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SEIZOEN 2020-2021
Beste Donateurs en andere belangstellenden,
Voor u ligt de laatste HK-Nieuwbrief van 2020. Laat ik dan ook starten met u namens het bestuur, ondanks alle
beperkingen en onzekerheden, een mooie Kerst en een gezond 2021 toe te wensen. Een 2021 waarin het
coronavirus zo goed mogelijk onder controle gebracht wordt waardoor het ‘gewone leven’ weer opgestart kan
worden. Een 2021 waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten en waarin we met elkaar kunnen genieten van alles
wat er op cultureel gebied te genieten valt.
Misschien vallen we een beetje in herhaling, maar dat kan ook haast niet anders. In het kalenderjaar 2020 heeft de
Haastrechtse Kring de donateur(-s) eigenlijk niet veel meer kunnen bieden dan het Nieuwjaarsconcert en
Kloosterconcert. Verder hebben we u op de hoogte proberen te houden met onze HK-nieuwsbrieven. En uit reacties
hebben we gelukkig op kunnen maken dat deze met plezier gelezen werden.
Ons traditionele Nieuwjaarsconcert kan geen doorgang vinden. De laatste informatie vanuit de overheid maakt dat
we dit concert naar 2022 zullen moeten verplaatsen. Ook dan zullen we vragen of de laureaten van het Princes
Christina Concours bij ons willen optreden.
De eerder geplande concerten konden we naar het voorjaar verplaatsen. In februari en maart gaan we die alsnog
organiseren. In verband met het beperkt aantal bezoekers kan het zijn dat we twee concerten met het zelfde
repertoire programmeren. Dit i.v.m. een beperkt aantal toehoorders dat misschien dan ook nog van kracht is. Ook
daarover later meer.
We hopen u op deze manier weer wat perspectief voor het komende jaar te bieden. Dit is natuur ook van belang
voor de musici, die het in deze tijd extra moeilijk hebben.
Met vriendelijke groet,
Lodewijk O. Borms, voorzitter Haastrechtse Kring

Haastrechtse Kring: Zondagmiddagconcert in de Hervormde Kerk.
Wij pakken de muzikale draad weer op!
Op zondagmiddag 7 februari 2021 biedt de
Haastrechtse Kring u een zondagmiddag-concert aan
in de Hervormde Kerk in Haastrecht. Voor dit
concert zijn wij er in geslaagd de jonge, virtuoze
Georgische pianiste Ketevan Sharumashvili te
contracteren.
Aanvang: 13.30 uur
Toegang: 20,00 euro, donateurs 15,00 euro
Op het programma staan o.a. composities van Franz
Schubert, Franz Liszt , S.Prokoviev en Johann Straus.
Ketevan is sinds kort woonachtig in Nederland. In 2015 rondde zij een vervolg-studie af aan het Sweelinck
Conservatorium te Amsterdam. Eerder, in 2010, studeerde zij aan het conservatorium in Tblisi, Georgië, waar zij
ook is geboren en lange tijd woonde. Hierna studeerde zij met een beurs van de toenmalige president Saakashvili
aan het staatsconservatorium van Georgië. In 2011 ontving zij een beurs om verder te studeren aan de
“Hamburger Hochschule für Musik und Theater”.
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Daar legde zij in 2013 het Konzertexamen af met “excellent” als score. Vervolgens volgde zij diverse masterclasses.
Meesterpianisten als Paul Badure en Boris Berman raakten onder de indruk van haar gevoelige spel en virtuositeit.
Kaarten voor dit concert kunt u bestellen via de website: www.haastrechtsekring.nl
Anti-Corona maatregelen
Voor dit concert geldt dat de anti-Corona-maatregelen zoals die gelden door ons zullen worden nageleefd. Zo zal
tussen de stoelen de noodzakelijke afstand van 1,50 m in acht genomen worden en zal het concert zonder pauze
gespeeld waardoor het concert ca. 1 uur zal duren.
Er zijn in eerste instantie ook slechts 30 toegangskaarten beschikbaar; echter, wanneer het aantal reserveringen
meer bedraagt dan 30, zal het concert dezelfde middag om 15.30 herhaaldt worden. Reserveer dus tijdig,

De Haastrechtse Kring presenteert:
Het programma 2021 ziet er als volgt uit:
Zondag 10 januari 2021
Nieuwjaarsconcert
Hervormde Kerk in Haastrecht
aanvang 14. 30 uur
toegang: 20 euro, donateurs 17.50 euro

