouw kwam pas weer op 
de vergadering van het bestuur in januari 1959. 
Gemeld werd dat verwerkelijking van het plan 
mogelijk werd. Bovendien was er een koper voor 
het huidige pand: Installatiebedrijf van Schaik. De 
kruisvereniging en het kraamcentrum stemden in 
met het voorliggende bouwplan. De Spaarbank liet 
echter weten slechts node het huidige pand te willen 
verlaten; ze wilde dit alleen doen op voorwaarde 
dat het nieuwe gebouw haar 'een betere situatie' 
zou bieden. 

Toen partijen het eens waren over de nieuw
bouw, restte nog het probleem van de financiering, 
want de geraamde bouwkosten kwamen uit boven 
het bedrag dat de vereniging beschikbaar had. Eén 
van de oorzaken was dat de commissie van des
kundigen de hal groter wilde dan de architect had 
getekend; bovendien wilde de commissie in de hal 
geen trap. De bouw moest voor minder geld, maar 
de vraag was hoe dit te verwezenlijken. Een moge
lijkheid was de conciërgewoning te schrappen; een 
bezwaar daarbij was dan wel dat de wijkzuster de 
boodschappen weer moest opvangen. Een andere 
mogelijkheid was de bouw van de conciërgewoning 
aan de woningbouwvereniging over te dragen. Dit 
laatste bleek niet mogelijk. Complicerend was dat 
het niet zeker was of de vereniging voor de bouw 
subsidie kon krijgen. 
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» « 

Financiering 
Uiteindelijk werden partijen 

het met elkaar eens. In het jaar
verslag over 1960 van Het 
Groene Kruis werd gemeld dat 
de vereniging en het kraamcen-
trum besloten hadden samen het 
wijkgebouw te bouwen. Verder 
werd gemeld dat de Gemeente 
Breukelen aan de vereniging 
een bouwsubsidie verleende van 
ƒ20 000,-, dat de Provincie 
Utrecht ƒ 10 000,- gaf (aan het 
kraamcentrum ƒ 5000,-) en de 
Boerenleenbank een donatie 
deed van ƒ 2000,-. En dan was 
er nog het bedrij f svoefbaltoer-
nooi dat in de voorgaande drie 
jaar ƒ 800,- bij elkaar bracht. Er 
was een totale kostenopstelling 
waaruit bleek dat de bouw was 
aangenomen voor ƒ 204 000,-. 
Verwarming, elektriciteitswerk, 
schilderwerk, inrichting etc. 
kostten samen ƒ 93 979,-. 

De grond waarop het gebouw werd gevestigd 
was om niet door de gemeente via de Woningbouw
vereniging Breukelen ter beschikking gesteld aan 
Het Groene Kruis en Stichting Kraamcentrum. In 
1968 werd de grond door de woningbouwvereniging 
in eigendom overgedragen aan Het Groene Kruis en 
Stichting Kraamcentrum samen, ieder voor de helft. 

De bouwkosten werden in de verhouding 5 : 6 
over Het Groene Kruis en Stichting Kraamcentrum 
verdeeld; specifieke bouwkosten waren voor ieders 
eigen rekening. 

Het derde wijkgebouw werd officieel geopend 
op zaterdag 18 november 1961. 

Het Groene Kruis werd enig eigenaar 
Twee eigenaren van één gebouw was in de ex

ploitatie op den duur lastig. Beide eigenaren gingen 
daarom in 1968 praten over de overdracht van de 
eigendom van het deel van het kraamcentrum aan 
Het Groene Kruis. Het werden langdurige gesprek
ken. In 1971 besloot het kraamcentrum het internaat 
voor de opleiding van kraamverzorgsters op te 
heffen. Het kraamcentrum zat daardoor wel heel 
ruim in zijn jas. Dat bespoedigde overigens de ge
sprekken niet, want pas in maart 1974 kon Het 
Groene Kruis zich enig eigenaar noemen. Zij ver
huurde vervolgens de noodzakelijke ruimte aan het 
kraamcentrum. In 1975 werd de Stichting Kraam-

Afb. 2. Open dag in het wijkgebouw, ca. 1982. v.l.n.r.: A. Perdon, H. van Zwieten 
(toen burgemeester van Breukelen), op de rug gezien wethouder O.J. Contant, 
M.C.J. Dingemans (voorzitter Stichting Wijkgebouw), mw. A.W. Vermaat-Hagen. 

centrum opgeheven; haar taken werden overge
nomen door een in IJsselstein gevestigde stichting. 
Deze stichting exploiteerde verder het kraam
centrum. 

