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Beste donateurs en andere belangstellenden, 
 
Corona of Covid-19, 
Hoe vergaat het u in deze evenementloze periode? Wij als Haastrechtse Kring zijn 
druk met het verplaatsen of afzeggen van onze activiteiten. Privé stapelen de 
vouchers zich op, we krijgen toegangsgelden teruggestort of maken er een gift 
van. 
We mogen ons gelukkig prijzen dat we de mogelijkheid hebben om te wandelen. 
Meestal vanuit huis, maar soms ook in andere gebieden. We hebben ooit een 
‘Wandelbox’ ontvangen met “vijftig mooiste wandelingen in NL”. Hieruit hebben 
we al diverse mooie wandelingen kunnen plukken. Daarnaast maken we gebruik 
van diverse apps, zoals: WandelZap, Wandelnet, Klompenpaden en Route.nl. 
Deze laatste gebruiken we vaak om zelf een looproute uit te zetten. Zeer 
gebruiksvriendelijk! En ook te gebruiken voor het plannen van een fietsroute. 
Dan nog de nodige apps speciaal voor het fietsen, zoals Fietsen123, Fietsknoop of 
Fietsnetwerk.nl. In de eerste lockdown heb ik veel van de apps aangemaakt en de 
komende periode ga ik maar eens kijken welke ik op de mobiel wil behouden. 
Heeft u nog tips en/of ervaringen? Dan zouden we die graag van u ontvangen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Lodewijk O. Borms, voorzitter Haastrechtse Kring 

Concert op 14 maart a.s. eveneens geannuleerd. 
 
Beste donateurs en overige muziekliefhebbers, 
Tot onze grote spijt hebben wij moeten besluiten het geplande 
concert van celliste Monique Heidema op 14 maart a.s , te moeten 
annuleren. 
De onzekere situatie m.b.t. het corona virus en de daarmee 
samenhangende beperkende maatregelen hebben ons genoodzaakt 
deze vervelende beslissing te moeten nemen. Wij hopen dat wij dit 
concert alsnog kunnen laten plaatsvinden, zodra de omstandigheden 
dit toelaten. Wij hopen u dan weer te kunnen ontmoeten. 
Het bestuur van de Haastrechtse Kring 

Donateursbijdrage 2021  
Donateurs zijn belangrijk voor ons, zonder uw steun kunnen wij 
immers geen activiteiten aanbieden.  
De minimum bijdrage voor 2021 is € 12,50 per donateur. Heeft u 
inmiddels al betaald, hartelijk dank hiervoor,  dan is dit bericht niet 
van toepassing voor u.  
 
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 twee kanten van twintigtwintig 
 

Twintigtwintig heeft me niks gebracht 
Mij hoor je nooit zeggen 

Dat we samen meer kunnen dan alleen 
Want als ik even verder kijk, ontdek ik 

Spanning en onrust om mij heen 
Elke week voelde ik minder 

Verbinding met mensen die me dierbaar 
zijn 

Ik voelde 
Dat ik vervreemd raakte van de 

buitenwereld 
En zeg me vooral niet 

“Er zit iets moois in iedere dag” 
Want hoe je het ook wendt of keert 

Ik heb dit jaar stilgestaan 
Je zult mij nooit horen zeggen 

Twintigtwintig bracht me veel lichtpuntjes 
 

Lees het gedicht nu van onder naar boven 
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Projectmedewerkers 
Onze Haastrechtse Kring kent naast het bestuur vier projectmedewerkers. Zij ondersteunen en adviseren de 

bestuursleden bij projecten: museumbezoek, architectuurroutes, distributie van posters, subsidiezaken enz. Ook zij 

ondervinden de beperkingen van de coronaregels, hebben minder sociale contacten en moeten alternatieve 

bezigheden zien te vinden. In een kort telefonisch interview vertellen zij over de manier waarop zij deze bijzondere 

tijd beleven. 

Opvallend is het feit dat bij allen het woord “ bewegen” een rol speelt. Bewust in huis trap op- trap af en regelmatig 

een fikse wandeling. Bij voorkeur met een maatje, want dat stimuleert en zorgt op anderhalve meter voor een 

gezellige conversatie. Huug Barendrecht heeft zelfs een antieke racefiets uit 1978 uit de schuur gehaald. Beweging! 

Buitenlucht! 

Wat sociale contacten betreft hanteren onze projectmedewerkers een identiek patroon. Zij wachten niet tot er 

iemand contact zoekt, maar nemen zelf het initiatief per telefoon of online. Dat wordt zeer gewaardeerd! Het blijkt 

een prachtige methode te zijn. Een win-win situatie in de veel genoemde eenzaamheid. 

  
Voor Lia de Vries was het spelen op 
haar piano al jaren op de achtergrond 
geraakt. Ze heeft oude partituren uit de 
mottenballen gehaald en oefent nu 
dagelijks op het werk van de componist 
Gershwin. Ook lezen is bij haar favoriet. 

 
Voor Alice van Kluyve was vroeger door 
werk en gezondheid wandelen niet 
mogelijk. Nu heeft zij, samen met een 
vriendin, die sport tot volle 
tevredenheid ontdekt. Minimaal 1 uur 
per dag. Daarnaast geniet zij volop van 
podcast en radio. 

 
Huug Barendrecht heeft wel een 
heel bijzondere hobby opgepakt. Hij 
bewerkt dun plastic en maakt 
daarvan windmolentjes die een 
prominente plaats krijgen op zijn 
schutting. 
Gaat dat zien! Literatuur krijgt nog 
meer dan vroeger zijn aandacht. Wie 
Huug op straat tegenkomt kan 
verzekerd zijn van een warme 
aanbeveling van zijn laatst gelezen 
roman. 
Daarnaast let hij, zeker in deze tijd, 
op gezond eten. De weegschaal 
wordt intensief gebruikt. 

 
Dirk Bijl is met echtgenote en 
vrienden een “ filosofisch kwartet” 
gestart. Want juist in deze 
coronaperiode ontdekken mensen 
dat fundamentele waarden een 
belangrijke rol gaan spelen. Vragen 
als “ Wat is de zin van mijn 
bestaan?” en “ Wat  betekenen 
medemensen voor mij?” komen 
naar boven. Daarom leest hij, nog 
intensiever dan vroeger, 
levensbeschrijvingen met als 
onderliggende vraag “ Wat kunnen 
wij van deze mensen leren?” 
Biografieën over Obama en Peter 
de Grote hebben een ereplaats in 
zijn boekenkast. 
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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 april, 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. 

 

Bestuur Haastrechtse 
Kring 
Voorzitter: Lodewijk Borms 
Penningmeester: Wil Houdijk  
PR: Tony Hardenberg 
Lid: Michel van Eijnsbergen  
Lid: Ruud Ierschot 
Lid: Nelie Gerritsen  
Projectmedewerkers:  
Dirk Bijl, Huug Barendrecht, Lia 
de Vries en Alice van Kluyve  
 
Tijdens een ZOOM vergadering 

 

http://www.haastrechtsekring.nl/

