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Cruquiusconcerten in Kunstfort Vijfhuizen

Ondanks de coronacrisis, die voor veel musici een dramatische tijd is, zijn we blij dat de 
Stichting CruquiusConcerten voor de zeventiende keer opnieuw een mooi afwisselend 
programma heeft kunnen samenstellen voor seizoen 2020-2021.

Ook deze keer zijn we er in geslaagd nationaal en internationaal vermaarde musici te 
contracteren die graag in het Kunstfort een concert willen geven. Zowel pers als publiek
zijn enthousiast over het programma, de keuze van topmusici en de akoestiek op locatie.
De interactie tussen publiek en musici maakt ieder concert weer tot een bijzondere 
ervaring.
Voor het eerst vindt er dit jaar een aantal concerten op zondagmiddag plaats.

In verband met corona zullen de concerten, zoals het er nu naar uitziet, een aangepast
karakter hebben. De concerten duren een uur. Reserveren is verplicht.
De afstand van 1.5 meter wordt uiteraard gehandhaafd.
Er is een maximum aantal toehoorders. Bij binnenkomst krijgt u een consumptie.
Aanvangstijden avondconcerten: 19.00 uur en 21.00 uur (of 20:15 uur als de
coronamaatregelen niet meer gelden).
Aanvangstijden middagconcerten: 14.00 uur en 16.00 uur (of 14:30 uur als de
coronamaatregelen niet meer gelden).

De toegangsprijs is voor alle concerten inclusief consumptie € 23,-
Kaarten zijn te bestellen via de website www.cruquiusoncerten.nl (waarschijnlijk ook
telefonisch via schouwburg De Meerse: 023-5563700) 

Raadpleeg voor het laatste nieuws en uitgebreide toelichting onze website:
www.CruquiusConcerten.nl

Cruquiusconcerten in Kunstfort Vijfhuizen

Ondanks de coronacrisis, die voor veel musici een dramatische tijd is, zijn we 
blij dat de Stichting CruquiusConcerten voor de zeventiende keer opnieuw een 
mooi afwisselend programma heeft kunnen samenstellen voor seizoen 2020-
2021.

Ook deze keer zijn we er in geslaagd nationaal en internationaal vermaarde mu-
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Aanvangstijden middagconcerten: 14.00 uur en 16.00 uur (of 14:30 uur als de 
coronamaatregelen niet meer gelden). 
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zaterdag 19 december 2020 
NNiinnoo GGvveettaaddzzee piano aavvoonnddccoonncceerrtt
Volgens BBC Music Magazine speelt Nino
alsof ze de muziek spontaan onder haar 
vingers “creëert”. In 2008 won zij het Liszt 
pianoconcours en sinds die tijd heeft Liszt
een vaste plek in haar repertoire.
Zij speelt van SScchhuummaannnn o.a. de Arabesque 
en een van zijn bekendste werken:
“Kreisleriana”. Van LLiisszztt:: Mephisto Waltz 
Nr.1 “Der Tanz in der Dorfschenke”.

zondag 10 januari 2021
MMaarriiaa MMiillsstteeiinn viool eenn MMaatthhiieeuu vvaann BBeelllleenn viool mmiiddddaaggccoonncceerrtt

Voor het derde jaar op rij komt violiste
Maria Milstein een optreden 
verzorgen bij de Cruquiusconcerten.
Op deze middag speelt zij samen met
violist Mathieu van Bellen. Zij brengen 
een programma met onder meer
sonates voor twee violen van de 
Belgische componist EEuuggèènnee YYssaaÿÿee en 
de Russische componist SSeerrggeeii
PPrrookkooffiieevv. 
Van Bellen en Milstein zijn jonge en

veelbelovende musici met een stevig internationale reputatie en afgelopen jaar
hebben zij de muziek die ze vanavond gaan spelen op cd gezet. Redacteur Gijs
van Maanen beluisterde de cd 'Sonatas for two violins' van Maria Milstein en 
Mathieu van Bellen en schreef als commentaar:
“Het repertoire voor twee violen zonder begeleiding is veel kleiner dan dat van 
een meer 'conventioneel' duo zoals viool en piano. De Sonates for Two Violins
van Prokofiev, Górecki en Ysaÿe zijn meesterwerken met een fascinerende 
klankwereld die deze beperking doet vergeten”.