De vereniging Het Groene Kruis had twee taken: 
de ene taak was overeenkomstig de statuten de 
bevordering van de gezondheid van de bevolking, 
de tweede taak was het ten behoeve van haar 
doelstelling exploiteren van een gebouw dat ook 
ruimte bood aan een tandarts, enkele specialisten en 
de Spaarbank en, sedert 1971, ook woonruimte, 
namelijk de voormalige kamers van de kraam
verzorgsters. De aandacht verdelen over deze twee 
heel verschillende taken belastte het bestuur te zeer. 
Het werd ook steeds moeilijker de twee taken finan
cieel en administratief goed gescheiden te houden. 
In maart 1976 werd daarom binnen het bestuur de 
suggestie gedaan de exploitatie van het gebouw af 
te splitsen. Tussen voorstellen en uitvoeren ligt 
altijd een lange weg. Dat was ook hier het geval. 
Hoewel aanvankelijk werd gedacht aan gescheiden 
administraties, kwam men al gauw tot de conclusie 
dat het beter zou zijn als het wijkgebouw door een 
zelfstandig rechtspersoon werd beheerd. Nadat de 
besluitvorming dat stadium had bereikt, kwam aan 
de orde de verdeling van de gelden, c.q. het ver
mogen. Het bestuur werd het erover eens dat het 
gebouw om niet zou worden overgedragen aan de te 
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vormen Stichting Wijkgebouw Breukelen. De offi
ciële oprichtingsakte van de stichting werd gepas
seerd op 4 januari 1978. 

Stichting Wijkgebouw Breukelen 
Het wijkgebouw werd door de vereniging Het 

Groene Kruis in een aparte stichting ondergebracht 
om: 
- een beter inzicht te krijgen in de financiële resul

taten van de eigenlijke taak van de vereniging; 
- financiële beïnvloeding van de resultaten door 

de nevenactiviteiten als gevolg van het bezit van 
het gebouw te voorkomen; 

- het gebouw voor de Breukelse gemeenschap te 
behouden indien in de toekomst mogelijk een 
fusie met een regionale organisatie zou plaats
vinden; 

- het gebouw meer rendabel te kunnen maken. 
De Stichting Wijkgebouw stelde zich volgens de 

oprichtingsakte van 4 januari 1978 ten doel: "Het 
gebouw beschikbaar te stellen voor de uitoefening 
van de gezondheidszorg in de gemeente Breukelen 
in de meest uitgebreide zin van het woord; vervol
gens het gebouw beschikbaar te stellen voor activi
teiten van plaatselijk belang". 

In de hal van het gebouw is een lange lijst te 
zien van gebruikers van het gebouw in het kader 
van de gezondheidszorg. Hieruit blijkt dat de stich
ting erin is geslaagd haar hoofddoel te verwezen
lijken. 

Zoiets gaat overigens niet vanzelf. Het hebben 
(krijgen) van een gebouw is één ding, het gebouw 
exploiteren en in goede staat houden is een tweede. 

Op de eerste bestuursvergadering van de stich
ting, op 11 januari 1978, waren er nogal wat zaken 
te regelen, met name ten aanzien van de financiën. 
Er lag een voorstel van Het Groene Kruis met be
trekking tot de splitsing van de balans van Het 
Groene Kruis over de vereniging en de stichting. 
Voorts was er een voorstel van de Spaarbank Breu
kelen om de lening die met gemeentegarantie aan 
de vereniging was verstrekt ten behoeve van het 
gebouw, om te zetten in een gewone hypothecaire 
lening en tenslotte was er het aanbod van de 
Schapencommissie van een gift van ƒ 10 000,-. (De 
Schapencommissie was een groep mensen, voor
namelijk agrariërs, die ten behoeve van Het Groene 
Kruis schapen fokten. Bij verkoop van deze schapen 
werd de opbrengst afgedragen aan de penningmees
ter van de Commissie, die dit geld weer overdroeg 
aan Het Groene Kruis. Omdat het gebouw nu eigen
dom van de Stichting was geworden stelde de Scha
pencommissie voor van hun fonds per ultimo 1977 

ƒ 10 000,- aan de stichting te schenken.) Met deze 
gift ging het bestuur graag akkoord. 