Zondag 7 februari 2021
Pianoconcert Ketevan Sharumashvili
Hervormde Kerk in Haastrecht
aanvang 13. 30 uur
toegang: 20 euro, donateurs 17.50 euro

Zondag 28 februari 2021
Kloosterconcert i.s.m. Podium Oudewater
Trio Salome, Het programma wordt later ingevuld.
Kloosterkerk St. Gabriel, Prov. weg-Oost 62
Haastrecht. Aanvang: 14.00 en 16.00 uur.
Toegang: 17,50 euro

Zondag 14 maart 2021
Cello/piano concert Monique Heidema en André
Telderman
werken van o.a. César Franck en Fréderic Chopin
Hervormde Kerk in Haastrecht:
aanvang 13.30 uur
toegang: 20 euro, donateurs 17,50 euro

Toegangskaarten Reserveren via de webshop www.haastrechtsekring.nl of 06-22134643
Wacht nog even met reserveren tot na 12 januari, dan weten we meer i.v.m. Covid-19.
Let op: Wij maken geen gebruik van een betaal programma. Nadat de bestelling is gedaan
ontvangt u daarvan een email bericht, met het verzoek om het verschuldigde bedrag over te
maken aan de penningmeester. Daarna is de reservering pas definitief.

De Haastrechtse Kring ziet toe op de naleving van de RIVM maatregelen.
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“BLIK OP DE TOEKOMST”
Dat er dit jaar, helaas, geen activiteiten van de Haastrechtse Kring meer zullen plaatsvinden heeft u al eerder in onze
vorige nieuwsbrief kunnen lezen. Het corona virus en de hieraan verbonden beperkende maatregelen hebben het
ons onmogelijk gemaakt u ons normale programma aan te bieden. Hopelijk kunnen we u binnenkort al (een deel
van-) onze plannen voor het eerste deel van 2021 aanbieden.
Het bestuur van de Haastrechtse Kring heeft de afgelopen tijd echter niet stil gezeten maar heeft deze periode
gebruikt om zich te buigen over de plannen voor de komende tijd. Welke kant gaan we op de komende jaren, gaan
we door op de oude voet of gaan we meer nadruk leggen op andere, nieuwe, activiteiten? Daarnaast hebben we ook
nog eens kritisch naar ons zelf gekeken. Kortom, we hebben ons beleid voor de komende periode willen uitstippelen
in wat zo mooi een “beleidsplan” heet. Als u overigens geïnteresseerd bent in het hele plan dan kunt u contact
opnemen met bestuurslid Wil Houdijk via 06-22134643.
Uiteraard blijft de Haastrechtse Kring zich ten doel stellen cultuur in de breedste zin van het woord voor iedereen in
Haastrecht en omgeving toegankelijk te maken door een breed scala aan culturele activiteiten aan te bieden. We
zullen dat als bestuur natuurlijk niet allemaal alleen kunnen doen. We nodigen dan ook alle geïnteresseerden uit hun
ideeën aan ons kenbaar te maken en waar mogelijk bij de feitelijke uitvoering ervan samen met ons ook de handen
uit de mouwen te steken.
In november van dit jaar verwachten we de nieuwe subsidieregeling zoals die is opgesteld door de gemeente
Krimpenerwaard. Wat precies de mogelijkheden zijn die deze regeling voor ons gaat bieden zullen we na publicatie
ervan nauwkeurig gaan bestuderen.
De financiën van een stichting als de onze vormen altijd een punt van zorg. Tot nu toe vormen de bijdragen van de
vele donateurs voor een belangrijk deel de basis voor onze activiteiten. Hoewel we op dit moment in een gezonde
financiële positie verkeren zullen we in de nabije toekomst zeker gaan bekijken hoe we onze financiële basis nog
verder kunnen versterken. Anderzijds streven we ernaar de kosten van deelname aan onze activiteiten voor een
ieder op een acceptabel niveau houden.
Bij de uitvoering van onze activiteiten zullen we, daar waar dat aan de orde is, gebruik blijven maken van de
bestaande locaties in Haastrecht. Daarnaast zullen we, mede, door de uitkomsten van de vorig jaar uitgezette
enquête onder donateurs, meer aandacht gaan besteden aan wat we maar even “buiten-activiteiten” zullen
noemen; denk daarbij bijvoorbeeld aan museum bezoek en stadswandelingen.
