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Donateursmiddag 
Beste donateurs,  u bent heel belangrijk voor ons. Zonder uw steun kunnen wij immers geen activiteiten aanbieden.  
 
Voor uw steun nu, in het verleden, en in de toekomst willen wij u 
graag bedanken. Al enige malen hadden wij dit op de plank liggen 
maar door CORONA moest alles steeds afgebeld en afgezegd 
worden. Nu denken we dat het in september zou moeten lukken. 
 
Onder voorbehoud van de ontwikkelingen betreffende de corona- 
aanpak van de overheid: 
Op zondag 19 september bieden wij u een fijne middag aan met 
een bijzondere gast: Wendy Fossen.   
Aanvang 14.00 uur. 
 
Wendy Fossen is een kunsthistorica van Casa dell’Arte. Zij vertelt 
vol vuur en passie over kunst en werkt als gids o.a. in het Kunstmuseum en het Maurits Huis in Den Haag. Tevens 
geeft zij lezingen in het hele land. www.casadellarte.nl 
 
Alles gaat nu ( opnieuw) in voorbereiding om dit op 19 september te organiseren. 
Kosten donateurs € 5,00, Niet donateurs € 20,00, 2 hapjes en 2 drankjes zijn  inbegrepen. 
Reserveer tijdig, want vol is vol. 
 
Nelie Gerritsen 

Beste donateurs en andere belangstellenden, 
 
Het is al weer even geleden dat we u een HK-nieuwsbrief hebben gezonden. De reden is dat er eigenlijk niet veel 
nieuws was te brengen. Maar in deze mei editie kunnen we u al enkele zaken melden. 
 
We zijn druk bezig met de invulling van seizoen 2021-2022. We hopen dat iedereen in september van dit jaar 
haar/zijn prikken heeft kunnen ontvangen en dat we weer mogelijkheden hebben om met een grotere groep bijeen 
te kunnen komen. 
 
We starten op zondagmiddag 19 september a.s. met een donateursbijeenkomst. Het lijkt ons goed om elkaar na zo’n 
lange periode te ontmoeten. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal dit gaan plaats vinden in het Witte Hof. In 
deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de diverse activiteiten die we aan het voorbereiden zijn. 
 
Verder ontvangen we als HK veel informatie over culturele activiteiten van andere organisaties. Onder het kopje 
‘Cultuur bij de Buur’ geven we wat tips voor de komende periode. Zoals: 

- Nieuwsbrief ‘Bruisend’ van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie (https://oudehollandsewaterlinie.nl/) 
- Aankondiging Wonderfeel, een driedaags buitenfestival voor klassieke muziek met de ongedwongen sfeer 

van een popfestival. (https://www.wonderfeel.nl/) 
 
We hopen u hiermee een kleine dienst te bewijzen. 
 
Met vriendelijk groet, 
Lodewijk Borms, voorzitter Haastrechtse Kring 
 

http://www.casadellarte.nl/
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Berlage lezing 
Op 19 oktober a.s. verzorgt de Haastrechtse Kring in samenwerking met architectuur- historicus drs. Marcel 
Teunissen in het gerestaureerde ’t Raedthuijs’ van Haastrecht een presentatie over de beroemde Nederlandse 
architect H.P.Berlage. 
 
Naast een introductie over leven en  werken van Berlage zal deze presentatie voor een deel in het teken staan van 
de voorbereiding op een bezoek aan de tentoonstelling  “Het Gedroomde Museum” in het schitterende door Berlage 
ontworpen “Kunstmuseum Den Haag”. Uw rondleiding over deze tentoonstelling zal eveneens worden verzorgd 
door Marcel Teunissen. Deze aansluitende rondleiding zal waarschijnlijk plaatsvinden op 26 oktober ’s middags. 
 
De kosten van deze lezing en de rondleiding plus toelichting in het museum bedragen 25 euro p.p. 
Donateurs betalen 20 euro p.p.  
 
Bent u in het bezit van een museum jaarkaart, dan is toegang tot deze tentoonstelling gratis. Zonder museum 
jaarkaart zijn de toegangskosten voor uw eigen rekening. 
 