Uit de bestuursverslagen van de stichting in de 
volgende jaren blijkt dat er rond het beheer van het 
gebouw heel wat zaken te regelen waren. De speci
ale aandacht die mogelijk was geworden door de 
afsplitsing van het gebouw van de activiteiten van 
Het Groene Kruis bleek nodig te zijn. Er kwam in 
de loop der jaren nogal wat achterstallig onderhoud 
aan het licht. Verder gaf de verhuur van de ruimten 
die voor het kruiswerk niet nodig waren het bestuur 
veel zorg. 

Gezondheidscentrum 
In de tweede helft van 1979 startten er gesprek

ken met de huisartsen naar aanleiding van hun plan
nen tot vestiging van een 'gezondheidscentrum met 
multifunctioneel gebruik van de ruimten'. Dit leek 
een initiatief geschreven op de doelstelling van de 
stichting ter zake van het beheer van het gebouw. 
Door de artsen, Het Groene Kruis en de Provinciale 
Kruisorganisatie, en een architect werd bestudeerd 
hoe dit initiatief in/aan het gebouw kon worden ge
realiseerd. De gesprekken liepen niet vlot. 

In de loop van 1981 werden de activiteiten om 
een gezondheidscentrum op te zetten gestaakt. 

Andere ontwikkelingen 
Intussen zat het stichtingsbestuur aan te kijken 

tegen een hal die in het gebouw veel ruimte in 
beslag nam die niet effectief kon worden gebruikt. 
Begin 1981 werd besloten de hal te verbouwen en 
van de vide een volwaardige verdieping te maken. 
Er zou getracht worden subsidie te krijgen voor een 
liftinstallatie. Om zo'n subsidie te verwerven moest 
er aan zoveel technische voorwaarden worden 
voldaan dat, als het multifunctionele gezondheids
centrum niet doorging, het bedrag van de inves
tering de financiële mogelijkheden van de stichting 
te boven zou gaan. In februari 1982 werd besloten 
vooralsnog van een lift af te zien. 

Toen dat breder opgezette gezondheidscentrum 
niet doorging, vroeg de kruisvereniging om aanpas
singen van het bij haar in gebruik zijnde gedeelte. 
Verder waren er zoveel vragen naar ruimte, dat in 
de benedenhal een gedeelte werd afgeschut en in 
tweeën gedeeld. 

In 1982 was er zoveel aan het huis gebeurd dat 
het bestuur besloot in april een 'open huis' te orga
niseren. Zowel de stichting als de zakelijke gebrui
kers konden zich dan aan de burgerij presenteren. In 
de bestuursvergadering van 28 april 1982 werd 
geconstateerd dat het 'open huis' een succes was 
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geweest. 
Zo'n 'open huis' is een mijlpaal, maar daarna 

gaat het leven weer gewoon door. Uit de notulen 
blijkt dat er steeds aanpassingen aan het gebouw 
nodig gebleven zijn. 

In 1985 vertrokken twee belangrijke huurders en 
partners vanaf het begin. Per 1 januari 1985 vertrok 
het kraamcentrum en in oktober ging de Spaarbank 
naar een eigen gebouw aan de Gijsbrecht van 
Nijenrodestraat. De vrijgekomen ruimten hadden 
belangrijke aanpassingen nodig om ze voor nieuwe 
gebruikers geschikt te maken. In dat jaar werd ook 
de entree aangepast. In 1987 was er een stevige 
aanpak nodig voor het gedeelte dat de kruisvereni
ging gebruikte, om het opnieuw te laten voldoen 
aan de eisen van de tijd. 

