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SEIZOEN 2020-2021 
Beste donateurs en andere belangstellenden, 
Vanwege de Covid-19 maatregelen die met regelmaat worden aangescherpt zijn we gedwongen steeds weer 
opnieuw aanpassingen door te voeren. Normaal gesproken zouden we in september met het nieuwe seizoen zijn 
gestart, maar helaas moeten we nu dus maandelijks bekijken of de geplande activiteiten uitvoerbaar zijn.  
 
Zo maakten we plannen om in november enkele concerten in de Hervormde Kerk te organiseren. Het aantal 
bezoekers dat veilig in het kerkgebouw kon worden toegelaten was op ca. zeventig gesteld. Nu we weten dat dit 
naar dertig verlaagd is, vinden we het financieel gezien niet verantwoord om deze concerten plaats te laten vinden, 
mede ook omdat  vele HK-donateurs tot de meest kwetsbare groep worden gerekend. 
 
We hebben overwogen een concert in december te organiseren, maar ook dan is het nog maar de vraag of de 
coronamaatregelen dit toelaten. Daarom zien we ons genoodzaakt diverse activiteiten, waaronder de in november 
geplande concerten, te verplaatsen naar volgend kalenderjaar of misschien zelfs naar het najaar van 2021! De 
stadswandeling, de architectuurroute en het kunstUitje die allemaal in dit najaar plaats zouden vinden, worden ook 
opgeschoven.  
 
In de maand september werden we gevraagd mee te werken aan een project rond de Haastrechtse dichter Henk 
Kooijman*. Dat hebben we natuurlijk met plezier gedaan. Corona stond dit project tenminste niet in de weg. Vele 
ramen in de Hoogstraat waren voorzien van affiches met gedichten. In het verleden heeft de Stichting Haastrechte 
Kring er mede zorg voor gedragen dat er aan de gevel van zijn voormalige woonhuis, Julianalaan 32 in Haastrecht, 
een herdenkingsplaquette werd geplaatst. 
 
We hopen van ganser harte dat we elkaar in het komende jaar weer kunnen treffen! Het is nu wel heel erg rustig… 
Wat zou het fijn zijn om met het traditionele Nieuwjaarsconcert een start te kunnen maken. We denken in deze tijd 
natuurlijk ook aan de musici die hard getroffen worden door deze pandemie. We kunnen hun op dit moment geen 
enkele zekerheid geven, maar we gaan in goed overleg verder met organiseren van concerten in de toekomst.  
 
We proberen de website zo actueel mogelijk te houden zodat we u, als we ergens mogelijkheden zien, zo snel 
mogelijk op de hoogte kunnen stellen. Mocht een concert/activiteit onverhoopt geen doorgang kunnen vinden i.v.m. 
de dan geldende maatregelen, dan ontvangt u uw toegangskosten terug! 
 
Met vriendelijke groet, 
Lodewijk O. Borms, voorzitter Haastrechtse Kring 

 

Het Haastrechtse Kring bestuur overlegt op 

gepaste afstand en met mondkapjes! 
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De Haastrechtse Kring presenteert: 
Het programma voor 2020 en 2021 ziet er als volgt uit:  
 

vrijdag  16 oktober 14.00 uur 
Museum Oud Amelisweerd (MOA) in Bunnik  
rondleiding met een drankje  
Deelname €. 7,50 inclusief  rondleiding en drankje na 
afloop 

Zondag 11 november 2020 
Pianoconcert Ketevan  Sharumashvili 
 
werken van o.a. Prokoviev, Schubert, Listz en J.Straus. 
Hervormde Kerk in Haastrecht 
aanvang 14. 30 uur 
toegang: 17,50 euro, donateurs 15,00 euro 

Zondag 29 november 2020  
Cello/piano concert Monique Heidema en André 
Telderman 
werken van o.a. César Franck en Fréderic Chopin 
Hervormde Kerk in Haastrecht: 
aanvang 14.30 uur 
toegang: 17,50 euro, donateurs 15,00 euro 

Zondag 10 januari 2021  
Nieuwjaarsconcert 
 
Hervormde Kerk in Haastrecht 
aanvang 14. 30 uur 
toegang: 17,50 euro, donateurs 15,00 euro 

