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Van de redactie
Voor dit jaar staat de architectuurroute naar Hilversum nog op het
programma. Wij hopen dat u heeft genoten van de activiteiten in
het afgelopen jaar. Intussen zijn we met voorbereidingen bezig voor


Van de Redactie

ons 50 jarig bestaan in 2017.



Architectuurroute

Architectuurroute naar Hilversum



Van de Penningmees-

Wanneer:

zaterdag 29 oktober 2016

ter

Vertrek:

08.00 uur vanaf Concordiaplein



Kunststroom

Kosten:

€ 27,50 per persoon,



Voorlopige Agenda

Aanmelding:

reserveren@haastrechtsekring.nl of via de

2017

website: www.haastrechtsekring.nl
De kosten bedragen € 27,50 per persoon (inclusief koffie en afscheidsborrel) binnen
14 dagen over te maken naar rekening: NL14RABO0118564455 t.n.v.
“Penningmeester Haastrechtse Kring” te Haastrecht o.v.v. “Architectuurroute”.
Wij willen onder uw aandacht brengen dat reservering voor de architectuurroute
verplicht tot betaling.

Haastrechtse Kring

De architectuurroute gaat naar Hilversum. In het stadhuis aldaar

www.haastrechtsekring.nl

wordt een rondleiding verzorgd door een gids van het Dudok
architectuurcentrum. Na de lunch (voor eigen rekening) volgt een
bustour van 2 uur door Hilversum langs de plekken waar de
bijzondere ontwerpen van architect van Dudok te vinden zijn.
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Van de Penningmeester
Ons jubileumjaar nadert met rasse schreden, het Bestuur is dan ook druk met de voorbereidingen bezig. Het belooft wat!!!
Echter zonder de jaarlijkse bijdrage van u allen als onze trouwe donateurs zijn wij nergens,
wij hebben de afgelopen jaren hierdoor een kleine reserve op kunnen bouwen en zullen
dit gebruiken om er een bijzonder jubileumjaar van te maken.
Hierbij willen wij ook een aantal Stichtingen en instanties specifiek bedanken, zij hebben
ons een aantal keren financieel gesteund waardoor wij u elk jaar toch weer een mooi
programma kunnen aanbieden:


Stichting Paulina Bisdom van Vliet;



Stichting Van den Akkerfonds;



Maatschappelijke Instelling Roosendaal;



Rabobank Krimpenerwaard;



Gemeente Krimpenerwaard;



Rivierenland fonds;



Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel.

U ziet, niet alleen op cultureel gebied zijn wij actief.
Houdt dus de nieuwsbrief goed in de gaten, u wordt daarin op de hoogte gehouden
omtrent onze speciale activiteiten en data in ons jubileumjaar 2017. Het zou jammer zijn
als u iets mist!!

De Kunst stroomt langs de Vlist
De derde editie van de Vereniging Krimpener Kunstwaard, is na twee weekends weer
achter de rug. Wij als Haastrechtse Kring waren er voor het Raadhuis en de Hervormde
Kerk nauw bij betrokken. We hebben deze weekends honderden bezoekers kunnen ontvangen. In het monumentenweekend (10+11 sept.) waren dit er ca. 1400 en het tweede
weekend (17+18sept) zijn er ca. 750 bezoekers geweest. De aandacht die er in huis-aanhuis en landelijke bladen was besteed had haar uitwerking dus niet gemist.
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Het vele werk dat verzet is door de bestuursleden en de hulptroepen die hiervoor extra waren
opgeroepen, heeft geleid tot mooie exposities in Raadhuis en kerk. Op beide vestigingen
moest veel werk worden verzet, maar de exposanten waren zeer tevreden over het resultaat
en de hulp die zij ontvingen.
Aan de wanden in de kerk waren de schilderijen van Anneke Brussee en Martin Kiel te zien.
Monique Peters exposeerde haar sieraden in vitrines en Jolanda Drukker Marry met de ceramische ‘mossels’ en Tiny Visser had tot de verbeelding sprekende bronzen objecten op sokkels.
Beiden exposeerden voor in de kerk.

“Mossels” van Jolanda Drukker Marry
In het Raadhuis werden diverse ruimtes gebruikt. In de Commissiekamer exposeerden Alida
Verheij en DUP met gemengde technieken, zowel staand als hangend. Verspreid door dezeruimte stonden beeldhouwwerken van Piet van der Velden. Op de trap stonden mensgrote
beelden uit lindehout, van Winfried Scholtz .
In de trouwzaal waren de realistische stillevens van Aart Verduijn te bewonderen. Het ceramisch werk van Karin Welhuis had een plaats gekregen in de stijlvolle ‘Burgemeesterskamer’.
Helemaal bovenin had Eugene Daams zijn fotografisch werk op diverse schildersezels uitgestald.
De opening van de exposities op 10 september werd gedaan door burgemeester R. Cazemier.
Leticia Bal gaf een percussiesessie weg o.a. op flessen die deels gevuld waren met water. De
nieuwe polderdichter Roel Botter bracht een zeer toepasselijk gedicht ten gehore.
Wij ontvingen als Haastrechtse Kring, uit handen van de Commissie Kunststroming bloemen,
wijn en een geldbedrag als waardering voor de ondersteuning die wij aan deze expositie
hebben gegeven.
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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

Voor uw agenda 2016
29 oktober

Architectuurroute (Hilversum)

Voorlopige agenda 2017
7 januari

Nieuwjaarsconcert

19 februari

Kloosterconcert

18 maart

Literaire avond

1april

Wereldmuziek

5,6,7 april

Classic Express voor de jeugd

Mei

Kunstuitje

Juni

De Boer Op

Oktober

Architectuurroute

Om onduidelijkheid te voorkomen herinneren wij u er aan dat als er een activiteit in samenwerking met derden wordt georganiseerd de gereduceerde toegangsprijzen (€ 12,50) voor onze
donateurs alleen gelden in de voorverkoop.