In 1993 hadden een paar belangrijke huurders 
meer ruimte nodig dan beschikbaar was. Voor de 
zoveelste maal in de geschiedenis van het wijk-
gebouw werd er dus op uitbreiding gestudeerd. 
Allereerst was de vraag of de Gemeente Breukelen 
haar medewerking kon geven. Gelukkig bleek dat te 
kunnen. Vervolgens kwamen de eisen van de huur
ders op tafel en andere wensen die er leefden, zoals 
het aanbrengen van een lift. Doordat een van de 
huurders niet langer kon wachten en naar elders 
verhuisde, werd uiteindelijk de uitbreiding van het 
gebouw minder omvangrijk dan aanvankelijk de 
bedoeling was. Ook de lift kwam er nog niet, 
hoewel er bouwkundig wel mee gerekend werd. Pas 
in de zomer van 1999 werd de lift gerealiseerd. De 
uitbreiding en noodzakelijke aanpassing van het ge

bouw waren gereed in maart 1995. Evenals 12 jaar 
tevoren, werd ook nu deze ingrijpende verbouwing 
besloten met een open dag, zodat zowel door de 
Stichting Wijkgebouw als door de huurders de 
unieke wijze kon worden getoond waarop gezond
heidsinstellingen van verschillende pluimage in 
een 'eigen' Breukels gebouw onderdak hadden ge
vonden. 

Een gebouw als het wijkgebouw is nooit af. In 
de loop van 1998 kwamen enkele huurders vragen 
om meer ruimte. Met interne verschuivingen kon
den deze vragen niet bevredigend worden opgelost. 
Het bestuur zette zich weer aan het maken van 
bouwplannen, samen met de Gemeente Breukelen, 
want het gebouw moest vergroot worden en dat kon 
niet zonder meer. In de loop van 1999 kwamen de 
plannen rond. Deze plannen hielden in dat aan de 
achterzijde van het gebouw, aan de kant van Hof-
werk, een vleugel zou worden bijgebouwd. In juni 
2000 kwam deze vleugel gereed. 

Verantwoording 
Aan dit verhaal ben ik begonnen in 1997. Het is gebaseerd 

op de bestudering van de archieven van de vereniging Het 
Groene Kruis en de Stichting Wijkgebouw en op gesprekken 
die ik over de geschiedenis van het wijkgebouw heb gehad met 
mijn vrouw. Aan haar had ik een rijke bron van informatie, 
want zij was van 1961 tot 1975 bestuurslid van de Stichting 
Kraamcentrum Breukelen; van 1963 tot 1992 bestuurslid van 
de vereniging Het Groene Kruis, later Kruisvereniging, en 
secretaris van 1979 tot 1989; en van 1978 tot 1997 bestuurslid 
van de Stichting Wijkgebouw, en secretaris van 1978 tot 1989. 

Correcties op een eerder gepubliceerd artikel 
Breukelen en omgeving van 1000 tot 2000 - Arie A. 
Manien, Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 
14, nr. 4,blz. 153-218. 

ca. 1130: "Aan de noordkant van ..." moet zijn "Aan de 
zuidkant van ..." 

1682: "Op een stuk land ... een nieuw huis bouwen" moet 
zijn "Op een stuk land waar al eerder een huis van 'de brouwer 
van Breukelen' had gestaan, werd kort na de verwoesting van 
1673 een nieuw huis gebouwd voor bierbrouwer Karel Marce-
nier uit Loenen, die in 1675 failliet ging. Schout Jacob der 
Kinderen kocht dit huis, maar toen hijzelf in 1682 zijn 'gader-
som' niet aan de provincie kon betalen, werd het in 1682 pu
bliek verkocht; de koper was de Amsterdamse koopman Joan-
nis van der Voort, wiens dochters er tot 1735 woonden." 

1925 (1ste): "weer" moet zijn "een nieuwe", want de open

bare school was tot 1925 gehuisvest in het gebouw Salvatori op 
het Kerkplein. 

1925 (2de): Het bestemmen van een deel van het terrein van 
Boom en Bosch tot Markt kwam pas tot stand na moeizame 
onderhandelingen met de verkopende partij; dat alleen het ge
deelte tussen de Vecht en de zgn. vijver als wandelpark behou
den zou blijven, was een uiterste concessie van hun kant en 
werd zelfs in een servituut vastgelegd. 

1954 (3de): "Speciaal Ondwijs en Voortgezet Speciaal On
derwijs" moet zijn "Buitengewoon Lager Onderwijs". "1961" 
moet zijn "20 oktober 1967". Er komt dan een afdeling Voort
gezet Speciaal Onderwijs bij. 

1975 (1ste): De naam is niet ontleend aan het woonwijkje 
Bouwlust, maar aan het westelijk daarvan gelegen woonwijkje 
Het Kikkerfort (voorbij de nieuwe Galgerwaardse brug), waar 
ook de wasserij Het Heicop was gebouwd. 
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