
MOOI-WEER-TUINDERS
Beauforthuis op weg naar nieuw evenwicht
Daar stonden we dan, toen er 
zondag 13 maart werd afge-
kondigd dat zowel horeca als 
theater per direct moesten 
sluiten. Wij van het Beaufort-
huis hebben altijd gezegd dat 
we geen ‘mooi-weer-tuinders’ 
zijn en in moeilijker tijden 
ons bestaansrecht met hulp 
van de community moeten be-
wijzen. Dus: aanpakken maar.

We ruimden op, keukenres
tanten brachten we naar de 
voedselbank. De telefoon stond 
ondertussen roodgloeiend: 
artiesten moesten concerten 
verplaatsen, ongeruste bruids
paren wilden weten hoe het 
verder moest met hun trouw
feest.

STREAMEN
Een week na de lockdown ging 
het Beauforthuis de lucht in 
met het eerste gestreamde con
cert, dankzij het fantastische 
filmteam van Parmando 24cul
ture. Twee topartiesten van het 
allereerste uur boden spon
taan een muzikale onenight-
stand aan: Bert van den Brink 
en Eric Vaarzon Morel, jazz en 
flamenco. Geen repetitie, wel 
concentratie. Fondsen droegen 
een steentje bij. Er volgden we
kelijks optredens van onder an
dere Carel Kraayenhof, Aysha, 
Harold K, de Open Bak Band, 
Fay Lovski en Gijs Scholten van 
Aschat. De afgelaste Zeister Mu
ziekdagen zonden het Dudok 
Kwartet uit. De TheaterTapas
Thuis werd geboren, die de 
tapas aan huis bracht zodat je 
zondags met je bord in de tuin 
onze livesessies kon volgen. 
De sessies zijn terug te zien via 
BEAUFORTHUIS.NL/ SESSIES.
Vrij snel na de lockdown ston
den vrienden op de stoep om 
te helpen de eerste financiële 
klappen op te vangen. De over
heid zorgde, zoals bij zo vele be
drijven, voor het leeuwendeel 
van de salarissen. Vrienden 
steunden met giften en aan
schaf van tegoedbonnen. De 
meeste van de nu onbruikbare 
tickets werden door het publiek 
geschonken aan de artiesten en 
het Beauforthuis. Steun van de 
gemeente Zeist gloorde aan de 
horizon.

In het afgelopen coronahalf
jaar hebben we kunnen aanto
nen dat het Beauforthuis een 
levend initiatief is, dat wordt 
gedragen door een uitgebreide 
sociale omgeving: bezoekers, 
artiesten, vrienden, sponsors, 
fondsen en overheden als ge
meente en provincie. Zonder al 
deze betrokkenen en partners 
gaan we het niet redden, maar 
we hebben er alle vertrouwen 
in dat we deze crisis mét hen 
wel degelijk tot een goed einde 
gaan brengen.
De tijd van de lockdown werd 
goed benut. Het café werd ge
schilderd en het buitenterrein 
werd aangepakt, bomen wer
den gesnoeid. De verbouwing 
van de keuken werd 8 juni (!) 
afgerond, 8 dagen na de her
opening.
Vrienden namen het initiatief 
met de aanleg van een Heuvel
rugtuin, een voorbeeld van een 
aangelegde tuin waar vogels 
en insecten een warm thuis 
vinden. De buren stelden hun 
grote biotuin ter beschikking 
aan een groep mensen die er 

groente, bloemen en kruiden 
telen voor de keuken voor het 
theatercafé. Het nieuwe krui
dentuintje vindt gretig aftrek 
bij onze koks.
Vanaf 1 juni ontvingen we weer 
voor het eerst publiek. Het 
Beau forthuis opende met een 
spannend concert waar drie 
muzikale tijgers voor de leeu
wen werden geworpen. Hermi
ne Deurloo, Juan Pablo Dobal 
en Bert van den Brink. Einde
lijk klonk er weer applaus!
Ook het terras ging weer open 
en dankzij de ruime opzet kan 
iedereen op veilige afstand wor
den geserveerd. Steeds meer 
mensen ontdekken ons grote 
terras met de mooie bloeiende 
tuin. Instellingen en bedrijven 
komen weer vergaderen, op 
anderhalve meter. Bruidsparen 
kiezen ervoor om hun bruiloft 
in afgeslankte vorm door te 
laten gaan. We organiseren in
middels weer kleine concerten 
voor 45 bezoekers. 