Zondag februari 2021  
Pianoconcert Ketevan  Sharumashvili 
 
werken van o.a. Prokoviev, Schubert, Listz en J.Straus. 
Hervormde Kerk in Haastrecht 
aanvang 14. 30 uur 
toegang: 17,50 euro, donateurs 15,00 euro 

Zondag maart 2021 
Cello/piano concert Monique Heidema en André 
Telderman 
werken van o.a. César Franck en Fréderic Chopin 
Hervormde Kerk in Haastrecht: 
aanvang 14.30 uur 
toegang: 17,50 euro, donateurs 15,00 euro  

Deelname 
 

Om deel te nemen aan deze activiteiten kunt u 
kaarten bestellen via de nieuwe  

Haastrechtse Kring website. 
U kunt de kaarten kopen in onze digitale winkel. 

Wacht nog even met reserveren tot december, we 
hebben dan een beter beeld of het Nieuwjaarsconcert 

kan doorgaan. 
 

Neem wel al vast een kijkje op de nieuwe Website 
www.haastrechtsekring.nl 

Toegangskaarten 
Reserveren via de  

webshop www.haastrechtsekring.nl  of 06-22134643 

De Haastrechtse Kring ziet toe op de 
naleving van de RIVM maatregelen. 

 
Let op: Wij maken geen gebruik van een betaalprogramma. 
Nadat de bestelling is gedaan ontvangt u daarvan een 
e-mail bericht, met het verzoek om het verschuldigde 
bedrag over te maken aan de penningmeester. Daarna is de 
reservering pas definitief. 

 

 
 

 

http://www.haastrechtsekring.nl/
http://www.haastrechtsekring.nl/
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Even voorstellen (Haastrechtse Kring vrijwilligers stellen zich voor) 
Vroeg in de ochtend, gezeten in de schaduw in de tuin, hadden we dit keer een gesprek met Lodewijk Borms. 
 
Lodewijk is de voorzitter van de Haastrechtse Kring. Lodewijk, Lode voor 
ingewijden, werd geboren in Den Haag en groeide op in Voorburg “aan de 
Vliet”. Op zijn 18e verliet hij zijn ouderlijk huis om in Breda een opleiding 
te volgen tot horlogespecialist. Hij leerde daar het repareren van 
topmerkhorloges. Hiervoor volgde hij ook cursussen in Zwitserland bij 
gerenommeerde fabrikanten van uurwerken. 
 
Tijdens zijn verblijf in Breda, waar hij op kamers woonde, bezocht hij 
natuurlijk regelmatig zijn ouders in Voorburg. Tijdens een van die 
logeerpartijen ontmoette hij op een feestje in Kijkduin Josje. Het klikte 
direct. Josje zat op de pedagogische academie, wat destijds nog 
kweekschool werd genoemd. Josje en Lodewijk hebben nog een aantal jaren in Breda gewoond. Josje ging 
pedagogiek  studeren en dat leek Lodewijk ook wel wat. Hij heeft die studie niet afgemaakt, maar vond het wel erg 
leuk om kennis over te dragen. 
 
Hij solliciteerde naar een baan aan de ’Vakschool  Schoonhoven’ en werd aangenomen. De combinatie van zijn 
technische achtergrond en zijn liefde voor pedagogie gaven de doorslag. Al gauw bleek dat hij zijn eigen lesmateriaal 
moest maken, wat hij met de hulp van Josje al snel voor elkaar had. Naast de vakkennis gaf Lodewijk ook les in 
kunstgeschiedenis. Denk hierbij aan de historie van klokken, zilverwerk enz. Na enige tijd gependeld te hebben 
tussen Breda en Schoonhoven hebben Josje en hij in 1978 voor Haastrecht gekozen als woonplaats. Josje had 
inmiddels een baan gevonden op de openbare school in Stolwijk. 
 
Zijn job in Schoonhoven heeft hij met veel plezier gedaan tot hij op zijn 50e bedacht dat hij wat anders wilde. Hij ging 
werken bij een semioverheidsinstelling op het gebied van pedagogische didactiek. Hij adviseerde o.a. het 
bedrijfsleven op het gebied van stages. Stagiaires werden en worden vaak aan hun lot overgelaten. Zijn boodschap 
was : investeer in de stagiair in de eerste periode zodat je in de tweede periode profijt kan hebben van de tijdelijke 
extra kracht en de stage ook zinvol maakt voor de betrokkene. Als het betreffende bedrijf dit traject volgt dan wordt 
het een “erkend leerbedrijf”. In deze functie was Lodewijk actief in heel Nederland en Vlaanderen. 
 