zaterdag 19 december 2020 
NNiinnoo GGvveettaaddzzee piano aavvoonnddccoonncceerrtt
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alsof ze de muziek spontaan onder haar 
vingers “creëert”. In 2008 won zij het Liszt 
pianoconcours en sinds die tijd heeft Liszt
een vaste plek in haar repertoire.
Zij speelt van SScchhuummaannnn o.a. de Arabesque 
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“Kreisleriana”. Van LLiisszztt:: Mephisto Waltz 
Nr.1 “Der Tanz in der Dorfschenke”.
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van Prokofiev, Górecki en Ysaÿe zijn meesterwerken met een fascinerende 
klankwereld die deze beperking doet vergeten”.

de Russische componist Sergei Prokofiev. 
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gramma met onder meer sonates 
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kofiev. Van Bellen en Milstein zijn 
jonge en veelbelovende musici 

met    een    stevig   internationale 

reputatie en afgelopen jaar hebben zij de muziek die ze vanavond gaan spelen 

op cd gezet. Redacteur Gijs van Maanen beluisterde de cd ‘Sonatas for two vio-

lins’ van Maria Milstein en Mathieu van Bellen en schreef als commentaar: “Het 
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zondag 3 januari 2011 
Nino Gvetadze piano middagconcert
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zaterdag 19 december 2020 
NNiinnoo GGvveettaaddzzee piano aavvoonnddccoonncceerrtt
Volgens BBC Music Magazine speelt Nino
alsof ze de muziek spontaan onder haar 
vingers “creëert”. In 2008 won zij het Liszt 
pianoconcours en sinds die tijd heeft Liszt
een vaste plek in haar repertoire.
Zij speelt van SScchhuummaannnn o.a. de Arabesque 
en een van zijn bekendste werken:
“Kreisleriana”. Van LLiisszztt:: Mephisto Waltz 
Nr.1 “Der Tanz in der Dorfschenke”.
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zondag 10 januari 2021
MMaarriiaa MMiillsstteeiinn viool eenn MMaatthhiieeuu vvaann BBeelllleenn viool mmiiddddaaggccoonncceerrtt

Voor het derde jaar op rij komt violiste
Maria Milstein een optreden 
verzorgen bij de Cruquiusconcerten.
Op deze middag speelt zij samen met
violist Mathieu van Bellen. Zij brengen 
een programma met onder meer
sonates voor twee violen van de 
Belgische componist EEuuggèènnee YYssaaÿÿee en 
de Russische componist SSeerrggeeii
PPrrookkooffiieevv. 
Van Bellen en Milstein zijn jonge en

veelbelovende musici met een stevig internationale reputatie en afgelopen jaar
hebben zij de muziek die ze vanavond gaan spelen op cd gezet. Redacteur Gijs
van Maanen beluisterde de cd 'Sonatas for two violins' van Maria Milstein en 
Mathieu van Bellen en schreef als commentaar:
“Het repertoire voor twee violen zonder begeleiding is veel kleiner dan dat van 
een meer 'conventioneel' duo zoals viool en piano. De Sonates for Two Violins
van Prokofiev, Górecki en Ysaÿe zijn meesterwerken met een fascinerende 
klankwereld die deze beperking doet vergeten”.

de Russische componist Sergei Prokofiev. 

De Sonates for Two Violins van Prokofiev, Górecki en Ysaÿe zijn meesterwerken met 



zzaatteerrddaagg 1166 jjaannuuaarrii
LLaarrss WWoouutteerrss vvaann ddeenn OOuuddeennwweeiijjeerr (klarinet) EEssrraa PPhheelliivvaannllii (viola)
AAnnaassttaassiiaa SSaaffoonnoovvaa (piano) aavvoonnddccoonncceerrtt

Dit bijzondere trio zou het vorige seizoen Cruquiusconcerten afsluiten.
Door de coronacrisis kon dit helaas niet doorgaan. Deste blijer zijn we dat we hen 
dit jaar wel kunnen beluisteren.
Zij spelen het beroemde Trio in Es-gr voor klarinet, altviool en piano van 
WW..AA..MMoozzaarrtt. Voor dit trio is het de eerste compositie in een dergelijke bezetting.
Tevens spelen zij het bekende werk van RRoobbeerrtt SScchhuummaannnn: Märchen-zählungen.
Ook staan er werken van CCaarrll RReeiinneekkee en PPaauull JJuuoonn op het programma.