KOMEND SEIZOEN
Grotere concerten en voorstel

lingen vinden voorlopig plaats 
in de Oosterkerk, van onder 
andere Spinvis, Freek de Jonge 
en Fernando Lameirinhas. Met 
financiering via het Kickstart
fonds is de kerk voorzien van 
theaterdoeken, licht en geluid. 
In het Beauforthuis zelf staan 
juist de kleinschalige, intieme, 
akoestische concerten in de 
schijnwerpers.
We hopen jullie dikwijls op 
veilige afstand te ontmoeten. 
In de concertzaal in het Beau
forthuis, in de Oosterkerk, bij 
de Koepel van Stoop (zie info 
verderop in deze krant), in het 
theatercafé of in de carrousel
tent of in een vergaderzaal.

MEEDOEN? WORD VRIEND!
Je wordt al een Vriend van het 
Beauforthuis voor 25 euro. Een 
Boezemvriend ben je voor 50 
euro en 100 euro maakt je zelfs 
een Dikke Boezemvriend.
Meer informatie vind je op 
BEAUFORTHUIS.NL/VRIENDEN. 
Je kunt ook direct een bijdrage 
overmaken op rekeningnum
mer NL55 RABO 0395 2261 47 

Flip Noorman, 
Spinvis in 
Oosterkerk
Beauforthuis  
Achter de Linie
Grote voorstellingen mogen we 
verplaatsen naar de Oosterkerk 
in Zeist. Dankzij steun van het 
Kickstartfonds zijn theatergor
dijnen en licht aangeschaft. 
Onze geluidstechnicus en archi
tect helpen bij de realisatie.

Harry Jansen, al diverse malen 
technisch verantwoordelijk voor 
producties in de Oosterkerk:
“De Oosterkerk is een kerk met van 
oudsher een sociaal karakter, die 
ruimte biedt aan een groot publiek 
dat van allerlei concerten en voor-
stellingen in een warme sfeer kan 
genieten. De aanwezigheid van 
bruin café ‘De Eastcoast’, het voor-
malige jongerencafé in een hoek 
van de kerk, versterkt het beeld.
Akoestische aanpassingen door 
middel van het plaatsen van gor-
dijnen zijn zeer wenselijk voor de 
akoestiek bij versterkte concerten. 
Om de aandacht op de artiest te 
richten is een eenvoudige lichtin-
stallatie nodig. 
Het is fijn om (theater)concerten 
te verzorgen op een plek waar van 
oudsher aandacht is voor bezin-
ning. Het is een mooie uitdaging 
om de oorspronkelijke, gemoedelij-
ke en wat ingetogen sfeer te behou-
den zonder afbreuk te doen aan 
de kwaliteit en de beleving van de 
voorstelling. Het resultaat? Prach-
tige concerten op een bijzondere 
plek.”

Ivo Rosbeek, architect en musi
cus, regelmatig bespeler van het 
Beauforthuis en ontwerper van 
de houten kubussen:
“De Oosterkerk heeft een prachtige 
ingetogen atmosfeer. Enkele ruim-
telijke toevoegingen die tijdens 
voorstellingen tijdelijk opgebouwd 
worden zouden de theatrale bele-
ving in de kerk kunnen optimalise-
ren. Want theater is van secondes 
momenten maken.”

Zie het programma op pagina 4
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Met een carrouseltent creëren we extra terrasruimte op het parkeerterrein.
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Expeditie Zeist en Open Bak  
komen terug
De stap naar de middelbare 
school, een liefdevolle ode aan 
pap en mam en over volwas
sen worden. Toen corona uit
brak waren we halverwege met 
De Beste Nederlandse Song.  
Jongeren lieten hun zelf ge
schreven nummer horen tijdens 
de Open Bak en kozen thema’s 
kozen die hen na aan het hart 
lagen. Lars Doornkamp, Nadine 
Rijpkema, Amina Sahli en Lola 
Volgering traden op met de mul
ticulturele huisband, die elke 
Open Bak tot ongekende hoogte 
weet te brengen. 
Het is nog even afwachten wan
neer, maar zeker is dat De Beste 
Song wordt voortgezet met nog 
meer kandidaten in de inmid

dels geliefde en geroemde Open 
Bakavonden. 
Niet alleen in de Open Bak was 
er aandacht voor lokaal talent 
en multiculturele podiumkun
sten. In de serie Expeditie Zeist 
lieten Hernhutters, Tamils, Vrij
metselaars en soefi’s hun muzi
kale gebruiken horen en zien. 
Met flamencogitarist Eric Vaar
zon Morel als gids en muzikale 
verbinder leverde dit bijzondere 
avonden op. 
Binnenkort volgt een Arabisch/
Afrikaanse editie. 

