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Beste Donateurs, 
We zijn inmiddels in een nieuw kalenderjaar beland en dan wordt er vanuit het bestuur van de Haastrechtse Kring 
via de penningmeester Wil Houdijk een verzoek gedaan om de donatie (12,50 per persoon) over te maken.  
Deze keer vinden we het best moeilijk om met dit verzoek te komen, omdat we in 2020 veel activiteiten vanwege de 
pandemie uit hebben moeten stellen. En dan is het ook nog helemaal niet duidelijk wanneer we in het ‘nieuwe 
normaal’ terecht zullen komen.  
We hadden het seizoen 2020/2021 al wel helemaal gepland en we hopen dan ook dat veel activiteiten in 2021 
alsnog tot uitvoering kunnen komen. 
 
Toch zien we ons genoodzaakt om nu al te beslissen het Nieuwjaarsconcert, het Kloosterconcert en het uitgestelde 
Bevrijdingsconcert naar 2022 te verplaatsen. Dit ligt ook aan de overvolle agenda’s waarmee de musici na hun 
gedwongen pauze, waarin veel optredens steeds verzet moesten worden, geconfronteerd zullen worden. Om een 
betere spreiding te krijgen, komen er dan ook vanuit de musici verzoeken om concerten op een wat langere termijn 
te plannen. 
 
Terug naar ons verzoek om de donateursbijdrage over te maken. Om de donateurs toch alvast  iets te kunnen bieden 
zijn we van plan om een speciale donateursmiddag in ‘Het Witte Hof’ te organiseren, vanzelfsprekend op het 
moment dat dit weer veilig kan. Voorlopig hebben we deze bijeenkomst op zondag 11 april gepland. U ziet, we staan 
te trappelen om u weer te zien, maar ook al willen we optimistisch zijn, we blijven ook realistisch. Toch moeten we 
een planning maken. We hebben Wendy Fossen (https://www.casadellarte.nl) gevraagd om dan een presentatie te 
geven.  Natuurlijk is de toegang vrij en een drankje en een hapje staan voor u klaar. Later meer over de invulling van 
deze middag.  
 
We hopen dus dat we uw financiële -bijdrage toch tegemoet kunnen zien. Alvast onze dank daarvoor. 
 
N.B. mocht de pandemie een verschuiving van de datum noodzakelijk maken dan brengen we u daar van op de 
hoogte 
 
Met vriendelijke groet, 
Lodewijk O. Borms, voorzitter Haastrechtse Kring 
 

Pianoconcert op 7 februari gaat helaas niet door. 
Tot onze grote spijt hebben wij als gevolg van de verlengde lock-down periode moeten besluiten het geplande 
pianoconcert van Ketevan Sharumashvili op 7 februari te annuleren. 
Zodra de situatie m.b.t. het coronavirus, en de daarmee gepaard gaande lock-down, het zal toelaten zullen wij een 
nieuwe datum vaststellen waarop dit concert alsnog kan plaatsvinden. 
Hopelijk mogen wij u dan verwelkomen. 

Kloosterconcert op 28 februari 2021 gaat helaas niet door. 
Helaas gaat het Kloosterconcert ( een samenwerking van De Haastrechtse Kring en  Podium Oudewater) niet door. 
Dit in verband met  grote onzekerheid over het coronavirus. Het concert zou plaats vinden op zondag 28 februari 
2021 in de Kloosterkerk St Gabriel. Het Trio Salome zou daar optreden. Wij hopen het Trio op een vervangende 
datum of volgend jaar als nog in de Kloosterkerk te mogen ontvangen. 
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Donateursbijdrage 2021  
Donateurs zijn belangrijk voor ons, zonder uw steun kunnen wij immers 
geen activiteiten aanbieden. Donateur zijn van de Haastrechtse Kring 
heeft bovendien ook voordelen. Zo krijgt men als donateur voor een 
aantal activiteiten in de (voor)verkoop €2,50 korting op de toegangsprijs 
en tevens ontvangt u onze Nieuwsbrief per mail, gemiddeld 6 tot 8 x per 
jaar. De minimum bijdrage voor 2021 is € 12,50 per donateur. 