Inschrijven voor deze lezing en begeleid bezoek via www.haastrechtsekring.nl  
 
Data : Lezing in Haastrecht 19 oktober 
     bezoekdatum aan het museum waarschijnlijk 26 oktober ’s middags. 
Aanvang : 14.00 uur 
Locatie : 't Raedthuijs, Hoogstraat Haastrecht 
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Inleiding in de westerse kunstgeschiedenis. 
De Haastrechtse Kring organiseert in de maanden oktober en november, in samenwerking met cultuurhistoricus 
drs.Hoo Man Chan, de cursus ” Inleiding in de westerse kunstgeschiedenis.”  

 In acht lessen brengt deze cursus de westerse kunstgeschiedenis tot leven. De meest veelzeggende artistieke 
werken, vanaf de Griekse en Romeinse oudheid , via de Hollandse Gouden Eeuw, tot aan de hedendaagse tijd zullen 
op aantrekkelijke wijze chronologisch worden gepresenteerd. 

 De westerse wereld heeft prachtige, onsterfelijke kunstwerken voortgebracht die de ene keer tot onze verbeelding 
spreken, de andere keer ons ontroeren, of ons doen reflecteren op het leven en de wereld. Er valt zoveel te 
genieten,  maar ook te leren van- en te bespiegelen bij kunstwerken van Europese en Amerikaanse artiesten als 
Rembrandt, Monet, Caravaggio, Van Gogh, Rothko en ga zo maar door. 

Docent Hoo Man Chan laat u zowel de betekenis en de genialiteit als de artistieke kracht ervaren van de 
kunstwerken die in zijn presentatie zullen worden getoond en 
toegelicht. 

De volgende perioden stromingen en stijlen  zullen in deze cu  

rsus worden besproken, bekeken en genoten. 

Les 1)  Klassieke Oudheid: Griekse en Romeinse kunst. 
Les 2) Vroegchristelijke kunst, gotiek en romaanse kunst. 
Les 3) Renaissancistische grootmeesters. 
Les 4) Barok, rococo en Hollandse kunst. 
Les 5) Classicisme en romantiek. 
Les 6) Realisme en Impressionisme. 
Les 7) Rond 1900 en vroegmodernisme. 
Les 8) Moderne en hedendaagse kunst. 
 
Inleiding in de westerse kunstgeschiedenis: 

 8 lessen van 2 uur; aanvangstijd 14.30 uur. 

 Prijs: 140,00 euro 

 Donateurs betalen 130,00 euro 

 Locatie: Het onlangs prachtig gerestaureerde oude “’t Raedthuijs van Haastrecht” in de Hoogstraat. 

 Docent: drs. Hoo Man Chan, cultuurhistoricus. 

 Data:  maandag 4, 11, 25 okt. en 1, 8, 15, 22, 29 november 2021. 
. 

Deze cursus kan slechts doorgang vinden bij een minimum van 20 deelnemers. 

Als u zeker wilt zijn van deelname aan deze interessante cursus schrijft u zich dan nu vast in via 
www.haastrechtsekring.nl . Mochten er onverhoopt onvoldoende deelnemers zijn om de cursus te laten doorgaan, 
dan zullen reeds betaalde  inschrijfgelden uiteraard direct worden teruggestort. Het zelfde geldt wanneer als gevolg 
van coronamaatregelen de cursus geen doorgang kan vinden. 
 
Inlichtingen: 0624773711-Ruud Ierschot 
 
  

http://www.haastrechtsekring.nl/
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Prinses Christina Concours 
Op 24 april jl. werden van de 17 finalisten van het Prinses Christina Concours de prijswinnaars bekend gemaakt door 
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet. Dit is nog terug te zien op www.christinacocours.nl/nationalefinale. Of 
het YouTube-kanaal. 
We hopen ook in ons traditionele nieuwjaarconcert op zondag 9 januari ’22, finalisten en/of prijswinnaars uit te 
kunnen nodigen van een optreden in de Hervormde Kerk. Later hier meer over. 
 

Terugblik 4 mei taptoe 
In deze ‘stille’ HK-periode toch een kleine bijdrage. 
Net als vorig jaar kregen we van de gemeente 
toestemming om de kerktoren te beklimmen. Jan de 
Goeij, van de muziekvereniging Concordia, heeft op 
de trans van de Hervormde Kerk, met het spelen van 
de taptoe, de dodenherdenking extra onder de 
aandacht gebracht. Dit keer kwamen de reacties uit 
de oostelijke kant van de kern Haastrecht. Vorig jaar 
was het goed te horen aan de zuidkant. Dat heeft 
alles te maken met de windrichting want als je met 
de wind mee blaast/speelt, dan draagt het geluid 
verder. Nu maar hopen dat de wind volgend jaar 
weer uit een andere richting komt! 