Zaterdag 23 januari
RRaaggaazzzzee ssttrriijjkkkkwwaarrtteett
aavvoonnddccoonncceerrtt
Het Ragazze kwartet speelt klassieke
en moderne strijkkwartetten: bevlogen
en op het hoogste niveau. Met
spraakmakende programma’s heeft
het zich ontwikkeld tot een van de 
meest frisse en toonaangevende 
stemmen in de klassieke muziek.
Zij spelen werken van BBaarrttóókk, KKoorrnnggoolldd
en KKnnooxx..

zaterdag 16 januari
Lars Wouters van den Oudenweijer klarinet Esra Phelivanli viola 
Anastasia Safonova piano avondconcert 

Dit bijzondere trio zou het vorige seizoen Cruquiusconcerten afsluiten. Door de 
coronacrisis kon dit helaas niet doorgaan. Deste blijer zijn we dat we hen dit 
jaar wel kunnen beluisteren. 
Zij spelen het beroemde Trio in Es-gr voor klarinet, altviool en piano  van W.A.
Mozart. Voor dit trio is het de eerste compositie in een dergelijke bezetting.
Tevens spelen zij het bekende werk van Robert Schumann: Märchen-zählungen. 
Ook staan er werken van Carl Reineke en Paul Juon op het programma.

zaterdag 
Ragazze 

23 januari 
strijkkwartet avondconcert
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Zij spelen werken van BBaarrttóókk, KKoorrnnggoolldd
en KKnnooxx..

Het Ragazze kwartet  speelt 
klassieke 

van Bartók, Korngold en Knox. 

zaterdag 6 februari
DDuuoo SSeerreenniissssiimmaa
EElliissaabbeetthh HHeetthheerriinnggttoonn zang en DDaavviidd MMaacckkoorr luitist aavvoonnddccoonncceerrtt

De Amsterdams-Canadese sopraan Elisabeth Hetherington wordt geprezen om
haar prachtige stem en om haar veelzijdigheid als artieste. In binnen- en 
buitenland maakt ze, samen met haar duopartner David Mackor , momenteel
furore.
Zij zal tijdens dit concert o.a. liederen van DDoowwllaanndd en ook andere liederen uit 
de Barok ten gehore brengen.

zondagmiddag 14 februari
WWiilllleemm BBrroonnss piano
mmiiddddaaggccoonncceerrtt
Bijna vijftig jaar lang leidde hij met een
groot pedagogisch talent
verschillende generaties pianisten op.
Daarnaast gaf hij veel masterclasses
en nam hij plaats in jury’s van 
belangrijke internationale concoursen.
Hij is daarmee van onschatbare 

waarde geweest voor de pianomuziek in het algemeen en het voor het
Conservatorium van Amsterdam in het bijzonder. Naast talrijke recitals heeft hij 
opgetreden met vele beroemde orkesten en heeft hij samengewerkt met grote 
dirigenten in binnen- en buitenland.
Op het programma van vanmiddag staan werken van BBaacchh,, BBeeeetthhoovveenn,, BBrraahhmmss,,
CChhooppiinn eenn SScchhuubbeerrtt. 
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opgetreden met vele beroemde orkesten en heeft hij samengewerkt met grote 
dirigenten in binnen- en buitenland.
Op het programma van vanmiddag staan werken van BBaacchh,, BBeeeetthhoovveenn,, BBrraahhmmss,,
CChhooppiinn eenn SScchhuubbeerrtt. 
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Dit bijzondere trio zou het vorige seizoen Cruquiusconcerten afsluiten.
Door de coronacrisis kon dit helaas niet doorgaan. Deste blijer zijn we dat we hen 
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en op het hoogste niveau. Met
spraakmakende programma’s heeft
het zich ontwikkeld tot een van de 
meest frisse en toonaangevende 
stemmen in de klassieke muziek.
Zij spelen werken van BBaarrttóókk, KKoorrnnggoolldd
en KKnnooxx..
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Het Ragazze kwartet  speelt 
klassieke 
en moderne strijkkwartetten: 
bevlogen en op het hoogste 
niveau. Met spraakmakende 
programma’s heeft het zich 
ontwikkeld tot een van de 
meest frisse en toonaange-
vende stemmen in de klassie-
ke muziek. Zij spelen werken 
van Bartók, Korngold en Knox.             