Lodewijk heeft veel hobby’s . Hij houdt van watersport, m.n. zeilen. Met Josje wandelt hij graag. Samen reizen zij 
heel wat af met hun camper. Zij tennissen regelmatig en hij vindt het leuk om te klussen aan zijn huis. Verder 
bezoeken zij musea en wonen concerten bij, o.a. van de Haastrechtse Kring, ook al voordat hij door Cees Reichard 
benaderd werd voor een bestuursfunctie in de H.K. Op de vraag van Cees heeft Lodewijk na zijn pensionering 
positief gereageerd. Zo genieten wij elke vergadering weer van zijn voorzitterschap en wij hopen dat nog jaren te 
doen. 

* Henk Kooijman 
Henk Kooijman is op 10 oktober 1928 in Haastrecht geboren, waar hij tot 
1972 woonde. Hij zat twee jaar als dienstplichtig militair in Nederlands-Indië. 
Hij zwierf veel door de polders in het Groene Hart, wat hem inspireerde tot 
het maken van simpele gedachten, wat je ook gedichten kunt noemen. 
Vanaf 1972 woonde hij in een hofje in Gouda. Hij publiceerde o.a. bij Kluwer, 
Haagse Cahiers, Holland, De Arbeiderspers, Kunstcentrum Burgvliet, 
Boekhandel Verkaaik en THOTH. Bij die laatste uitgeverij verscheen 'Waar ik 
ook ben, ik draag mijn weiland mee en “Het Groene Hart in 654 gedichten”, 
met een voorwoord van Henk Povee, die een biografie over Jan-Jacob 
Slauerhoff maakte en nabij Haastrecht woont. 
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Haastrechtse Kring Puzzel 
 
De oplossing van de vorige puzzel was: “WIJ WENSEN JULLIE EEN 
GEZELLIGE ZOMER”.  

 
Dit keer heeft Corrie van Vliet-Smit de prijs gewonnen. Ze vertelt: 

 
 

Ik ben nu al weer 14 jaar in Haastrecht woonachtig, en denk  nog 
dikwijls: wat is het hier toch gezellig en mooi! Er is een gevarieerd 
verenigingsleven, en ja, vooral “De Haastrechtse Kring”, met een breed 
cultureel programma, voor elk wat wils. Toen ik onlangs in de laatste 
nieuwsbrief een puzzel langs zag komen kon ik daar niet om heen. Tot 
m’n grote verrassing werd de oplossing beloond met een heerlijk 
pakketje, rechtstreeks uit het Groene Hart, gevuld met streekproducten, 
verrukkelijk..! 
 
En wat Haastrecht ook zo aantrekkelijk maakt is de ligging aan IJssel en 
Vlist, met een vogelplas, weidse polders en een rijke natuur, dat is echt 
puur genieten. Het was Henk Kooijman die dat in alle toonaarden heeft 
bezongen. Daarom tot slot van hem dit geestige gedichtje: 
  
Reiger in de polder 
 
Een reiger staat grijs geverfd 
Op het groene doek van de wei. 
Versteend schilderij lijkt het wel. 
Tot een argeloos bliekje 
Anders bewijst. 
  
Tot ziens in dorp, bos of polder! 
Corrie van Vliet-Smit 
 
 

 
Bestuur Haastrechtse Kring 
Voorzitter: Lodewijk Borms (Voorzitter@haastrechtsekring.nl / 06-50949260) 
Penningmeester: Wil Houdijk (Penningmeester@haastrechtsekring.nl / 06-22134643) 
Public Relations: Tony Hardenberg, (PR@haastrechtsekring.nl / 06-51083974)  
Lid: Michel van Eijnsbergen, (06-24747435)  
Lid: Ruud Ierschot, (06-24773711)  
Lid: Nelie Gerritsen (06-27197357) 
Projectmedewerkers: Dirk Bijl, Huug Barendrecht, Lia de Vries en Alice van Kluyve  
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