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Terugblik
Wij kijken terug op drie geslaagde activiteiten: de Workshop Column
schrijven, de Architectuurroute en een herhaling van de Stadswandeling door Haastrecht.



“Je eerste zin moet de lezer direct verleiden je gehele column te willen lezen”, dit en nog meer tips en trucs leerde schrijfdocent Els AcNieuwjaarsconcert kerman ons in de workshop ‘Column schrijven’ op 31 oktober j.l. De
deelnemers brachten de lesstof gelijk in praktijk en konden tegen het
Agenda 2016
einde van de workshop een column aan elkaar voorlezen.



Oproep




Terugblik

Op zaterdagochtend 10 oktober
vroeg vertrok een volle bus naar Rotterdam voor de jaarlijkse architectuurroute. De tocht voerde ons langs oude
en nieuwe architectuur waarbij de
meest recente bouwwerken als De
Rotterdam van Rem Koolhaas en de
Markthal in het oog sprongen. Maar
ook de oudere werken zoals De Van
Nellefabriek waren het bezichtigen
waard. De dag werd afgesloten met
een borrel in historisch Delfshaven.

Op iets kleinere schaal, maar desalniettemin niet minder interessant
Haastrechtse Kring
was de tweede editie van de Stadwandeling in Haastrecht. Na de
grote belangstelling in augustus dit jaar, vond de herhaling van deze
www.haastrechtsekring.nl
wandeling plaats op 28 november. Hoewel het weer fris was, bleef
het gelukkig droog en was de informatie die de gidsen van de Historische Vereniging Haastrecht gaven weer net zo boeiend.
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Nieuwjaarsconcert
Wanneer:

16 januari 2016

Waar:

Hervormde Kerk, Kerkplein 1, Haastrecht

Aanvang:

20.15 uur, de kerk is open vanaf 19.45 uur

Toegang:

€ 15, -, € 12,50 voor donateurs van de Haastrechtse Kring,
Jongeren tot 18 jaar € 6,-, CJP € 7,50.

Kaartverkoop:

reserveren@haastrechtsekring.nl
Judith Verkaik, Hoogstraat 130, Haastrecht
Van der Voet, Kleine Haven 1, Haastrecht

Al jaren lukt het de Haastrechtse Kring om, in samenwerking met het Prinses Christina
Concours, jonge aanstormende muzikale talenten naar Haastrecht te halen. Op dit
moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen en is een groot deel van het programma ingevuld. We kunnen nu al zeggen dat er een optreden zal plaats vinden
waarin de vleugel en de saxofoon een zeer bijzondere combinatie zullen gaan vormen.
Musici Deborah Witteveen (saxofoon), Maxime Snaterse (piano) en Salomé Bonnema
(viool) zullen het programma invullen.
Als vanouds vindt het Nieuwjaarsconcert plaats in de Hervormde Kerk van Haastrecht,
waar de akoestiek prachtig is. Natuurlijk
schenken wij na het concert de Nieuwjaarsborrel. Wij hopen net als andere jaren op een grote
opkomst!

6 maart

Kloosterconcert
i.s.m. Podium Ou
dewater

10 maart

Literaire avond met
Rosita Steenbeek

23 april

Afrikaanse muziek
en dans i.s.m.
CC Concordia

Oproep
De Haastrechtse Kring is op zoek naar nieuwe bestuursleden en projectmedewerkers. Heeft u affiniteit met kunst en cultuur en wilt u meewerken
aan de organisatie van culturele activiteiten? Neem
dan contact op met Alice van Kluyve: 0182 503062

