“De Boer Op!”

Zaterdag 17 Juni 2017
De Boer op! is begonnen in 2007 als éénakters festival georganiseerd door de
“Haastrechtse Kring” en de “Culturele Raad Stolwijk” en in 2008 uitgebreid tot
muziek, toneel, cabaret en verhalenvertellers op locaties in de kernen Stolwijk,
Haastrecht en Vlist.
In het prachtige polderlandschap van de Krimpenerwaard wordt nu elk jaar de
fietstheater-tour georganiseerd.
Er is dit jaar een gevarieerd programma van 7 voorstellingen met zang, muziek en
toneel.
De voorstellingen worden dit jaar gegeven in het poldergebied tussen Haastrecht,
Vlist en Stolwijk.
Voor de voorstellingen kunt u zelf bepalen waar u begint en welke voorstellingen u
wilt zien. U kunt 5 voorstellingen bijwonen.
De eerste voorstelling begint om 12:00 en de volgende 13:00, 14:00, 15:00 en 16:00.
De voorstellingen duren ongeveer een half uur zodat u ruimschoots de tijd heeft om
naar de volgende locatie te fietsen en van de natuur genieten.
Voor ouderen zal een voorziening getroffen worden om ook mee te kunnen doen.
U kunt contact met ons opnemen: info@haastrechtsekring.nl
De kosten bedragen € 7,00 per persoon voor de gehele middag. Kinderen onder de
12 jaar € 1,00 per persoon. Toegangsbewijzen liggen op elke locatie, en zijn via
bovenstaande info e-mailadres te reserveren.
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Route

De voorstellingen worden dit jaar gegeven in het poldergebied tussen Haastrecht,
Vlist en Stolwijk. De Voorstellingen beginnen om 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 en
16:00.
U kunt zelf bepalen waar u begint in de route (route is ongeveer 15 kilometer). De
buurten die gefietst worden zijn Oost-Vlisterdijk, Geerpad, Schoonouwenseweg,
Tentweg, Bovenkerkseweg, Bilwijkerweg en West-Vlisterdijk.
Deelnemers aan de Boer op! en buurt + huisnummers waar deze optredens plaats
vinden zijn;
De Vlister Zangers

Oost Vlisterdijk 11, Vlist

De Schijnwerper

West-Vlisterdijk 9, Vlist

Artoha

West-Vlisterdijk 4, Haastrecht

Dotters

Oost-Vlisterdijk 42, Vlist

Polderkoor

Bovenkerkseweg 45, Stolwijk

Rederijkerskamer Excelsior

Hennepakkers (achter de scholen in Stolwijk)

Harmonie Stolwijk & Muziekvereniging Concordia Haastrecht
Schoonouwenseweg 16, Stolwijk

.
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De Vlister Zangers

Het mannenkoor de Vlister Zangers zingt sinds 2003 de sterren van de hemel met
een repertoire van zeemansliedjes en levensliederen.
De 45 zangers worden instrumentaal begeleid door twee accordeonisten, een
drummer en een basgitarist.
Op uitnodiging treedt het koor in de wijde regio gemiddeld ongeveer 50 maal per jaar
op bij partijen en jubilea van particulieren, instellingen en bedrijven.
Het koor ontvangt veel waardering van het publiek, zo werd in 2009 onder andere de
2e prijs in de wacht gesleept op het shanty festival van Woudenberg.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Theo Klarenbeek of kunt u
naar de website http://www.vlisterzangers.nl
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Toneelvereniging Artoha

Toneelvereniging Artoha is een levendige vereniging en bestaat inmiddels meer dan
65 jaar. Artoha, ofwel Arbeiders Toneelvereniging Haastrecht, is groot gemaakt en
wordt voortgezet door spelers die met veel passie toneel spelen
Er worden uiteenlopende stukken gespeeld van thrillers en drama’s tot kluchten en
blijspelen.
Naast de jaarlijkse voorstelling spelen zej geregeld eenakters, pietenstukken of
spelen ze op andere festivals.
Kom vooral eens kijken op een van hun repetitieavonden. Je kan zo zien hoe ze te
werk gaan en hoe leuk het is om te spelen. Repeteren doen ze op de
donderdagavond tussen 20.00 uur en 22.30 uur in het verenigingsgebouw “de Grote
Haven” te Haastrecht
http://www.artoha.nl/contact/

In 2017 wordt de eenakter "Lezing over toneel” voor u gespeeld.
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Muziekvereniging Concordia Haastrecht

Muziekvereniging Concordia Haastrecht is opgericht in 1945. Begonnen als
Harmonie, Drumband en Majorettekorps. Zij treden dit jaar samen op met de
Harmonie Stolwijk.
De Vereniging is een zeer gezellige en gevarieerde club met muzikale mensen van
jong tot oud. Ze repeteren op de dinsdagavond onder leiding van Mark Tempelaars
in de “Grote haven” te Haastrecht.
Het jeugdorkest oefent op dinsdagavond om 19.00 uur en het grote orkest volgt van
20.00 tot 22.00 uur.
Verder is Concordia actief met AMV-lessen
Ze hebben 4 groepen en deze groepen krijgen les in De Grote Haven te Haastrecht:
AMV-1 melodisch
AMV-2 mix-instrumenten

AMV-1 slagwerk
AMV- volwassenen mix-instrumenten.

