De Zeister Muziekdagen
Lenteweekend op 14 en 15 april met twee topconcerten
Niet één, maar twee concerten van de Zeister
Muziekdagen in april, de
maand waarin traditioneel
het Lenteconcert plaatsvindt.
Vandaar ook de naam Lenteweekend. Artistiek leider
Alexander Pavlovsky nodigde het Bennewitz Quartet
uit, dat met medewerking
van klarinettist Harry-Imre
Dijkstra, speelt op zaterdagavond 14 april. Op zondag
15 april neemt het Jerusalem
Quartet plaats op het podium van de Grote Kerkzaal
van de Evangelische Broedergemeente Zeist.
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Super Suite
Op zaterdagavond wordt ter
ere van het 250-jarig jubileum van de Grote Kerkzaal als
slotstuk de Super Suite van
de Zeister componist Willem
Wander van Nieuwkerk ten
gehore gebracht. Deze suite
voor klarinet en strijkkwartet,
is mede gebaseerd op melodieën die ook terug te vinden
zijn in het Gezangboek van
de Evangelische Broedergemeente. Het werk werd op
verzoek van het Bennewitz
Quartet en Harry-Imre Dijkstra geschreven. Gezamenlijk
gaven zij al ruim 200 concerten in binnen- en buitenland.
Voorafgaand hoort u strijkkwartetten van Mozart en
Janáček.
Jerusalem Quartet
Op zondagavond hoort u

de vertrouwde klanken van
het Jerusalem Quartet, in
een programma met Mozart,
Schulhoff en Debussy. Het
kwartet brengt dit jaar twee
albums uit, waarvan het
eerste in januari verscheen.
Deze cd werd in het NPO Radio4-programma Diskotabel
goed ontvangen. Komende
zomer is het Jerusalem Quartet maar liefst een volle week
te gast tijdens het zomerfestival, dat van 11 tot en met 25
augustus duurt.
Alle concerten vinden plaats
in de Grote kerkzaal van de
Evangelische
Broedergemeente in Zeist, aanvangstijd
20.15 uur. Voor het volledige
programma en de kaartverkoop:
zeistermuziekdagen.nl.

Jouw luisterend
oor
is nodig!
Wij zoeken vrijwilligers

die een luisterend oor bieden aan mensen uit alle
lagen van de bevolking
met uiteenlopende problemen.
Je luistert en denkt mee, je
bent er even voor die ander,
een contact van mens tot
mens. De gesprekken zijn
vertrouwelijk en anoniem.
Enthousiast geworden? en
wil je meer info:
www.thd-utrecht.nl/aan
meldingsformuliervrijwilligers

Van Tellingen-Pul:
aanvragen welkom
Heeft uw vereniging of
stichting een leuk initiatief waarvoor u financiële steun nodig heeft?
De Van Tellingen-Pul Stichting nodigt verenigingen
en stichtingen uit de gemeente Zeist uit om vóór 1
april 2018 verzoeken voor
financiële ondersteuning
in te dienen. De aanvragen
moeten betrekking hebben op maatschappelijk
welzijn, onderwijs of cultuur. Ook aanvragen uit de

Zeister sportverenigingen
zijn van harte welkom.
Vrijwilligers
voorop
Om in aanmerking te komen voor steun moet het
project of de activiteit aan
een aantal kenmerken
voldoen. Een belangrijk
criterium is dat de activiteit waar steun voor wordt
gevraagd van belang moet
zijn voor (delen van) de
Zeister gemeenschap. Activiteiten die gericht zijn
op kwetsbare groeperingen, zoals bijvoorbeeld ge-

handicapten of ouderen,
hebben ook een streepje
voor. Bij de aanvragen
speelt
vrijwilligerswerk
doorgaans een belangrijke rol en vaak gaat het
om initiatieven die net dat
duwtje in de rug nodig
hebben om van de grond
te komen.
Kijk voor meer info op
www.vantellingen-pul.nl
en stuur uw digitale aanvraag vóór 1 april 2018 in.

KENNISMAKINGSACTIE!

Goudinkoop Zeist

ALL-IN

inkoop van
goud
zilver
luxe horloges
tevens gratis taxatie

HAAR BEHANDELING
& BEAUTY

10� KORTING!

18 Maart / 18 April
Tel: 030-7510750
www.artworkhair.nl

Steynlaan 48b, Zeist
Tel. 06-34969767
www.goudinkoop-zeist.nl

Berwin 4x4: Uw
Land Rover garage
Al mijn hele leven ben ik gek
van alles waar een motor in
zit, in het bijzonder Land
Rovers. Van die hobby heb
ik mijn werk kunnen maken.
In ons Autobedrijf verzorgen wij APK keuringen, onderhoud, reparatie’s en airco service aan alle merken.
Ons specialisme ligt echter
steeds meer in het merk Land
Rover. Wij hebben speciale
testapparatuur om zelfs aan
de modernste Land Rovers
en Range Rovers diagnose

en onderhoud uit te voeren.
Zelfs software updates aan de
Range Rover(Sport), de Discovery 2,3&4 en de Defenders
kunnen wij uitvoeren vertelt
Pieter van den Berg, de trotse eigenaar.U hoeft daarvoor
niet naar de dure merkdealer.
Daarnaast kunnen wij vrijwel
alle (offroad) accessoires leveren en op uw Land Rover
monteren.
“You don’t have to buy one
to enjoy”
Wij verhuren ook Land Rover

Defender kampeerauto’s. Ervaar de ultieme vrijheid door
met een Land Rover met daktent er op uit te trekken. Een
avontuurlijke invulling van
uw (gezins)vakantie. Kom gerust eens kijken en kennis maken. U bent van harte welkom
op maandag t/m vrijdag van
8.00-18.00 en op zaterdag van
9.00-12.00 uur.
2e Hogeweg 109 Zeist
030-6918041
www.berwin4x4.nl