Meer informatie over deze 
series en over het Platform Cul
turele Diversiteit vind je op  
BEAUFORTHUIS.NL/DIVERSITEIT

EERSTE HUWELIJK 
BIJ DE KOEPEL  
VAN STOOP
Tegenwoordig mag het Beau
forthuis beschikken over De 
Koepel van Stoop, gebouwd in 
1840 door tuinarchitect J.D. Zo
cher jr., gelegen op het hoogste 
punt van de Utrechtse Heuvel
rug tegenover de Pyramide van 
Austerlitz. 
We organiseren er miniconcer
tjes en de koepel is uitstekend 
geschikt voor ‘heidagen’, tegen
woordig voor circa vier perso
nen, en coachingsgesprekken. 
Onlangs vond er de eerste huwe
lijksvoltrekking plaats.
Ook belangstelling om de koe
pel te gebruiken? Mail naar  
INFO@BEAUFORTHUIS.NL

Tijdens de Beleefweek Utrechtse 
Heuvelrug 17 tm 24 oktober is de 
Koepel dagelijks geopend en te be-
zichtigen tussen 11 en 16 u.

ZATERDAG 10 OKTOBER 18:30 BEAUFORTHUIS-SESSIES

Met de regio-
taxi naar het 
Beauforthuis
Voor € 2,80 plus 70 cent per 
km rijdt de Regiotaxi in o.a. 
Zeist, Bunnik, De Bilt en 
Utrecht. Dit betekent dat je 
bijvoorbeeld voor € 7,50 van
af Station Driebergen-Zeist 
een rit naar het Beaufort
huis kunt boeken.

Reserveren uitsluitend tele
fonisch minimaal één uur 
voor aanvang: 088 – 00 25 
400

Zie ook  
REGIOTAXIUTRECHT.NL
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‘Niet je moerstaal’
Schrijver Mariska Reijmerink 
leest voor en zingt uit haar 
boek over anderstaligen in 
Nederland, met medewerking 
van onder andere Vincent Bij
lo en Afief Aldoubos.

In het kader van De Week van 
het Nederlands komt Mariska 
Reijmerink naar Het Beaufort
huis. Blijf met elkaar praten. 
En zingen!

“Hoe is het om hier te wonen 
en een andere moedertaal te 
hebben?” vroeg Mariska men
sen uit Engeland, de VS, Est
land, Israël, Ethiopië, Duits
land, België, Saudi-Arabië, 
Iran, Marokko en Syrië. Het 

levert verrassende observaties 
op over onze cultuur, taal en 
gewoontes.
Mariska leest voor uit haar 
boek en vertelt over haar er
varingen met anderstaligen. 
Daarnaast brengt ze met het 
publiek de liedjes uit het boek 
ten gehore. Want dat zingen 
helpt bij het leren van een 
nieuwe taal, weet zij als geen 
ander.

Na afloop is het boek te koop 
en signeert Mariska Reijme
rink via de sjoelbak: zo kun 
je op een veilige afstand een 
handtekening in je boek laten 
zetten.
Entree € 5,-, inclusief koffie/thee

Kijk de sessies terug op  
BEAUFORTHUIS.NL/SESSIES

• Bert vd Brink meets 
Eric Vaarzon Morel 

• Rockopera O die Zee

• Liesbeth List en Lennaert 
Nijgh

• Pianobattle Bert van den 
Brink & Bas Gankema

• Open Bak Band & Harold K

• Fay Lovsky 

• Gijs Scholten van Aschat & 
Eric Vaarzon Morel

• Robert Jan Stips

• Carel Kraayenhof, Jeroen van 
Veen & Joachim Eijlander

• Guus Westdorp zingt Shaffy

• Hermine Deurloo meets  
Juan Pablo Dobal

• Hommage à Brel

• Britta Maria zingt Aznavour

• De Canto Ostinato

• Zeister Muziekdagen Online: 
Dudok Quartet Amsterdam

Tussen 22 maart en 12 juli voor
zag het Beauforthuis iedereen  
van cultuur middels wekelijkse 
live streams. Vanaf 1 juni moch
ten we ook een handjevol bezoe
kers ontvangen en klonk er weer 
applaus.
Met dank aan alle artiesten, Har
ry Jansen en Jasper Verburgh bij 
de techniek en alle medewer
kers.