 
U kunt dit bedrag overmaken naar onze penningmeester Wil Houdijk op bankrekening NL14 RABO 0118 5644 55 

t.n.v. Haastrechtse Kring. Onder vermelding van: donatie 2021, uw naam en indien van toepassing ook de naam van 

uw partner. Uiteraard is een extra gift van harte welkom. Er wordt geen factuur verstuurd, mocht u die toch willen 

ontvangen, dan kunt u dit aan de penningmeester kenbaar maken.  

 
De Haastrechtse Kring presenteert: 
Het programma voor 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 ism Podium Oudewater  
Trio Salome. Werken ? (ga ik achteraan)  
Kloosterkerk St. Gabriel,Prov.weg-Oost 62 
Haastrecht. Aanvang: !4.00 en 16.00 uur.  
Toegang: 17,50  

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 maart, we hebben dan een beter beeld of het volgende concert kan 
doorgaan.  
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. 

 

 

http://www.haastrechtsekring.nl/
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Even voorstellen (Haastrechtse Kring vrijwilligers stellen zich voor) 
In deze nieuwsbrief maken we nader kennis met Michel van Eijnsbergen. 
Michel is sinds eind vorig jaar bestuurslid van de Haastrechtse Kring en in 
die hoedanigheid lid van een aantal projectgroepen. Vooral de 
voorbereidingen van concerten aan de hand van draaiboeken behoren 
tot zijn taak en het afnemen van interviews. 
Hij waardeert de prettige samenwerking met de overige bestuursleden 
en de projectgroep medewerkers zeer en geniet van de bijeenkomsten, 
die de laatste tijd helaas via Zoom plaats vinden vanwege Corona. 
Michel is geboren en getogen in Rotterdam, waar hij op de lagere en de 
middelbare school zat. In zijn HBS-tijd ontdekte hij Jazz. Samen met 
vrienden ging hij veel naar concerten. Je had destijds een aantal 
gerenommeerde Jazz clubs in Rotterdam, waarvan B14 de bekendste 
was. Maar ook in de Doelen zag hij het beruchte optreden van Archie 
Shepp. 
Na zijn militaire diensttijd ging hij werken bij R.S. Stokvis en zonen op de staalafdeling als inkoper. Stokvis was in die 
tijd het grootste handelshuis van Europa met het eigen merk Erres ( radio’s, tv’s enz.) importeur van Solex, Austin, 
Bahco en nog heel veel meer. 
Helaas ging Stokvis ter ziele en Michel vond werk in Utrecht wederom in de staalwereld. De reis naar Utrecht vanuit 
Nieuw Lekkerland, waar hij inmiddels woonde was te lang en dus zocht hij een woonplaats ergens tussen Utrecht en 
Rotterdam en dat werd…… Haastrecht. 
Sinds 1973 woont hij in het mooie plaatsje Haastrecht en daar leerde hij zijn partner Margo kennen met wie hij al 
meer dan 40 jaar samen is. 
Na Utrecht werkte hij nog 8 jaar in Amsterdam en hij eindigde zijn loopbaan in Barendrecht, steeds in commerciële 
functies in de staalhandel. 
Naast het vrijwilligerswerk voor de Haastrechtse Kring is Michel ook voorzitter van de baancommissie van de 
tennisvereniging in Oudewater, waar hij ook tennist. Naast tennis is watersport zijn andere liefhebberij: zeilen en 
roeien en varen in zijn bootje vanuit de achtertuin aan de IJssel. 
Michel klust graag in en om hun huis uit 1740. Margo en hij hebben ook een aantal gezamenlijke hobby’s o.a. de 
moestuin op het complex de Doelen, ze reizen graag naar allerlei bestemmingen binnen en buiten Europa. Buiten 
het bezoeken van landen per huurauto, waarbij de mix van cultuur en natuur hun grote interesse heeft, deden zij 
ook fietsvakanties in o.a. Frankrijk, Polen, Tsjechië, Oostenrijk en wandelvakanties in o.a. Spanje en Portugal, op de 
Canarische eilanden.  
Tenslotte genieten Margo en hij al wandelend en fietsend ook heel veel van de prachtige omgeving van hun 
woonplaats.  
 

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  

 
 

 

mailto:Voorzitter@haastrechtsekring.nl
mailto:Penningmeester@haastrechtsekring.nl
mailto:PR@haastrechtsekring.nl

