Zelf op het podium staan?

Vijf workshops en twee Open Podia tijdens Internationaal Liedfestival
Ook dit jaar weer veel
ruimte voor amateurmusici tijdens het Internationaal Lied Festival Zeist.
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Op donderdag 24, vrijdag
25 en zaterdag 26 mei zijn
er in totaal maar liefst vijf
workshops en twee Open
Podia. Of je nu 0 bent of
80+, er is voor elk wat wils.

het Utrechts Landschap
(UL) verdiepten zich onlangs in de wondere wereld van exotische waterplanten.

Voor de allerjongsten zijn
er op zaterdagochtend
twee workshops Muziek op
schoot. Ouders, opa’s en
oma’s kunnen er samen met
hun (klein)kind nieuwe liedjes en muzikale spelletjes
leren. Je hoeft helemaal niet
te kunnen zingen om mee
te doen. Genieten van muziek, naar elkaar luisteren,
ontdekken en bewegen:
samen plezier hebben staat
voorop!
Zing zoals je lacht
Wie ervaring heeft met zelf
zingen kan tijdens de workshop Zing zoals je lacht
alles leren over de rol van
de adem en ademsteun bij
het zingen. Er is veel ruimte
voor praktische oefeningen
en vragen.
Korting
Zingen in een koor of ensemble is meer dan alleen
je partij goed kennen. Wie
deelneemt aan de workshop ensemblezang ontvangt bovendien 10% korting op de toegangsprijs

‘Houd de exoot
uit
de sloot’
Een groep vrijwilligers van

voor het recital op zaterdagavond.
Open podium
Grijp nu uw kans, als u altijd
al zelf hebt willen schitte-

ren op het concertpodium!
Op zaterdag 26 mei zijn er
twee open podia waar u
zelf liederen van Schubert,
Schumann en Wolf ten gehore kunt brengen onder

begeleiding van een professioneel pianist.
Info en kaartverkoop
Data: dinsdag 22 t/m zondag 27 mei 2018

Locatie: Kerkzaal Evangelische Broedergemeente,
Zusterplein 12, 3703 CB
Zeist
Kaarten: www.ilfz.nl

Tijdens een gezamenlijke
mini-cursus van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het UL ‘Houd de
exoot uit de sloot’ leerden
ze de woekerende waterplanten herkennen.
Tijdige herkenning van exotische waterplanten is essentieel, om ze snel te kunnen
bestrijden. Dat voorkomt de
explosieve groei van planten en daarmee de kosten
van bestrijding. Omdat ze
hier geen natuurlijke vijanden hebben, kunnen sloten
bijvoorbeeld helemaal dicht
groeien. Inheemse waterplanten komen hierbij in de
verdrukking, maar bijvoorbeeld ook vissen komen in
het nauw.
Ook u kunt helpen. Door
geen invasieve waterplanten te kopen bij tuincentra.
Exoten zijn door inwoners
(vaak onbewust van de gevaren hiervan) uitgezet in
sloten. Daarom de afsluitende oproep ‘Gooi geen
exoot in de sloot, maar in de
gft-container.’

Nieuwe doeltjes voor G-team ZSC Patria
dankzij Van Tellingen-Pul Stichting
aankijken is iets waar Jean-Paul eveneens
op coacht. “Kinderen met autisme vinden
dat moeilijk. Daarnaast zijn ze vaak heel
gedreven en willen winnen. We leren ze
óók om te gaan met verliezen. We stimuleren dat ze het beste uit zichzelf halen.”
Het G-team heeft eveneens nieuwe – lichte
– voetballen kunnen aanschaffen voor
ieder teamlid. Én keepershandschoenen.
“Ruim voordat de training start is iedereen
er om warm te schieten, zó enthousiast zijn
ze. Omdat ze bang zijn voor de bal, moeten
ze om de beurt in het doel. Met de nieuwe
handschoenen is dat een stuk leuker.”

Bij G-voetbal gaat het niet om winnen, maar om samen een leuke tijd te hebben.
De komende maanden worden in de
Stadspers enkele projecten uitgelicht
die recent steun ontvingen van twee
Zeister fondsen: de Van Tellingen-Pul
Stichting en SOZW Stimuleringsfonds
voor Zorg en Welzijn in Zeist. Een voorbeeld van een project dat de Van Tellingen-Pul Stichting financieel heeft
ondersteund is de aanschaf van nieuwe
doeltjes voor het G-team van ZSC Patria,
evenals voetballen voor elk teamlid en
keepershandschoenen in diverse maten.

ZSC Patria beschikt al ruim zes jaar over een
G-team. In het team zitten meisjes en jongens van 8 tot en met 18 jaar die een autistische stoornis, lichamelijke, verstandelijke
of psychische beperking hebben. Het team
bestaat uit 25 spelers, en méér kinderen
zijn welkom.
“De helft van deze kinderen speelt in competitieverband,” vertelt Jean-Paul van Wieringhen Borski, coördinator en trainer van
het G-team. “We trainen op een half veld.
Daar horen ook kleinere doeltjes bij. Die
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hebben we nu kunnen aanschaffen.”
Bij de training wordt het team opgesplitst
in twee teams. “Daardoor is het balcontact
groter. Het gaat niet om het winnen, maar
dat ze een leuke tijd hebben. Daar doen
we alles voor. Ik coach er bijvoorbeeld op
dat het niet slecht is als een keeper een bal
doorlaat, maar dat het góed is als hij die tegenhoudt. En dat áls hij een bal doorlaat,
hij niet boos wordt.”
Elkaar een hand geven na de wedstrijd en

De Van Tellingen-Pul Stichting en
SOZW Stimuleringsfonds voor Zorg
en Welzijn in Zeist zijn op zoek naar
meer projecten en initiatieven uit de
Zeister samenleving om financieel
te ondersteunen. Om voor financiële
steun in aanmerking te komen, moet
een project of initiatief draaien op
vrijwilligers. Voor meer informatie:
www.vantellingen-pul.nl en www.
sozw-zeist.nl.

