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Van de redactie
In 2017 bestaat de Haastrechtse Kring 50 jaar. In dit jubileumjaar
staan er bijzondere activiteiten gepland zoals die met de bekende
publicist Hugo Borst. De rijdende concertzaal Classic Express van het


Van de Redactie

Christina Concours komt voor de schooljeugd (groep 3 t/m 7) naar



Van de Voorzitter

Haastrecht. In het najaar willen we een jubileumactiviteit organiseren



Terugblik

u via de nieuwsbrief en de website op de hoogte gehouden.

Architectuurroute

In 2017 hebben we met Lodewijk Borms een nieuwe voorzitter. Wij zijn



Nieuwjaarsconcert

blij, dat Lodewijk bereid is deze functie op zich te nemen. Het bestuur



Herinneringsbank



Agenda 2017

voor alle donateurs, oud-bestuursleden en sponsoren. Hierover wordt

bedankt Alice van Kluyve voor haar grote inzet voor de Haastrechtse
Kring en wenst Lodewijk veel succes in zijn nieuwe rol als voorzitter.

Van de voorzitter
Per januari 2017 stop ik met het voorzitterschap. Lodewijk Borms is
mijn opvolger. Lodewijk is bestuurslid en is al een aantal jaren zeer
betrokken en actief binnen de Haastrechtse Kring.
Met groot plezier ben ik vanaf 2007 actief geweest in het bestuur, de
afgelopen drie jaar als voorzitter. Ik heb vaak vergaderd; met de
gemeente, sponsoren en collega-verenigingen overleg gevoerd en
voor onze nieuwsbrief stukken geschreven. Gelukkig - want hierom
gaat het - heb ik ook vele culturele activiteiten georganiseerd,
variërend van literaire avonden en kunstuitjes tot concerten
wereldmuziek.
Omdat ik kunst & cultuur een warm hart toedraag, blijf ik aan de
Haastrechtse Kring verbonden als projectmedewerker. Samen met
nieuw bestuurslid Wil Houdijk blijf ik het kunstuitje organiseren.
De Haastrechtse Kring wens ik veel succes en u wens ik nog vele
mooie culturele evenementen.
Haastrechtse Kring
www.haastrechtsekring.nl

Wellicht tot ziens en hartelijke groet van
Alice van Kluyve.

NIE U W S BR IE F
NO V E MBE R 2 0 1 6
2

Terugblik Architectuurroute (Hilversum) 29 oktober 2016
In Hilversum begon de architectuurroute in het zonovergoten Sanatorium Zonnestraal en
de zon straalde de hele dag. Dit jaar niet conform de gebruikelijke formule afwisselend
aandacht voor oude en nieuwe architectuur in één stad. Nu stonden het werk van Dudok
en werken van architecten als Duiker (het Nieuwe Bouwen) centraal.
Dudok had muzikaal talent en de maatverhoudingen en compositorische composities
daarin waren een grote inspiratiebron voor zijn architecturele ontwerpen. De gidsen van
het Dudok Architectuur Centrum waren geïnspireerd en inspirerend. Dudok is beroemd
om “zijn” Raadhuis, maar een tocht door Hilversum liet zien hoe gevarieerd zijn werk is: 25
woonwijken, 17 scholen, 1 badhuis, begraafplaatsen en parken.
Veel gehoord tijdens de rondleiding: hier komen wij terug voor een rondrit met auto of,
liever nog, op de fiets. Op naar de volgende architectuurroute in 2017.

Sanatorium Zonnestraal

Raadhuis

Trouwkamer
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Nieuwjaarsconcert Helikon Strijkkwartet
In samenwerking met het Prinses Christina Concours openen we traditie getrouw het nieuwe
jaar met vier jonge aanstormende talenten en prijswinnaars van het Concours (viool en cello).
Er wordt opgetreden door het Helikon Strijkkwartet. Dit Kwartet werd in 2015 opgericht door
Marlene Dijkstra (viool), Marieke Kosters (viool), Lotus de Vries (altviool) en Renate Apperloo
(cello).
In de pauze brengen wij graag met u een toost uit op het nieuwe jaar.
Wanneer:

zaterdag 7 januari

Locatie:

Hervormde Kerk, Kerkplein 1, Haastrecht.

Aanvang:

20.15 uur.

Toegang:

€ 15,00 (donateurs € 12,50), jongeren tot 18 jr en CJP €7,50

Reserveren: reserveren@haastrechtsekring.nl
website: www.HaastrechtseKring.nl
Judith Verkaik, Hoogstraat 130, Haastrecht
Diny van Velzen, Van der Voet, Kleine Haven 1, Haastrecht

Herinneringsbank
Ter gelegenheid van ons jubileumjaar heeft de Haastrechtse Kring besloten om een
herinneringsbank te schenken aan de Overtuin. De Stichting Overtuin Bisdom van Vliet heeft
o.a. als doel om het park weer in oude staat terug te brengen.
Vele vrijwilligers dragen actief hieraan hun steentje bij.
Wij, als Haastrechtse Kring, willen dit initiatief ondersteunen met de
aanschaf van een herinneringsbank. Wanneer deze geplaatst gaat
worden, zal in de nieuwsbrief en op de website bekend worden
gemaakt.
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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 Lodewijk Borms tel. 0650949260

Agenda 2017
7 januari

Nieuwjaarsconcert

19 februari

Kloosterconcert

18 maart

Literaire avond

1april

Wereldmuziek (Franse avond)

5,6,7 april

Classic Express voor de jeugd

19 mei

Kunstuitje

10 juni

De Boer Op

17 oktober

Architectuurroute

Oproep adressen oud-bestuursleden
Het bestuur is op zoek naar adressen van oud-bestuursleden, dit i.v.m. een bijzondere
jubileumactiviteit in het najaar 2017. Wie kan ons deze adressen aanleveren?
Namens het bestuur, Wil Houdijk
Hoogstraat 35, 2851 BB Haastrecht
E-mail: Wil.Houdijk@planet.nl

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.

