Onthulling Herinneringsbank 18 maart 2017
Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de Haastrechtse Kring werd op zaterdag 18 maart de
eerste herinneringsbank in de Overtuin onthuld. Om 10 uur ’s morgens stond een groep
geïnteresseerden, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Krimpenerwaard, Museum
Bisdom van Vliet, Podium Oudewater, het bestuur van de Haastrechtse kring en een grote groep
vrijwilligers van Stichting Overtuin Bisdom van Vliet, op het pleintje bij de Liezeborgh klaar voor
de feestelijke onthulling.

Op de vrijdag ervoor hebben de vrijwilligers van de Overtuin de herinneringsbank geplaatst op de
plek die de Haastrechtse Kring had gereserveerd. Aan Lodewijk Borms (voorzitter) de eer de
genodigden en belangstellenden welkom te heten, in het bijzonder wethouder Ria Boere
(infrastructuur en openbare ruimte). Op het moment van de samenkomst op het plein voor de
Liezeborgh was het gelukkig droog, maar er waaide wel een stevige westenwind die pogingen deed
de bank voortijdig te onthullen.
Tijdens de korte wandeling naar de ‘verpakte’ bank voegden zich nog meerdere belangstellenden bij
het gezelschap. De onthulling werd verricht door Diny van Velzen (HK-penningmeester) en Bart
Crouwers (waarnemend voorzitter Stg. Overtuin).
De heer Crouwers en ook Wethouder Boere hielden een speech.
Bij de onthulling kwam niet alleen de bank tevoorschijn, maar ook een prachtige bos bloemen die
door Bart aan Diny overhandigd werd. Ook werden vanuit H.K. bloemen overhandigd aan Bart en
Ria.
Op de rugleuning van de bank zijn de plaquettes van de Haastrechtse Kring en het Wapen van
Bisdom van Vliet ingelegd. Dit om de verbinding tussen beide organisaties nog eens te
onderstrepen.
Na de onthulling werden er foto’s van diverse personen op de nieuwe bank gemaakt voor o.a. het AD
en de IJsselbode.
Vervolgens wandelde het gezelschap naar Grand Café Concordia. Daar stond de taart met het logo
van de “Haastrechtse Kring 50 jaar” al klaar. Het mes werd in de taart gezet en de aanwezigen
konden hier samen met koffie of thee van genieten. De voorzitter verraste de aanwezigen met een
korte speech en een aangepast gedicht waarbij hij gebruikmaakte van een dichterlijke vrijheid
waarmee het Friese origineel geen geweld werd aangedaan.
Rond 11:45 werd het eerste deel van de 50e verjaardag van de Haastrechtse Kring afgesloten.

