N I E U W SB R I E F
J U L I 2 0 1 5

Terugblik: De Boer Op


Terugblik



Stadswandeling



Exposi e



Die schöne Müllerin



Agenda 2015/2016

Het weer was goed, veel zon en niet veel wind. Vier van de vijf locaties
waren bekend terrein, maar De Boer Op wil niet een herhaling van
zetten zijn. De 6e Boezemmolen was dit jaar als locatie voor het eerst in
beeld, een prachtig decor voor een preview van Hartstocht van
Haastrecht. Nieuw was ook een gemengd koor, het Polderkoor. De
verscheidenheid aan optredens was groot: toneel, openlucht
theaterspektakel, verhalenvertelsters, het koor, twee exposities en een
muzikaal programma van Concordia Haastrecht en de Harmonie
Stolwijk. Kortom, De Boer Op was ook dit jaar weer een succes.
Een nieuw logo
Het zal u niet ontgaan zijn: de Haastrechtse Kring heeft een nieuw logo!
Een waar we weer jaren mee vooruit kunnen. Emmy Harskamp van
Dotter Design uit Haastrecht heeft het logo ontworpen waarbij zij gebruik
heeft gemaakt van details uit ons oude logo. Kortom, een nieuwe stijl
met een eigentijdse uitstraling.

1 augustus

Stadswandeling

11-12 september

Kunstexpositie

27 september

Die schöne Müllerin

10 oktober

Architectuurroute naar Rotterdam

Haastrechtse Kring

31 oktober

Workshop Column schrijven

www.haastrechtsekring.nl

2016
16 januari

Nieuwjaarsconcert

6 maart

Kloosterconcert

10 maart

Literaire avond met Rosita Steenbeek

23 april

Afrikaanse muziek uitgevoerd door Baoema
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Stadswandeling door Haastrecht

Wanneer:

zaterdag 1 augustus 2015

Waar:

Ontvangst bij Poldermuseum Gemaal De Hooge Boezem, Hoogstraat 31

Aanvang:

14.00 uur

Kosten:

€5,00, bij binnenkomst in het gemaal te voldoen

Kaarten:

Aanmelden kan via reserveren@haastrechtsekring.nl of
0182 – 50 32 65 (Betty van den Born)

Op zaterdag 1 augustus 2015 organiseert de Haastrechtse Kring in samenwerking met de
Historische Vereniging Haastrecht een stadswandeling door Haastrecht.
De gidsen van de Historische Vereniging Haastrecht delen tijdens de wandeling graag hun
kennis over het verleden van Haastrecht. Zij zullen stil staan bij de verschillende mooie
monumentale panden en zullen de verhalen vertellen van de vroegere inwoners. Cor van
Someren, schrijver van vele boeken over historisch Haastrecht, heeft de kennis van de
gidsen onlangs nog eens opgefrist en aangevuld.

Programma:
14.00 uur
Ontvangst in het Poldermuseum Gemaal De Hooge Boezem, Hoogstraat 31. Hier wordt u
een kopje koffie aangeboden.
14.10 – 14.20 uur
Welkom door Huug Barendrecht namens de Haastrechtse Kring. Mevrouw Dilia Blok,
wethouder van de Gemeente Krimpenerwaard voor o.a. Ruimtelijke ordening en
Monumentenzorg, houdt vervolgens een korte inleiding.
14.30 uur
Start wandeling onder leiding van gidsen van de Historische Vereniging Haastrecht
+ 15.45 uur
Afsluiting met een drankje in Café Huis Den Hoek, Hoogstraat 126. De eerste consumptie
wordt u aangeboden, de rest van de consumpties is voor eigen rekening.
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Kunstexpositie

Wanneer:

Feestelijke opening op 10 september 2015

Waar:

Hervormde Kerk Haastrecht, Kerkplein 9

Aanvang:

20.00 uur

De Haastrechtse Kring nodigt, mede namens de exposerende kunstenaars, alle donateurs uit voor de feestelijke start van de Kunstexpositie 2015.
Met als thema Kunst & Ambacht zal op Open Monumentendag 11 en 12 september
2015 zowel de kunst als het ambacht in en rond het monument centraal staan. Eigentijdse kunst in een monumentaal pand.
Omdat vanaf 1 januari Haastrecht, voormalig Gemeente Vlist, opgegaan is in de nieuwe Gemeente Krimpenerwaard, zijn zes kunstenaars uit de nieuwe gemeente uitgenodigd om te exposeren:
Freek Higler

Louky Scheltema

Pepijn Hof

Josefien Versteeg

Peter Verwey

Monique van Wensveen

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 kunstwerken kunnen ook gekocht worden.

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.
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Die schöne Müllerin

Wanneer:

zondag 27 september 2015

Waar:

6e Boezemmolen, Haastrecht

Aanvang:

14.30—15.30 uur

Kosten:

€15,00. Voor donateurs van de Haastrechtse Kring €12,50.

Het exclusieve Molenconcert Die schöne Müllerin op zondag 27 september is bijna volgeboekt! De kaartverkoop voor dit extra evenement, dat de Haastrechtse Kring in samenspraak met het Zuid-Hollands Landschap heeft georganiseerd in de 6e Boezemmolen, verloopt goed en er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar.
Wat is toepasselijker dan de liederen van Die
schöne Müllerin van componist Franz Schubert
uit te voeren in een molen? Een selectie uit
deze liedcyclus zal worden vertolkt door basbariton André Nolden en pianist Jaap de Wit.
Programmaboekjes met de liedteksten (ook in
vertaling) zullen tijdens het concert beschikbaar zijn. Na afloop biedt de Haastrechtse
Kring een High Tea aan en kan er nagepraat
worden.
In verband met het beperkt aantal zitplaatsen, kunt u alleen bij dit concert aanwezig
zijn als u gereserveerd en betaald hebt. Advies aan de concertbezoekers: “neem een
kussentje mee!”
Kaarten zijn nog verkrijgbaar via: reserveren@haastrechtsekring.nl
Let op: Vanwege de beperkte ruimte van de bovenverdieping en de steile, hoge trap,
wordt het bijwonen van het concert ten sterkste afgeraden aan een met bewegingsbeperking.
De molen is open vanaf 13.30 uur. Molenaar
Arie Verhoeff zal de molen vooraf en na afloop laten draaien en hij kan u er alles over
vertellen.

