 www.onseilandschouwen.nl

Luscinia voert
oratorium uit
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Bijzondere tekeningen

DREISCHOR - Het ensemble

Luscinia, bijna tien jaar actief op Schouwen-Duiveland, heeft zich in de jaren
2006 en 2007 voor het eerst
op het concertpad gewaagd
met de uitvoering van Bach’s
Weihnachts-oratorium samen met het Dordt’s Kamerorkest. Daarmee is een
proces van ontwikkeling en
rijping in muzikale zin tot
stand gekomen, waarmee
het gaandeweg steeds complexere en meer veeleisende
werken van Bach, Mozart en
Händel durfde aanpakken:
uitvoeringen van Bachs Johannes-Passion,
Händels
Messiah en het meest recent
van Mozarts Requiem. Voor
het volgende jaar staat zelfs
de Mattheus-Passion op het
programma.
Op zaterdag 21 december
brengt Luscinia opnieuw
Bach’s Weihnachts-oratorium, maar dan met begeleiding van een heus barokorkest, Florilegium Musicum.
De algehele leiding is in handen van dirigent Wim Boer.
Omwille van de tijdsduur is
er voor gekozen vijf van de
zes delen uit te voeren. Het
vijfde (ontbrekende) deel
zal vervolgens uitgevoerd
worden tijdens een cantatedienst op zondag 5 januari
in de Gasthuiskerk in Zierikzee. Het concert is in de
Adriaanskerk in Dreischor,
vanaf 19.30 uur. Een kaartje
kost 25 euro, 12,50 euro voor
scholieren en studenten.
Kaarten zijn te bestellen via
info@lusciniaconsort.nl

Leerlingen van de Helcherseeschool maakten tekeningen voor kinderen in Calcutta.

De afgelopen twee
weken bracht Willeke
van Nieuwenhuijze van
Stichting Help2Help
een bezoek aan
Calcutta(India) om
daar alle projecten van
Help2Help te bezoeken.
Door de redactie
SCHARENDIJKE - Eén van deze

projecten is de Prayrona-2
school, deze school ligt in
de Dakhindari sloppenwijk,
waar de meeste kinderen
geen toegang tot normaal
basisonderwijs hebben. Samen met de Amerikaanse

organisatie Empower the
Children zorgt Help2Help op
deze school voor onderwijs
en een gezonde dagelijkse
lunch. Omdat de kinderen
van de Helcherseeschool in
Scharendijke sinds november dit jaar voor dit schoolproject aan het sparen zijn,
brachten Willeke van Nieuwenhuijze en Wilbert Huigens van Help2Help medio
november een bezoek aan
de Helcherseeschool. Ze
vertelden de kinderen over
India en over het leven van
de kinderen in Calcutta. De
kinderen moesten hierbij op
een kleed op de grond zitten en kregen een lei in hun
handen om Hindi-woordjes

Foto PR

op te schrijven, net als in de
scholen in Calcutta.
Tijdens dit bezoek aan de
Helcherseeschool zijn er
door de kinderen van groep
2 en 3 tekeningen gemaakt
voor de kinderen in Calcutta. Deze zijn onlangs door
Willeke aan de Prayrona-2
school overhandigd. Alle
gemaakte tekeningen zijn
opgehangen en uitgebreid
bekeken door de kinderen.
Ze vonden het prachtig en
heel bijzonder dat deze tekeningen van zover komen en
ze raakten dan ook niet uitgekeken. De kinderen van
de Helcherseeschool sparen
nog tot eind december voor
dit project van Help2Help.

Ontvang in
december een

Paauwe Cheque

van maar liefst
€ 125,- voor
iedere € 1.000,die u besteedt! *

KORT NIEUWS

ZIERIKZEE - Vanaf 1 januari
2014 verhuist Balletschool
Prélude, vestiging Zierikzee, naar een historisch
pand in het centrum van
Zierikzee: De Driehoek.
balletschoolprelude.nl

drie uur. Delia-Art heeft
ook de mogelijkheid voor
de zwangere dames om
van hun buik een gipsafdruk te maken, die ze in
drie dagdelen zelf kunt
mozaïeken. De cursus
wordt gegeven door Diana
van Denzel. Zie www.
delia-art.nl

Mozaïeken
bij Delia-Art

Sponsoractie
voor Voorkom!

ZIERIKZEE - In het atelier
van Delia-Art te Zierikzee
start in januari 2014 weer
de cursus mozaïeken.
Mozaïeken is een heerlijk
ontspannende bezigheid
en geeft ook zonder enige
kunstzinnige aanleg al
snel leuke resultaten. Mozaïekwerk kan er erg ingewikkeld uitzien maar de
techniek is niet moeilijk
onder de knie te krijgen.
Tijdens deze cursus leren
deelnemers de directe methode. Nadat een ontwerp
is getekend of overgetrokken aan de hand van
voorbeelden, plak je de
stukjes tegel direct op de
ondergrond. Cursisten
kunnen een werkstuk
maken zoals een schaal,
spiegel of een dienblad.
De cursus bestaat uit vier
lessen. Inschrijven kan
voor de dinsdagmiddag en
–avond, woensdagavond
of voor donderdagmiddag of -avond. Het is ook
mogelijk een workshop
van één dag te volgen,
inclusief lunch. Er is ook
een dagdeelworkshop van

MIDDELHARNIS - “De verhalen van de ervaringsdeskundigen zijn schokkend en realistisch, daar
leer je veel van”, zeggen
veel leerlingen. Al vele
jaren verzorgt stichting
Voorkom! preventielessen
roken, drugs en alcohol in
de klassen 1 tot en met 3
op CSG Prins Maurits in
Middelharnis. Lessen die
door een preventiewerker worden gegeven en
afgesloten met ervaringsdeskundigen. Deze voorlichting geeft stichting
Voorkom! al meer dan 25
jaar op scholen in het hele
land. Door middel van een
sponsoractie wilde CSG
Prins Maurits Stichting
Voorkom! steunen. Tijdens de actie verkochten
leerlingen uit klas 1 zoveel mogelijk Mentos aan
familie, vrienden, buren
en verdere bekenden. Op
donderdag 5 december
werd de actie afgesloten
en een geweldig ‘pakje’
aan Stichting Voorkom!
overhandigd. Een prachtig
bedrag van 11.328 euro.

Balletschool naar
De Driehoek

December,
proeven van mooie dingen
bij Paauwe!
Genieten van lekker eten, van de decembersfeer, maar vooral van een mooi interieur
en originele meubelstukken. Dan moet u zeker bij Paauwe zijn! Ontdek deze maand
onze nieuwe pronkstukjes. Zaken die je niet zomaar overal tegenkomt. Zin om
geïnspireerd te worden? Zet een bezoek aan Paauwe dan zeker op uw agenda
en wordt geprikkeld om uw eigen interieur een update te geven. Deze maand
maken we dat voor u nog eens extra aantrekkelijk met onze speciale decemberactie!
Interieur Paauwe is extra voor u geopend op maandag 23 en maandag
30 december van 11.00 - 17.30 uur. Eerste en tweede kerstdag gesloten.

*Vraag onze adviseurs naar de voorwaarden

Bank in stof v.a. € 3.275,-

New classic bank v.a. € 2.412,-

Vintage tafel vast v.a. € 2.395,-

Drijfhout fauteuil v.a. € 1.695,- (excl. kussen)

Zuidweg 20a, 4316 LB Zonnemaire, (0111) 40 13 18, www.interieur-paauwe.nl