SPECIALE DANK AAN:

Een C aan Cultuur.

De digitale cultuurzender deelt 
al haar cultuurvideo’s online. 

WWW.24CULTURE.NL

MEDE MOGELIJK GEMAAKT MET STEUN VAN:  
SOCIAAL CULTUREEL FONDS VAN DE AMERSFOORTSE VERZEKERINGEN, STICHTING AUSTERLITZ SAMEN, PRINS 

BERNHARD CULTUURFONDS, K.F. HEIN FONDS, ELISE MATHILDE FONDS, VAN VEENENDAAL-BOT STICHTING.



ZEVEN DAGEN IN DE 
WEEK GEOPEND
Dankzij het prachtige weer waarvan we hebben mogen genieten 
afgelopen zomer, heeft de beaufortcrew een geweldige zomer ge-
noten, ondanks alle coronamaatregelen. Het terras bleek voor 
vele gasten de ideale uitvalsbasis voor mensen die  gezelligheid 
zochten. Wandelaars, fietsers en andere mooie mensen genoten. 
En wij genoten van hen. 

Met de onvermijdelijke seizoen
verandering op komst gaan we 
ook weer bijzondere avonden, 
lekker binnen, organiseren. 
Niet alleen concerten: de pop
professor komt langs en we be
leven de Nacht van de Nacht. 
Deze avonden worden begeleid 
met een dis in stijl; bij de pop
professor nemen we je terug 
naar je studententijd; dineren 
in de mensa! Natuurlijk met een 
knipoog, want bij ons smaakt 
het wél. Bij de Nacht van de 

Nacht eten we in het donker! 
Naast al dit feestelijks zitten er 
nog diverse verassingen in de 
hoge hoed. Wil je op de hoogte 
blijven, schrijf je dan in voor 
onze nieuwsbrief. Mail naar 
E-NIEUWS@BEAUFORTHUIS.NL.  

Gelukkig konden wij ondanks 
de coronamaatregelen ook nog 
partijen en bijeenkomsten or
ganiseren. Natuurlijk wel met 
een aangepaste groepsgrootte. 
Prachtig om te zien dat er on

danks corona toch mooie brui
loften plaatsvonden. 

De zakelijke gasten wisten het 
Beauforthuis ook te vinden. De 
kerkzaal blijft een inspirerende 
plek, uitstekend geschikt voor 
een lezing of presentatie. En 
voor de vergadering met een 
kleinere groep werd de boska
mer weer veelvuldig gebruikt. 
Ook hier kregen we complimen
ten voor onze omgang met de 
coronamaatregelen en natuur
lijk voor alle heerlijkheden uit 
de keuken die we onze gasten 
mochten aanbieden.

Zo maken we er in deze nog im
mer vreemde tijd het beste van. 
Met veel plezier. En onze gasten 

als stralend middelpunt!

Dagelijks ben je vanaf 9 uur wel
kom in het theatercafé.    
Wil je onze zaal huren? Kijk op 
BEAUFORTHUIS.NL of stuur een 
mailtje naar:  
INFO@BEAUFORTHUIS.NL

BEAUFORTHUIS WAARDEBON 
GROENE WINKEL GROOT SUCCES!
Voor cultuur & biologische landbouw
De Groene Winkel in Zeist 
voelt zich verbonden met het 
Beauforthuis en startte daar
om een fantastische actie. De 
Groene Winkel verkocht waar
debonnen van het Beaufort
huis, als hulp en steun tijdens 
de strenge coronamaatrege
len. Klanten werden uitgeno
digd een waardebon van het 
Beauforthuis te kopen van 25 
euro, die kan worden uitgege
ven als de coronabeperkingen 
zijn opgeheven. Als beloning 
verdubbelde de Groene Win
kel de waarde van de bon.
Het initiatief werd zeer goed 
ontvangen en klanten waren 
blij om het Beauforthuis op 
deze manier in deze bijzon

dere tijden te kunnen steu
nen. De Groene Winkel en het 
Beauforthuis kijken positief 
terug op de actie en willen 
iedereen bedanken dat ze zo 
massaal hebben meegehol
pen. 

