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Terugblik: Stadswandeling door Haastrecht



Terugblik



Exposi e







Samen met de Historische Vereniging Haastrecht organiseerde de
Haastrechtse Kring op zaterdag 1 augustus 2015 een stadswandeling
door Haastrecht. Het was een bijzonder geslaagde activiteit, waar
veel deelnemers zich voor hadden aangemeld.

Dilia Blok (wethouder Krimpenerwaard voor o.a. Ruimtelijke Ordening
Die schöne Müllerin en Monumentenzorg) verzorgde in het Poldermuseum Gemaal de
Hooge Boezem de aftrap, waarna de deelnemers onder leiding van
Architectuurroute
3 gidsen van de Historische Vereniging op pad gingen. De gidsen
konden veel interessants vertellen over wat zich in het verleden in
Workshop Column
Haastrecht heeft afgespeeld en hadden veel kennis van de verschilschrijven
lende mooie monumenten. De wandeling werd met een drankje afAgenda 2015/2016 gesloten in Café Huis den Hoek, waar Cor van Someren aanwezig
was om eventuele vragen te beantwoorden.
Omdat de belangstelling voor de stadswandeling zo groot was en er
inmiddels een wachtlijst voor deelname is ontstaan, zal de stadswandeling worden herhaald.

Haastrechtse Kring
www.haastrechtsekring.nl
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Kunstexpositie

Wanneer:

Feestelijke opening op 10 september 2015

Waar:

Hervormde Kerk Haastrecht, Kerkplein 9

Aanvang:

20.00 uur

Donateurs van de Haastrechtse Kring zijn van harte uitgenodigd voor de feestelijk opening van de Kunstexpositie 2015. Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek opent de expositie
samen met Corie Grootendorst, Polderdichter Krimpenerwaard en musicus Yvo Staudt.
Na de opening kunt u de tentoonstelling bekijken onder genot van een hapje en een
drankje.
De expositie is tevens geopend op vrijdag 11 september van 10.00 tot 17.00 uur en
op zaterdag 12 september van 10.00 tot 16.00 uur.

Die schöne Müllerin

Wanneer:

zondag 27 september 2015

Waar:

6e Boezemmolen, Haastrecht

Aanvang:

14.30—15.30 uur

Het exclusieve molenconcert Die schöne Müllerin op zondag 27 september is geheel
volgeboekt!

Architectuurroute

Wanneer:

10 oktober 2015

Waar:

Rotterdam

Aanvang:

07.50 uur: verzamelen op het
Concordiaplein

Kosten:

€ 25, -, de lunch is voor eigen
rekening
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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, het 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.

Deel nemers 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
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Workshop Column schrijven

Wanneer:

31 oktober 2015

Waar:

Zaal van de Gereformeerde Kerk, Hoogstraat 136, Haastrecht

Aanvang:

13.30 uur, inloop vanaf 13.15 uur; de workshop duurt tot 16.30 uur

Kosten:

€ 15, -, € 12,50 voor donateurs van de Haastrechtse Kring
Inclusief koffie/thee en materialen

Op zaterdag 31 oktober 2015 organiseert de Haastrechtse Kring wederom een workshop ‘Column schrijven. Schrijfdocent en columnist Els Ackerman geeft de workshop
en ondersteunt de deelnemers met deskundig advies bij het schrijven van een eigen
column.
Een column is een kort stukje tekst met een kop en een staart, waar de mening van de
auteur en zijn kijk op de wereld duidelijk in naar voren komen. In de workshop oefenen
de deelnemers met onderwerpen, beginzinnen en vooral met het bepalen van de rode draad: wat wil de schrijver met zijn column zeggen? En hoe kan een mening kort en
bondig op papier gezet worden? Speels en luchtig, humoristisch, scherp of met mededogen?
Iedereen die plezier heeft in schrijven en bereidheid is om in een beperkt aantal woorden zichtbaar te maken wat hij of zij denkt kan aan de workshop meedoen. Het resultaat is een tekst die je met plezier leest.
Els Ackerman heeft jarenlang de cursussen 'Column schrijven' en 'Levensverhalen schrijven' gegeven. Tevens maakt zij al veertien jaar de loopbaanvragenrubriek van
www.intermediair.nl. Zie ook: www.elsackerman.nl
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Het maximum aantal deelnemers aan de workshop is 24 en minimaal 12. Als u zeker wilt zijn
van deelname, schrijf u dan tijdig in.
Aanmelden kan bij Alice van Kluyve: 0182 - 503062 of per e-mail via reserveren@haastrechtsekring.nl . De deelnemersbijdrage dient vervolgens overgemaakt te worden
naar rekeningnummer: NL14 RABO 0118 5644 55 t.n.v. Penningmeester Haastrechtse Kring.
Wij ontmoeten u graag op 31 oktober in deze bijzondere workshop ‘Column schrijven’.

11-12 september

Kunstexpositie

27 september

Die schöne Müllerin

10 oktober

Architectuurroute naar Rotterdam

31 oktober

Workshop Column schrijven

2016
16 januari

Nieuwjaarsconcert

6 maart

Kloosterconcert

10 maart

Literaire avond met Rosita Steenbeek

23 april

Afrikaanse muziek uitgevoerd door Baoema