Om onze donateurs en andere belangstellenden van onze activiteiten op de hoogte te houden blijkt onze huidige
nieuwsbrief een uitstekend middel te zijn. In dit kader is het wellicht ook interessant te wijzen op het nieuwe
reserverings -systeem dat wij onlangs ontwikkeld hebben en wat het voor u nog eenvoudiger maakt om uw kaarten
te bestellen.
Uiteraard zullen we blijven zoeken naar verdere mogelijkheden om iedereen van het doen en laten van de
Haastrechtse Kring op de hoogte te houden.
Waar mogelijk zullen we bij de uitvoering van onze plannen de samenwerking met andere initiatiefnemers niet
schuwen, terwijl in principe ook bestaande samenwerkingsvormen zullen worden gecontinueerd.
U ziet dat het bestuur de afgelopen periode niet heeft stilgezeten en zich op een verdere hopelijk succesvolle
periode aan het voorbereiden is. We hopen hierbij op uw blijvende ondersteuning en we hopen natuurlijk ook u bij
zoveel mogelijk van onze activiteiten te mogen begroeten.
Het bestuur van de Haastrechtse Kring
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Even voorstellen (Haastrechtse Kring vrijwilligers stellen zich voor)
In haar huis, dat al helemaal in kerstsfeer was, werd ik ontvangen door
Nelie Gerritsen voor het interview van deze nieuwsbrief.
Nelie is sinds 3 jaar bestuurslid van de Haastrechtse Kring, maar in de jaren
80 is zij ook al 6 jaar verbonden geweest aan onze stichting, destijds nog
onder het voorzitterschap van Gerard de Vries, een van de oprichters van
de HK.
Nelie is geboren in Haastrecht in de Hoogstraat in een huis dat uitzag op de
Boezem. Op haar 17e vertrok zij naar Noordwijkerhout waar zij de opleiding
tot psychiatrisch verpleegkundige volgde. Tijdens haar opleiding leerde zij
Jan kennen, die nog steeds haar partner is.
De moeder van Jan was al enige tijd overleden en de vader van Jan leed aan
een ernstige ziekte. Toen Jan zijn opleiding had afgerond zijn Nelie en hij
naar zijn ouderlijk huis in Babberich verhuisd om voor de vader te zorgen
Na 3 jaar overleed de vader en vertrokken Nelie en Jan naar Gouda, waar Jan in het ziekenhuis ging werken. Na
ongeveer een jaar verhuisden zij en hun 1-jarige dochter naar Haastrecht, waar zij beiden beheerder werden in het
Hof van Stein. Na ca 2 jaar stopten zij daarmee o.a. omdat hun dochter teveel werd verwend door al die opa’s en
oma’s.
Nelie ging samen met Trudy Felix en hun poppentheater Pierrot op tournee, eerst vooral lokaal maar algauw
landelijk met wel 80 voorstellingen per jaar. Dat heeft zij 25 jaar gedaan. Ook was zij zo’n 25 jaar lid van de
cabaretgroep JJN en Co, waar overigens Jan ook deel van uitmaakte, en traden zij op bij bedrijfsfeesten, bruiloften,
e.d.
Ook was Nelie al heel lang lid van de toneelvereniging de Schijnwerper in Haastrecht. Kortom een druk leven in
culturele sfeer.
Na het stoppen met het poppentheater vond Nelie een baan bij de Riethoek in Gouda, waar zij een aantal
nachtdiensten per maand draaide. Nadat zij stopte met deze baan ging zij werken bij Body en Health Factory, een
instituut voor figuurcorrectie. Toen dat bedrijf failliet ging was Nelie 67 en net toen zij dacht wat nu ?... vroeg
Lodewijk haar voor de Haastrechtse Kring.
Naast haar werkzaamheden voor de HK is Nelie ook nog vrijwilliger bij Concordia, de Verhalencompagnie en het van
den Akkerfonds. Dus nog steeds een druk leven en nog steeds in culturele sferen.
Toch heeft ze ook nog tijd voor hobby’s : zij wandelt en fietst graag, zij tennist en Jan en zij houden van reizen.
Verder bezoekt zij toneelvoorstellingen, concerten, musea enz.
Nelie is een veelzijdige vrouw, die een belangrijk steentje bijdraagt aan het succes van de Haastrechtse Kring. Wij zijn
blij met haar.
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