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Uw verhuizing op rolletjes
Ontzorgd Verhuizen is meer dan een verhuisbedrijf.
Wij helpen senioren en mensen die zorg nodig hebben
met álles wat er bij hun verhuizing komt kijken.
Kijkt u op tegen de verhuizing of wilt u niet alles zelf
hoeven doen? Stel dan de verhuizing samen die bij u en
uw budget past. Bel of mail gerust voor meer informatie
of een brochure.

“Wij doen
echt alles
voor u!”
Tim van der Veen,
verhuisregisseur bij
Ontzorgd Verhuizen

085 - 041 01 01
seniorenverhuizingen

zorgverhuizingen

info@ontzorgdverhuizen.nl

leegruimen na
overlijden

www.ontzorgdverhuizen.nl

CityProms 2019: 27 t/m 30 juni
Het klassiekemuziekfestival voor jong en oud

Ongedwongen genieten van een klassiek concert op bijzondere locaties in hartje Leeuwarden. Dat kan bij

CityProms, het leukste, gratis toegankelijke klassiekemuziekfestival van het Noorden. CityProms breekt
met hokjes tussen jong en oud, rijk en arm en tussen mensen met of zonder beperking. Iedereen is van
27 t/m 30 juni welkom om te genieten van de schoonheid van klassieke muziek, met ook dit jaar weer een

scala aan internationale, Nederlandse en Friese klassieke sterren en een fantastisch kinderprogramma
met live klassieke muziek.
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met Christiaan van der Weij. Genoeg
te beleven dus, voor jong en oud!

van de openingsavond is in handen van
Ab Nieuwdorp, presentator van de klassieke muziekzender NPO Radio 4.
Muzikale fijnproevers
Muzikale fijnproevers kunnen zich
verheugen op concerten van veel klassieke sterren, waaronder de Georgische klassiek pianiste Ketevan Sharumashvili. Het Matangi Quartet brengt
een eigen uitvoering van het beroemde
Canto Ostinato ten gehore. Zeer bijzonder is het optreden van het wereldberoemde ensemble Camerata RCO,
Nederlands Concertgebouworkest, dat
ook dit jaar weer van de partij is. Ook
kunt u dit jaar weer meewandelen met
de ‘Route van Rudolf’, uitgestippeld
door Rudolf Nammensma, operakenner en recensent klassieke muziek voor
de Leeuwarder Courant. Bij ieder op-
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