zaterdag 6 februari
DDuuoo SSeerreenniissssiimmaa
EElliissaabbeetthh HHeetthheerriinnggttoonn zang en DDaavviidd MMaacckkoorr luitist aavvoonnddccoonncceerrtt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Amsterdams-Canadese sopraan Elisabeth Hetherington wordt geprezen om
haar prachtige stem en om haar veelzijdigheid als artieste. In binnen- en 
buitenland maakt ze, samen met haar duopartner David Mackor , momenteel
furore.
Zij zal tijdens dit concert o.a. liederen van DDoowwllaanndd en ook andere liederen uit 
de Barok ten gehore brengen.

zondagmiddag 14 februari
WWiilllleemm BBrroonnss piano
mmiiddddaaggccoonncceerrtt
Bijna vijftig jaar lang leidde hij met een
groot pedagogisch talent
verschillende generaties pianisten op.
Daarnaast gaf hij veel masterclasses
en nam hij plaats in jury’s van 
belangrijke internationale concoursen.
Hij is daarmee van onschatbare 

waarde geweest voor de pianomuziek in het algemeen en het voor het
Conservatorium van Amsterdam in het bijzonder. Naast talrijke recitals heeft hij 
opgetreden met vele beroemde orkesten en heeft hij samengewerkt met grote 
dirigenten in binnen- en buitenland.
Op het programma van vanmiddag staan werken van BBaacchh,, BBeeeetthhoovveenn,, BBrraahhmmss,,
CChhooppiinn eenn SScchhuubbeerrtt. 
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De Amsterdams-Canadese sopraan Elisabeth Hetherington wordt geprezen om
haar prachtige stem en om haar veelzijdigheid als artieste. In binnen- en 
buitenland maakt ze, samen met haar duopartner David Mackor , momenteel
furore.
Zij zal tijdens dit concert o.a. liederen van DDoowwllaanndd en ook andere liederen uit 
de Barok ten gehore brengen.

zondagmiddag 14 februari
WWiilllleemm BBrroonnss piano
mmiiddddaaggccoonncceerrtt
Bijna vijftig jaar lang leidde hij met een
groot pedagogisch talent
verschillende generaties pianisten op.
Daarnaast gaf hij veel masterclasses
en nam hij plaats in jury’s van 
belangrijke internationale concoursen.
Hij is daarmee van onschatbare 

waarde geweest voor de pianomuziek in het algemeen en het voor het
Conservatorium van Amsterdam in het bijzonder. Naast talrijke recitals heeft hij 
opgetreden met vele beroemde orkesten en heeft hij samengewerkt met grote 
dirigenten in binnen- en buitenland.
Op het programma van vanmiddag staan werken van BBaacchh,, BBeeeetthhoovveenn,, BBrraahhmmss,,
CChhooppiinn eenn SScchhuubbeerrtt. 

zaterdag 6 februari
Duo Serenissima
Elisabeth Hetherington zang en David Mackor luitist avondconcert

De Amsterdams-Canadese sopraan Elisabeth Hetherington wordt geprezen om 
haar prachtige stem en om haar veelzijdigheid als artieste. In binnen- en buiten-
land maakt ze, samen met haar duopartner David Mackor , momenteel furore.
Zij zal tijdens dit concert o.a. liederen van Dowland  en ook  andere liederen uit 
de Barok ten gehore brengen.

zondagmiddag 14 februari
Willem Brons piano 
middagconcert

Bijna vijftig jaar lang leidde hij met 
een groot pedagogisch talent ver-
schillende generaties pianisten op. 
Daarnaast gaf hij veel masterclas-
ses en nam hij plaats in jury’s van 
belangrijke internationale concour-
sen. Hij is daarmee van onschatba-
re waarde geweest voor de piano-
muziek in het algemeen en het voor 
het Conservatorium van Amsterdam 
in  het bijzonder. Naast talrijke re-
citals heeft hij opgetreden met vele 
beroemde orkesten en heeft hij sa-
mengewerkt met grote dirigenten in 
binnen- en buitenland. Op het pro-
gramma van vanmiddag staan wer-
ken van Bach, Beethoven, Brahms, 
Chopin en Schubert. 
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Dit bijzondere trio zou het vorige seizoen Cruquiusconcerten afsluiten.
Door de coronacrisis kon dit helaas niet doorgaan. Deste blijer zijn we dat we hen 
dit jaar wel kunnen beluisteren.
Zij spelen het beroemde Trio in Es-gr voor klarinet, altviool en piano van 
WW..AA..MMoozzaarrtt. Voor dit trio is het de eerste compositie in een dergelijke bezetting.
Tevens spelen zij het bekende werk van RRoobbeerrtt SScchhuummaannnn: Märchen-zählungen.
Ook staan er werken van CCaarrll RReeiinneekkee en PPaauull JJuuoonn op het programma.
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Het Ragazze kwartet speelt klassieke
en moderne strijkkwartetten: bevlogen
en op het hoogste niveau. Met
spraakmakende programma’s heeft
het zich ontwikkeld tot een van de 
meest frisse en toonaangevende 
stemmen in de klassieke muziek.
Zij spelen werken van BBaarrttóókk, KKoorrnnggoolldd
en KKnnooxx..
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van Bartók, Korngold en Knox. 