 
Klassieke concerten 
Het komende seizoen wil de Haastrechtse Kring opnieuw een aantal klassieke concerten programmeren. 
Vooralsnog zijn deze concerten gepland in de maanden november, januari (Nieuwjaarsconcert) , februari en maart. 
 
Hoewel op dit moment nog niet bekend is wie deze concerten zullen gaan verzorgen, kunnen we alvast wel 
meedelen dat het eerste concert zal plaatsvinden in het 
gerestaureerde ’t Raedthuijs’ van Haastrecht. 
 
De andere concerten zullen hoogstwaarschijnlijk weer 
plaatsvinden in de Hervormde Kerk van Haastrecht. 
Zodra de definitieve data en de optredende musici 
bekend zijn zullen we die uiteraard bekend maken. 
De toegangsprijs voor deze concerten zal  20 euro 
bedragen (voor donateurs 15 euro). 
 
We hopen u bij onze concerten te mogen begroeten. 
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OPROEP (verkoop) EXPOSITIE Kunst Lokaal 2021 
 
Jeroen Buijs, enthousiaste beheerder van ’t Raedthuijs, geeft de 
Haastrechtse Kring alle ruimte om in het weekend waarin Open 
Monumentendag valt, te weten zaterdag 11 en zondag 12 
september, gebruik te maken van het gerenoveerde voormalige 
gemeentehuis Haastrecht. ’t Raedthuijs is een rijksmonument in 
Hollandse renaissancestijl en dateert uit 1618. 
 
De Haastrechtse Kring heeft voor deze expositie 
een projectgroep ingesteld te weten Nelie 
Gerritsen, Andrea Dogterom en Wil Houdijk. Zij 
gaan in samenwerking met Jeroen Buijs deze 
expositie organiseren in ’t Raedthuijs.  
De projectgroep roept onze creatieve donateurs 
op om mee te doen aan deze expositie. Alle 
vormen van Kunst zijn welkom. 
 
Om een mooie expositie te maken in de 
beperkte ruimte van dit unieke gebouw  zullen 
we een selectie maken uit de aanmeldingen. 
 
De kosten voor deelname aan de expositie in 
overleg met de organisatie.  
Er is een publieksprijs aan verbonden. 
 
U kunt zich opgeven tot 15 juni bij:  
Nelie Gerritsen, E mail: 
neeltjedewild@gmail.com of mobiel: 06-
27197357 

 

 

 

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
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Op naar KunstLokaal 2022 
In het najaar van 2022 wordt weer een expositie georganiseerd. 
Emmy van Vliet zal waarschijnlijk een van de exposanten zijn. 
 
In deze nieuwsbrief willen wij u nader laten kennismaken met 
Emmy. Velen van u kennen haar werk al door  de gepubliceerde 
foto’s van haar hand in de diverse media. Zij heeft zelfs het 
weerbericht bij het 8-uur journaal gehaald! Haar veelal 
kunstzinnige foto’s zijn de reden dat de Haastrechtse Kring 
aandacht wil vragen voor haar werk. 
 
Emmy is geboren en getogen in Haastrecht . Zij woont in een 
bijzonder huis, want uit haar zijraam heeft zij uitzicht op de 
molen aan de Vlist. Die molen is een geliefd onderwerp in haar 
werk. Als zij uit haar raam kijkt en ziet dat er een mooie 
wolkenpartij, een regenboog of iets anders te zien is dan rent ze 
haar huis uit om dat vast te leggen. Het tijdstip van de dag of de 
weersomstandigheden spelen daarbij geen rol. Deze acties 
leiden veelvuldig tot prachtige plaatjes, zeker bij zonsopgang. 
Puur geluk zegt zij daar zelf over, maar nee Emmy, dat is je 
talent!  
 
Heel bijzonder is het dat Emmy die mooie foto’s niet met dure 
fotoapparatuur maakt, maar met haar telefoon. Het gaat haar 
om het onverwachte moment in de natuur.  Een leuk feit is dat 
Emmy als meisje de folders van de Haastrechtse Kring  in het 
dorp heeft rondgebracht. Zij is al heel lang lid van de 
Haastrechtse Kring. 
 
