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OPENINGSFILM
FESTIVAL

ST. DAVID’S
MINSTRELS

De openingsﬁlm van het
FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen is Daglicht.

Vrijdag 1 maart geven de St.
David’s Minstrels een concert
in het Ledeltheater.

» 32

KLIK & WIN ACTIE

Win toegangskaarten voor
Hiswa 2013

» 25

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Toonbeeld Online Arts College

Les krijgen
via internet
Toonbeeld Terneuzen (Bellamystraat 26a) start vanaf
maart met een geheel nieuw cursusaanbod op het
gebied van muzikaal- en beeldend onderwijs. Een
aanbod dat wordt gekenmerkt door allerlei digitale
toepassingen en dat de mogelijkheid biedt om thuis
via het internet eraan deel te nemen.
Het nieuwe initiatief van
Toonbeeld dat onder de
naam Toonbeeld Online
Arts College Terneuzen
wordt aangeboden (afgekort @2ACT) probeert een

TOONBEELD START
PER 1 MAART MET
DIGITAAL LESGEVEN
antwoord te geven op de
toenemende vraag naar vernieuwend, betaalbaar en
voor iedereen toegankelijk
kunst- en cultuureducatief
onderwijs.
Vanaf maart starten de vol-

gende cursussen en lessen:
de Muziekschool Online,
de cursussen Linkedin, Facebook, Wegwijs op de iPad,
Skype Sketchen en Fotografie met mobiel en iPad. Stel
je voor: muziekles via het
internet op je eigen tempo
en oefenen wanneer het jou
uitkomt. Les via de iPad of
personal computer, maar
toch contact met een ‘real
life’ docent. Een docent met
veel ervaring, die je coacht
en waar je met al je vragen
terecht kan. Toonbeeld heeft
nu een aantrekkelijk online
lespakket voor gitaar, basgitaar, toetsen, drums en
zang. De cursussen Linkedin, Facebook, Wegwijs op
de iPad, Skype Sketchen
en Fotografie met mobiel en
iPad werken volgens hetzelfde principe. Voor meer
info over de nieuwe cursussen zie de website www.terneuzen.nl/toonbeeld
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Stuntaanbieding
hoortoestelbatterijtjes!

Henny de Koning van Radio
De Honte: 1000e uitzending
Deejay Henny de Koning van ziekenromroep Radio de Honte in Terneuzen is een volhouder. Komende zondag, 17 februari,
verzorgt Henny zijn duizendste uitzending. In zijn programma Goud en Nieuw draait hij voor elk wat wils. Vanzelfsprekend
wordt de jubilerende deejay zondag aanstaande in de bloemetjes gezet. Luisteraars kunnen hem telefonisch feliciteren.

Jubileum dj Henny de Koning
Op zondagavond 17 februari
presenteert de vrijwilliger
Henny de Koning zijn duizendste(!) uitzending bij ziekenomroep Radio De Honte
in het ZorgSaam-ziekenhuis
in Terneuzen. ‘Goud en
Nieuw’ is te beluisteren van
19.00 tot 22.00 uur. In zijn
programma draait Henny
de Koning een fijne mix van
hedendaagse hits en muziek uit vroeger tijden. Vast
onderdeel is de Hit van de
Week, die Henny zelf uitkiest. Goud en Nieuw werd
voor het eerst uitgezonden
in 1992. Henny de Koning
zit overigens al langer achter de micro. In 1988 begon

De Koning bij Radio Juliana
in het voormalige Julianaziekenhuis in Terneuzen
met een verzoekplatenprogramma. Normaal gesproken is Henny de Koning, die
werkzaam is bij de gemeente Terneuzen, elke zondag
van 20.00 tot 22.00 uur ‘op
antenne’. Komende zondag,
17 februari, begint hij een
uur eerder. Uiteraard wordt
de jubilaris in het zonnetje
gezet. Patiënten en andere
luisteraars kunnen deze
avond het nummer 0115–
688516 bellen om Henny te
feliciteren. De uitzending is
ook te beluisteren via www.
radiodehonte.nl.
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Gespecialiseerd in het incasseren
van vorderingen

Schuttershofweg 1
4538 AA Terneuzen
Schuttershofgebouw, 2e Htage
T 0115 612797
info@dielengerechtsdeurwaarders.nl

www.dielengerechtsdeurwaarders.nl

ELKE DINSDAG VAN 14.00 TOT 18.00 UUR

GRATIS INLOOP-SPREEKUUR

Ga naar www.schoonenberg.nl/shop
Batterijtjes
van € 6,-
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€
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per pakje

Makkelijk. Voordelig. Snel.

* Alleen in webshop bij aankoop van 3 pakjes batterijtjes. Actie loopt t/m 28 februari.
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