Architectuurroute 10 oktober 2015
Waar: Rotterdam Aanvang: 7.50 uur , verzamelen op het Concordiaplein
Kosten: € 25, -, de lunch is voor eigen rekening
De architectuurroute brengt ons dit jaar naar Rotterdam, een stad die ook wel de architectuurstad
van Nederland wordt genoemd.
Om 09.00 uur start de route bij café Rotterdam op de Kop Van Zuid. Dit café dat gevestigd is in een
van de bogen van Cruise Terminal Rotterdam, ligt pal naast het nieuwste Rem Koolhaas gebouw dat
sinds kort deel uitmaakt van de skyline van Rotterdam. Een gids vergezelt ons om 10.00 uur naar
Rotterdam centrum. Deze ochtend zal in het teken staan van de meest recente ontwikkelingen in
Rotterdam: De Kop van Zuid, Centraal Station, het Timmerhuis en de Markthal. De omgeving van de
Markthal heeft zich de laatste tijd ontwikkeld tot een waar uitgaansgelegenheid. Iedereen zal dan
ook rond 12.30 uur op eigen gelegenheid gaan lunchen in een van de vele eetgelegenheden in en
rond de Markthal. Om 13.30 uur zal het tweede deel van de toer starten. De focus ligt dan op het
modernisme uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Het nieuwe bouwen van toen is goed zichtbaar
bij De Kiefhoek, Huis Sonneveld, het Justus van Effen complex en de, sinds 2014 op de UNESCO
Werelderfgoedlijst vermelde, Van Nelle fabriek. De rondleiding eindigt uiteindelijk om 16.00 uur met
een borrel bij brouwerij De Pelgrim in Historisch Delfshaven; de eerste ronde wordt u aangeboden
door de Haastrechtse Kring, de overige drankjes zijn voor eigen rekening.
Om 17.00 uur zal de bus weer naar Haastrecht rijden.

Deelnemers die nog niet hebben betaald voor deze architectuurroute verzoeken wij om het bedrag
van € 25,00 per persoon binnen 14 dagen over te maken naar rekening: NL14RABO0118564455
t.n.v. “Penningmeester Haastrechtse Kring” te Haastrecht. Wij willen onder Uw aandacht brengen
dat reservering voor de architectuurroute verplicht tot betaling. Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar! Wij verzoeken vriendelijk met ingang van 18 september per e-mail te reserveren via
reserveren@haastrechtsekring.nl