Emmy heeft al 42 jaar een schoonheidssalon in de aanbouw van 
haar huis, waar haar partner Laurens een indrukwekkende 
geluidsstudio heeft. Laurens is in zijn vrije tijd muzikant (gitarist) 
en vrijwilliger bij het Gemaal De Hooge Boezem. 
 
Naast het fotograferen heeft Emmy nog een hobby en dat is 
schilderen. Zij maakt mooie schilderijen met haar omgeving als 
inspiratiebron. Verder is zij voorzitter van het Haastrechtse 
vrouwenkoor ‘ Vita Nova’. Emmy en haar man houden van 
wandelen en fietsen en genieten  volop van de mooie omgeving 
waarin zij wonen. 
 
In deze nieuwsbrief publiceren wij enkele foto’s van haar. Maar 
we raden u aan nog veel meer van haar werk te bekijken op 
Instagram, facebook en op de site : polderschoonheid. 
Wij hopen dat Emmy nog lang doorgaat met fotograferen en dat 
we de resultaten veelvuldig in de media mogen bewonderen. 
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De Haastrechtse Kring presenteert: 
Het programma voor 2021 ziet er als volgt uit: onder voorbehoud Covid-19 
 

Za 11 en zo 12 september 
EXPOSITIE Kunst Lokaal 2021 
Tijdens  Open Monumentendag  
In ’t Raedthuijs  Haastrecht 
Toegang gratis 

Zondag 19 september 2021  
Donateursmiddag  
Met lezing door Wendy Fossen  
Het Witte Hof Haastrecht 
Aanvang 14. 30 uur 
Toegang: 20 euro, donateurs 5,00 euro 

Dinsdag 19 oktober (en 26 oktober) 2021 
Architectuur Lezing Berlage + bezoek aan 
Kunstmuseum Den Haag  
Op dinsdag 19 oktober 14.00 uur in 
’t Raedthuijs in Haastrecht 
Het museumbezoek in Den Haag is op 
dinsdag 26 oktober (ochtend of middag) 
Deelname 25 euro, donateurs 20,00 euro 

Cursus kunstgeschiedenis  
op maandagmiddag   
In ’t Raedthuijs in Haastrecht  
Data: 4, 11, 25 okt. en 1, 8, 15, 22, 29 nov. 
aanvang 14. 30 uur 
Kosten 140,00 euro, donateurs 130,00 euro 

Wordt verwacht! 
Zondag 21 november 2021 
Zondagmiddagconcert   
’t Raedthuijs in Haastrecht 
Aanvang 13.30 uur 
toegang: 20 euro, donateurs 15,00 euro 

 Toegangskaarten  reserveren via de webshop 
www.haastrechtsekring.nl  of 06-22134643 
Let op: Wij maken geen gebruik van een betaal 
programma. Nadat de bestelling is gedaan ontvangt u 
daarvan een e-mail bericht, met het verzoek om het 
verschuldigde bedrag over te maken naar de 
penningmeester. Daarna is de reservering pas definitief. 

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

 
Van de penningmeester 
Beste donateurs, 
 
We zitten alweer bijna op de helft van 2021 en we hebben nog steeds niets voor u kunnen organiseren i.v.m. Covid-
19. Allerlei plannen hebben we, maar helaas worden onze activiteiten steeds afgeblazen.  Heel jammer voor u, voor 
ons en de genodigde gasten / musici e.d.. Daarom willen we onze eerste activiteit starten met een donateursmiddag, 
zodat we elkaar weer eens kunnen ontmoeten en spreken. 
 
Als penningmeester vind ik het heel lastig in deze tijd  steeds te vragen om de donateursbijdrage voor 2021. Ruim de 
helft van onze donateurs heeft betaald, de rest nog niet. Mocht u onder de niet-betalende donateurs vallen en een 
reden hebben waarom u niet wil betalen voor 2021, dan zou ik het zeer op prijs stellen om dit aan mij te melden via 
een mail of per telefoon. 
 
U kunt mij bereiken via  06-22134643 of e-mail: wil.houdijk@planet.nl 
 
Wilt u binnenkort toch uw donateursbijdrage overmaken, dan graag 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. 
 
Ik hoop u snel bij onze eerste activiteit te ontmoeten. 
 
Hartelijke groet van Wil Houdijk, penningmeester. 
 

http://www.haastrechtsekring.nl/