zaterdag 20 februari
BBeelllliinnffaannttee ssttrriijjkkkkwwaarrtteett aavvoonnddccoonncceerrtt
Het kwartet werd opgericht in 2016 en heeft sindsdien 
veel opgetreden in Nederland en heel Europa. Recente 
optredens zijn in de Spiegelzaal en bij Podium
Witteman. Momenteel zijn zij Quartet in Résidence aan
de String Quartet Academy in Amsterdam.
Zij spelen:: LL.. vvaann BBeeeetthhoovveenn - Op 59 no. 3 en MM.. RRaavveell --
Kwartet in F.

zaterdag 6 maart
OOssiirriiss TTrriioo aavvoonnddccoonncceerrtt
Ieder seizoen mogen     wij ons
verheugen op een concert
door het     OsirisTrio. 
Het trio onderscheidt zich 
door gedegen vakmanschap
dat voortvloeit uit ruim
vijfentwintig     jaar toegewijd
samenspel. Zij spelen werken van BBeeeetthhoovveenn,, FFrraannkk MMaarrttiinn (Ierse melodieën),
Ackermusik van TThheeoo LLooeevveennddiiee en Trio 2 in c van FF..MMeennddeellssssoohhnn.

zaterdag 20 maart
GGwwyynneetthh WWeennttiinnkk (harp) LLaarriissssaa GGrrooeenneevveelldd (cello) aavvoonnddccoonncceerrtt
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zaterdag 20 februari
Bellinfante strijkkwartet avondconcert

Het kwartet werd opgericht in 2016 en heeft 
sindsdien veel opgetreden in Nederland en heel 
Europa. Recente optredens zijn in de Spiegelzaal 
en bij Podium Witteman. Momenteel zijn zij Quar-
tet in Résidence aan de String Quartet Academy 
in Amsterdam. Zij spelen: L. van Beethoven - Op 
59 no. 3 en 
M. Ravel - Kwartet in F.

zaterdag 20 maart
Gwyneth Wentink harp Larissa 
Groeneveld cello avondconcert 

De spannende klankkleuren van de harp 
en de vol gestreken snaren van de cello 
vormen samen een warme, zeer aange-
name samenklank. Het duo Larissa Groe-
neveld en Gwyneth Wentink presenteert 
een avontuurlijk programma waarin 
verschillende en stijlen elkaar afwisse-
len. Larissa maakt al ruim vijfentwintig 
jaar muziek op hoog niveau door trouw 
te zijn aan haar eigen stijl en muzikale 
passie. Harpiste Gwyneth staat bekend 
om haar gepassioneerde spel . Ze treedt 
wereldwijd op als soliste en in orkesten.

 zaterdag 6 maart
Osiris Trio avondconcert

Ieder seizoen mogen wij ons ver-
heugen op een concert  door het 
OsirisTrio. Het trio onderscheidt 
zich door gedegen vakmanschap 
dat voortvloeit uit ruim vijfen-
twintig jaar toegewijd samenspel. 
Zij spelen werken van Beethoven, 
Frank Martin (Ierse melodieën), 
Ackermusik van Theo Loevendie 
en Trio 2 in c van F.Mendelssohn.
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optredens zijn in de Spiegelzaal en bij Podium
Witteman. Momenteel zijn zij Quartet in Résidence aan
de String Quartet Academy in Amsterdam.
Zij spelen:: LL.. vvaann BBeeeetthhoovveenn - Op 59 no. 3 en MM.. RRaavveell --
Kwartet in F.

zaterdag 6 maart
OOssiirriiss TTrriioo aavvoonnddccoonncceerrtt
Ieder seizoen mogen     wij ons
verheugen op een concert
door het     OsirisTrio. 
Het trio onderscheidt zich 
door gedegen vakmanschap
dat voortvloeit uit ruim
vijfentwintig     jaar toegewijd
samenspel. Zij spelen werken van BBeeeetthhoovveenn,, FFrraannkk MMaarrttiinn (Ierse melodieën),
Ackermusik van TThheeoo LLooeevveennddiiee en Trio 2 in c van FF..MMeennddeellssssoohhnn.
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59 no. 3 en 
M. Ravel - Kwartet in F.
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De programmering is geïnspireerd op sciencefiction – kunstenaars 

Kunstfort bij Vijfhuizen is kunst, 
erfgoed en natuur in één.

