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We gaan weer van start! 
 
Tot ons genoegen kunnen de activiteiten in de komende periode doorgaan. 
 
Wij nodigen jullie dan ook uit om je aan te melden voor de Donateursmiddag in 
het Witte Hof.   
Reserveer tijdig, want vol is vol. 
 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de cursus ”Inleiding in de westerse 
kunstgeschiedenis.”.   
De inschrijving hiervoor sluit op 30 augustus. 
 
De Berlage lezing is uitverkocht, er zijn helaas geen inschrijvingen meer mogelijk. 
 
Verder hopen we jullie te zien op de expositie KunstLokaal op 11 en 12 
september in ’t Raedthuys van Haastrecht. 
In ’t Raedhuys is een goede traplift beschikbaar, ook als u slecht ter been bent, 
kunt u alle verdiepingen goed bereiken. 
 
Met vriendelijk groet, 
Lodewijk Borms, voorzitter Haastrechtse Kring 
 
 

Het Herfst programma: 
Het herfstprogramma 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 Raedthuys  Haastrecht 
Van 10.00 – 16.00 uur 
Toegang gratis 

Zondag 19 september 2021  
Donateursmiddag  
Met lezing door Wendy Fossen  
Het Witte Hof Haastrecht 
Aanvang 14.00 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 Raedthuys in Haastrecht 
Het museumbezoek in Den Haag is op 
dinsdag 26 oktober (ochtend of middag) 

Cursus kunstgeschiedenis  
op maandagmiddag   
In ’t Raedthuys 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 Raedthuys 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. 
 

http://www.haastrechtsekring.nl/
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Donateursmiddag 
Op zondag 19 september bieden wij u een fijne middag aan in het 
Witte Hof van Haastrecht 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 
 
Kosten donateurs € 5,00, Niet donateurs € 20,00, 2 hapjes en 2 
drankjes zijn  inbegrepen. 
Reserveer tijdig via www.haastrechtsekring.nl, want vol is vol. 
 
 

Expositie KunstLokaal in ’t Raedthuys Haastrecht 
Tijdens het Openmonumentenweekend op 11 & 12 september organiseert de Haastrechtse Kring in samenwerking 
met de Historische Vereniging Haastrecht en ’t Raedthuys Haastrecht een expositie. 
 
De expositie wordt geopend op zaterdag 11 september om 10.00 uur door de voorzitter en is op beide dagen te 
bezoeken tussen 10.00 – 16.00 uur. 
 
De exposanten zijn 12 kunstmakende donateurs, hun werk is merendeels te koop.  Aan deze expositie is een 
publieksprijs verbonden. Gemaakt en uitgereikt door Andrea Dogterom op zondagmiddag 16.00 uur. 
 
De volgende exposanten zijn aanwezig met hun werk: 

  

http://www.casadellarte.nl/
http://www.haastrechtsekring.nl/
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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. 
. 

Inschrijving. 

U kunt zich tot 30 augustus inschrijven op onze website via 
www.haastrechtsekring.nl.  
De cursus kan slechts doorgang vinden bij een minimum van 20 deelnemers. 
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 
 

 

www.haastrechtsekring.nl 

http://www.haastrechtsekring.nl/