Jaarlijks treedt Concordia op in april op voor hun donateurs en liefhebbers van
Harmoniemuziek.
Verder doen ze mee met Koningsdag, jaarmarkt, Sinterklaas, Buitenconcerten en het
kerstconcert in het gebouw Concordia.
Wilt u meer informatie dan kunt u een email sturen naar info@concordiahaastrecht.nl
of kunt u naar de website www.concordiahaastrecht.nl
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“Harmonie” Stolwijk
Muziekvereniging Harmonie Stolwijk treedt samen op met de muziekvereniging
Concordia uit Haastrecht onder leiding van Madeleine Boertjes.
“HARMONIE” Stolwijk bestaat uit een harmonieorkest die ieder jaar vele malen te
zien zijn in Stolwijk en daarbuiten. De activiteiten zijn o.a. ieder jaar een
muziekuitvoering, muziekbegeleiding bij Koningsdag, Sint-Nicolaas-intocht en
serenades bij 50 jaar huwelijk of langer, concerten en vele andere evenementen.
Muzikale opleiding van de jeugd wordt door onze vereniging zelf georganiseerd.
Muziekvereniging HARMONIE Stolwijk is op 16 augustus 1918 opgericht. Misschien
waren er voor die tijd al kunstlievende mensen bezig met het maken van muziek,
maar de eerste statuten zijn van 1918.
Het vaandel van de Harmonie, dat nu in Het Kwartier hangt is in 1922 gemaakt.
De eerste vrouwelijke leden werden begin jaren 50 toegelaten. Voorheen was het
een mannenaangelegenheid. De Drumband is opgericht in de jaren 50.
De vereniging is begonnen met circa 12 leden en telt op dit moment met alle
leerlingen erbij meer dan vijftig leden
Elke Donderdagavond wordt er door het Harmonieorkest van 20:00 tot 22:00 o.l.v.
Xandra Zijlstra gerepeteerd in het Kwartier te Stolwijk. De drumband repeteert ook op
Donderdagavond in het gebouw van Wim Burger op de Populierenlaan 2 o.l.v. Wolco
Moerman.
De leerlingen worden opgeleid door Madeleine Boertjes voor blaasinstrumenten en
Wilco Moerman voor slagwerk.
Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Marieke van Bemmel
(secretaris) of kunt u naar de website www.harmoniestolwijk.nl
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Toneelvereniging “De Schijnwerper”

Toneelvereniging “De Schijnwerper” te Haastrecht is een toneelvereniging
met ongeveer twintig leden.
De vereniging treedt sinds meer dan 40 jaar op in gebouw Concordia in Haastrecht.
Daarnaast speelt de vereniging eenakters op diverse festivals in de omgeving en
werkt zij regelmatig mee aan allerlei evenementen, zoals de havendagen en open
monumentendag.
Bijna jaarlijks is er een grote productie te zien in het gebouw Concordia. De
Schijnwerper doet sinds “De Boer Op” is gestart mee en vindt het een leuk festival
waarbij in een unieke sfeer genoten kan worden van allerlei soorten kleinkunst en
muziek.
In 2017 wordt de eenakter "Vruchtwater” voor u gespeeld.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.deschijnwerper.nl
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Het Polderkoor
Eind 2010 kwam uit het bestuur van de Vrouwen van Nu ( nu Stolkse Vrouwen) de
vraag om een zangkoor op te richten.
Op initiatief van Corrie v/d Heuvel, Elly van Kluijve , Reinie Brouwer de koning
ondersteund door Ton Brouwer de koning werden de eerste stappen gezet onder de
paraplu van de Vrouwen van Nu (Stolkse Vrouwen), Het Polderkoor.

Een mailing onder de Vrouwen van Nu leverde direct 20 leden op. Als
muziekbegeleiding werden leden van Melodia gepolst . De dames Riet Meerwijk,
Pie Vlot en Wimmie de Brave waren bereid het koor muzikaal te begeleiden, ook
accordeonist Ria Verburg wilde haar medewerking verlenen.
Na alle voorbereidingen werd besloten om in september 2011 van start te gaan in De
Stolp. De heer Wim van Wijngaarden is de dirigent van Polderkoor, mede onder zijn
leiding is het koor tot bloei gekomen.
Inmiddels bestaat het koor uit 49 leden.
Elke Dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur oefenen zij in het Kwartier in Stolwijk.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.polderkoor.nl
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De Dotters
Toneelvereniging “De Dotters ”zijn ontstaan uit de Vlister Vrouwengroep uit Vlist. De
vereniging bestaat ongeveer 8 jaar en er zijn 6 vrouwen actief bezig met het toneel.
De naam “de Dotters” komt van de dotter (bloem in het water) welke bloeit in het
voorjaar rond deze tijd gaan de optredens weer beginnen voor de toneelvereniging.
De Toneelstukken worden de laatste 5 jaar geschreven door Fred Voorberg.
Speciaal voor de Boer op! Is er een stuk geschreven.
De dames oefenen op maandagmiddag in de Vlisterstee in Vlist

In 2017 wordt de eenakter "de Bank” voor u gespeeld.

Voor meer informatie kunt u een email sturen naar
annekevandijkvermeij@hotmail.com
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Rederijkerskamer Excelsior
De Rederijkerskamer Excelsior te Stolwijk is opgericht op 12 oktober 1877 en is
tijdens het 100-jarig bestaan in 1977 koninklijk onderscheiden.
Sinds de oprichting heeft de vereniging een belangrijke culturele functie vervuld.
De doelstelling van de vereniging is om voor een breed publiek, bestaande uit
donateurs en overige belangstellenden, jaarlijks voorstellingen te bieden op het
gebied van amateurtoneel. Het repertoire omvat zowel traditioneel als modern werk.
Jaarlijks bezoeken zo’n 1.000 bezoekers de voorstellingen van de vereniging.

In 2017 wordt de eenakter "het aanzoek” van Tsjechov voor u gespeeld.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.rederijkerskamerexcelsior.nl