Heel blij is het bestuur van de CruquiusConcerten met de nieuwe locatie  
Kunstfort bij Vijfhuizen voor de serie kamermuziekconcerten.

De programmering is geïnspireerd op sciencefiction – kunstenaars 

partner Kunstfort bij Vijfhuizen voor de serie kamermuziekoncerten

De programmering is geïnspireerd op sciencefiction – kunstenaars 

 
Het monumentale Fort bij Vijfhuizen is een van de eerste betonnen 
gebouwen in Nederland en maakt deel uit van de Stelling van  
Amsterdam; een grootschalig negentiende-eeuws verdedigingsplan dat 
nooit volledig in werking is gezet, en in 1996 werd uitgeroepen tot  
UNESCO Werelderfgoed. Het eiland wordt omringd door onderschei- 
dende voorbeelden van Nederlandse ruimtelijke planning, zoals de  
negentiende-eeuwse polderlandschappen en de twintigste-eeuwse 
Vinex-architectuur.

Sinds 2005 is het forteiland een bestemming voor kunst, een bijzondere plek 
waar beeldende kunst en militair erfgoed samenkomen.
De tentoonstellingen spiegelen de omgeving van het fort: een collage van 
kunstmatige landschappen waarin de natuur is ingezet voor diverse – nu vaak 
verouderde – doeleinden.

Het Kunstfort is een plek waar ruimte, tijd en beeld in elkaar grijpen.  
De programmering is geïnspireerd op sciencefiction – kunstenaars 

-

De programmering is geïnspireerd op sciencefiction – kunstenaars 

De programmering is geïnspireerd op sciencefiction – kunstenaars 
scheppen alternatieve realiteiten en bevragen bestaande systemen. 
Terugkerende thema’s zijn: klimaat en landschap, grenspolitiek en  
verdedigingsmodellen, technologie en ritueel, dystopie en apocalyps. 
Dit wordt gepresenteerd in tentoonstellingen, interventies in de 
buitenruimte en multidisciplinaire uitwisselingen.

Sinds 2016 is onze programmering geïnspireerd door sciencefiction: een artis-
tiek kader voor het UNESCO-werelderfgoed waar we een belangrijk onderdeel 
van zijn. Vanaf eind 2019 hebben we dit bijgestuurd richting thema’s van betove-
ring, helen en vruchtbaarheid, nog steeds in de context van het verbeelden van 
alternatieve realiteiten.
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Voor actuele informatie zie www.CruquiusConcerten.nl Hier kunt u zich ook 
opgeven voor de actuele nieuwsbrieven via de email.

De toegangsprijs voor de concerten is €23,=
Zolang de coronaregels van toepassing zijn, beginnen de avondconcerten om 
19:00 uur en 21:00 uur, de middagconcerten om 14:00 uur en 16:00 uur.  

Kaarten zijn verkrijgbaar via de website www.CruquiusConcerten.nl 
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HEEMSTEDE
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Met dank aan

www.bbprintoffice.nl

2141 EV Vijfhuizen

Bus: lijn 300 bushalte Vijfhuizen (500 meter lopen)

Parkeren
Dit kan voor 40 auto’s op het terrein direct naast het fort. In de directe omge-
ving is op loopafstand is er voldoende parkeergelegenheid. Parkeer niet op de 
bewonersplekken. 
Bent u goed ter been gun dan de parkeerplaatsen direct naast het Kunstfort 
aan degenen die dit minder zijn.

Concerten door de Stichting CruquiusConcerten
• Peter Mookhoek 023 5293204
• Jeroen Klemann 
•       Bestellingen via de post: Anne Franklaan 64,2135HB Hoofddorp
• Guusta Mathlener-Stoll 
• Ingrid Elsing

www.bbprintoffice.nl

www.CruquiusConcerten.nl

www.bbprintoffice.nl

bushalte Vijfhuiz

www.bbprintoffice.nl

www.bbprintoffice.nl

www.bbprintoffice.nl
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Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 2
2141 EE Vijfhuizen