WWW.DEGROENEWINKEL.NL

Heuvelrugtuin aangelegd aan de bosrand
Sinds dit voorjaar kunnen onze 
gasten genieten van een mooie 
tuin aan de bosrand. Niet alleen 
een oase voor bezoekers maar 
ook voor vogels en insecten. 
Deze ‘Heuvelrugtuin’ is een ini
tiatief van Michel van Delft, vrij
williger bij IVN en tuinarchitec
te Ann van den Bremer. 
Een Heuvelrugtuin is een stuk
je Nationaal Park in je eigen 
tuin, dat  bijdraagt aan klimaat
adaptie en voldoende schoon 

drink en grondwater. Een Heu
velrugtuin is groen en gifvrij, 
je vindt er planten die thuisho
ren op de Heuvelrug en de tuin 
biedt beschutting voor vogels 
en insecten. Het project is een 
samenwerking tussen het Natio
naal Park Utrechtse Heuvelrug, 
de Natuur en Milieufederatie 
Utrecht en IVN. Bewoners, ge
meenten en bedrijven werken 
samen om zoveel mogelijk Heu
velrugtuinen aan te leggen.

Zelf een Heuvelrugtuin aanleg-
gen en ons Nationaal Park ver-
groenen en vergroten?

Je vindt veel informatie op 
JOUWHEUVELRUGTUIN.NL, zoals 
een lijst met geschikte planten, 
een checklist en hulptips.

De Heuvelrugtuin kwam tot stand 
met dank aan het K.F. Heinfonds, 
Stichting Elise Mathilde Fonds en 
het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Het Beauforthuis heeft prachtige nieuwe picknicktafels mogen 
ophalen in Nieuwkoop, door Jan, Joop en Kees gemaakt van eiken-
hout uit West-Europa. Daar neemt in de bossen het volume aan ei-
ken gestaag toe. Er wordt dus minder gekapt dan er bij groeit!
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Onze sponsors
Onze programmering wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
de steun van onze sponsors, 
waarvoor onze hartelijke dank!
Ook U kunt sponsor van het 
Beauforthuis worden  neem 
contact met ons op.

Austerlitz
• Attent Super Cees Van Dijk
• Kolthof Tuinen
Zeist
• De Groene Winkel
• Oud London Hotel & 

Restaurant
• Rabobank Rijn & Heuvelrug
• Rodewijk-Eggersman 

Juweliers

• Woudschoten Hotel & 
Conferentiecentrum

Driebergen
• Bernhagen Natuurkeukens
• Koek & Ei
• De Mol Drankenspecialist
• Van Noort Gassler & Co
Bunnik
• De Veldkeuken
Overig
• Driessen Smaakvermaak - 

Nieuwegein
• Evert Snel Piano’s & Vleugels 

 Werkhoven
• FPO Specialty Ingredients - 

Leersum
• Gulpener Bierbrouwerij - 

Gulpen



BEAUFORTAGENDA
ELKE ZATERDAG 9.30 & 10.45
Tai chi
Gevorderden van 9.30-10.30 en 
beginners van 10.45-11.45
 

ZA 3 OKT  20.15 
Flip Noorman zingt 
Leonard Cohen
Beauforthuis Achter de 
Linie in Oosterkerk
Bijgestaan door zijn rockende 
rotsen in de branding De Noor
mannen zingt hij hits en hidden 
treasures. Originele classics 
in eigen vertalingen. Rauw en 
rafelig. Energiek en compro
misloos. Vergeleken met Tom 
Waits werd hij al. Frank Zappa 
en Nick Cave zijn ook genoemd. 
VOORSTELLING 4 OKT. UITVERKOCHT

ZA 10 OKT 18.30
‘Niet je moerstaal’
In het kader van de Week van 
het Nederlands presenteert 
Mariska Reijmerink haar boek. 
Met mederwerking van Vincent 
Bijlo. Zie ook het artikeltje op 
pagina 2.
 
ZO 11 OKT 11.30
Kindermeespeeltheater 
Alweer Zondag: Roodkapje 
kan het niet alleen 2+
Als de kinderen Roodkapje hel
pen dan kunnen we na afloop 
misschien toch nog zeggen: En 
we leven nog lang en gelukkig.

ZO 11 OKT 18.30 
Lucky Fonz III: Buiten de 
lijnen UITVERKOCHT
Beauforthuis Achter de 
Linie in Oosterkerk

DO 15 OKT 20.15 
Freek de Jonge: Asociale 
Afstand UITVERKOCHT
Beauforthuis Achter de 
Linie in Oosterkerk

ZA 17 T/M 25 OKTOBER
Beleefweek Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug
Wandeling en fietstocht 
naar de Koepel van Stoop 
met een knapzak vol eetbare 
paddenstoelen.

 

ZO 18 OKT 20.30
Alex Roeka: Rauwe genade
Alex Roeka zocht rust in een 
Zeeuws dorp. Maar steeds weer 
doken er kleurrijke figuren 
en donkere schimmen uit zijn 
verleden op. VOORSTELLING 18.30 
UUR UITVERKOCHT

21 & 22 OKT
Schrijfcafé: Van de 
Schoonheid en de Troost

ZA 24 OKT
Nacht van de Nacht
Een inktzwarte maaltijd met 
nachtwandeling en een café 
met nachtmuziek.

ZO 25 OKT  18.30
Flip Noorman zingt 
Leonard Cohen 
Beauforthuis Achter de 
Linie in Oosterkerk
UITVERKOCHT, EXTRA CONCERT OP 
3 OKTOBER

VR 6 NOV 21.00
Qompost 
Matthijs Stronks
2 Meter Sessies heeft de studio
deuren geopend voor Neder
landse acts om het geluid van 
2020 te laten horen. Matthijs 
speelde er in verband met zijn 
project Qompost. Twee bevrien
de gitaarridders vergezellen 
hem: Vedran Mircetic (De Staat) 
en Wout Kemkens.

ZA 7 NOV 19.30
De Popprofessor
DJ Joost Augusteijn neemt je 
tijdens een mensamaaltijd mee 
door de geschiedenis van de 
popmuziek aan de hand van het 
thema ‘fouten in de popmuziek’.

ZO 8 NOV  11.00
Willem Pijper-
concertserie: 
Trio Jacob Bogaart
Werken van Haydn, Willem Pij
per (pianotrio nr 2) en Brahms 
(pianotrio nr 1). 

ZO 8 NOV 18.30
Stef van der Eijnde:  
De accordeonist
Naar “De vrucht van hun 
arbeid” van John Berger over 
de kleine boer en tradities en 
vernieuwing op het platteland.
Opgedragen aan Felix Strategier.

DI 10 NOV 18.00 & 20.15
Flamenco:  
Maria ‘La Serrana’
Vurige dans met orkest.

ZO 15 NOV 11.00 & 16.30
Chansons: tout est là
Ronald Naar zingt oude én nieu
were chansons. Björn Tinga (pi
ano en gitaar), Gregor Schaefer 
(contrabas), Ad de Jong (accor
deon), Tessa Zoutendijk (viool) 
en Arjan Lammerts (cello)

VR 20 NOV 18.30 & 20.45
Marlene Bakker
Groningse warmte, verlangen 
en romantiek. Eigenzinnig en 
gezegend met een prachtige 
stem. Marlenes eigen werk 
bezorgt haar een geheel eigen 
plekje binnen de Nederlandse 
muziekscene.

ZO 22 NOV 18.30 & 20.30
Nathalie Baartman:  
Niet normaal 
Een troostende voorstellingo 
ver de achterkant van normaal. 
Zonder Bennie Jolink.

VR 27 NOV 18:30
Spinvis: Oog in oog
Beauforthuis Achter de 
Linie in Oosterkerk
Na maanden ademen Spinvis 
en Saartje uit. En dat doen ze 
met de voorstelling Oog in oog. 
VOORSTELLING 20:30 UITVERKOCHT

VR 18 DEC 20.00
SBB-wandeling: Bosuilen 
in het donkere bos

ZO 20 DEC 11:30
Kindermeespeeltheater 
Alweer Zondag: Maar... ik 
wil een kerstboom! 2+

ZO 20 DEC  17:30
Fernando Lameirinhas
Beauforthuis Achter de 
Linie in Oosterkerk

ZO 27 DEC 18:30
Robert Jan Stips &  
Marieke Brokamp
Bewerkingen voor viool en pia
no van onder andere Supersis
ter, Golden Earring en Freek de 
Jonge en NITS.

30 DEC 
Vincent Bijlo: 
Oudejaarsconference

BEAUFORTPOST 4

Er komt nog meer...
Dit is nog niet alles, abonneer je op de 
nieuwsbrief om op de hoogte te blijven! 
Mail naar E-NIEUWS@BEAUFORTHUIS.NL 

...of scan deze QR-code:ALS DE REGELS RONDOM HET CORONAVIRUS VERANDEREN 
MOETEN WE DE PROGRAMMERING MISSCHIEN AANPASSEN


