FILMS/LEZINGEN/CULTURELE MIDDAGEN/THEMAMAALTIJDEN

WIJ NOVA - PROGRAMMA JANUARI 2018
Januari 2018
ma
08 jan		
17.15 uur
Themamaaltijd
Nieuwjaarsmenu
di
09 jan		
13.30 uur
Trefpunt-WIJ lezing Grappen en grollen in de kunst
								door Michiel Kersten
wo
10 jan		
20.00 uur
Film			
Sage Femme
do
11 jan		
20.00 uur
Concert
Klankschalen door Hennie de Bruijn
wo
17 jan		
20.00 uur
Film			
Certain Women
do
18 jan
16.00 uur
NIEUW: Film&Diner Philomena
do
18 jan
20.00 uur
Workshop
De kerstboom de deur uit en opruimen maar...
								met Irma Spaans
ma
22 jan		
17.15 uur
Themamaaltijd
IJsmaand menu
di
23 jan
13.30 uur
Trefpunt-WIJ lezing Hollandse meesters uit de Hermitage
								door Karin Braamhorst
wo
24 jan		
20.00 uur
Film
Retour en Bourgogne
do
25 jan
19.45 uur
Theatervoorstelling ‘Als hij zichzelf niet kent’ door Stichting Engagement
			
met nagesprek door Aart Mak
i.s.m. Brokking en Bokslag Uitvaartbegeleiding
wo
31 jan
09.00 uur
Excursie
Woerden: tentoonstelling 400 jaar Kaas in de
								Kunst i.s.m. Heemsteedse Kunstkring
wo
31 jan
20.00 uur
Film
The big sick

Het team van WIJ Heemstede
wenst u een goed en gezond 2018!

VOORPROEFJES FEBRUARI 2018
do
do
di
do

01 feb
01 feb
13 feb
15 feb		

09.30 uur
20.00 uur
13.30 uur
20.00 uur

Film & Lunch
Workshop/lezing
Trefpunt-WIJ lezing
Audiovisuele reisshow

On Golden Pond
Hooggevoeligheid en Burn-out door Kirsty vd Vijver
Het ontstaan van Noord-Holland door Marius Thijssen
IJsland door Ans & Chris Beet

NEEM OOK EEN GRATIS E-MAIL ABONNEMENT OP DE WIJ NOVA NIEUWSBRIEF!
BELT U HIERVOOR MET 548 38 28.
WIJ Heemstede de Luifel
Herenweg 96
2101 MP Heemstede
telefoon (023) 548 38 28

reserveren en kaartverkoop:
www.wijheemstede.nl
of: info@wijheemstede.nl
ma t/m do van 9-16 uur - vrij 9-13 uur

Eethuis de Luifel

Van maandag t/m donderdag bereidt
onze kok een heerlijke maaltijd.
Iedere maand zijn er ook twee
Themamaaltijden:

Maandag 8 januari
Nieuwjaarsmenu

Kip-champignonragout in pasteibakje
***
Lof gegratineerd met ham en kaas uit de oven
Aardappelkroketjes
Fricandeau met paprikasaus
Gemengde salade
***
IJsfantasie

Maandag 22 januari
IJsmaand menu

Klankschalen Concer t
d o o r He nnie d e Bruijn
Donderdag 11 januari om 20.00 uur

Laat je onderdompelen in een klankenbad van de klanken van
klankschalen, gong, drums en stem.
De klanken geven een innerlijke “ massage “ welke een diepe
ontspanning geeft. Het werken met klank is een eeuwenoude
traditie. In de oude culturen, zoals b.v. bij de Grieken, was
dit een onderdeel van hun geneeswijze. In onze tijd heeft de
klank zijn weg weer terug gevonden. In de hektiek van alle
dag is het een cadeau aan jezelf om een moment van rust te
ervaren. Het concert wordt gespeeld door Hennie de Bruijn.
Al heel lang wordt zij geraakt en gefascineerd door de
klanken van de bovenstaande instrumenten en speelt bezielde
klankconcerten. Entree: € 10,-.
Voor meer informatie: henniedebruijn@hotmail.com.

Kipcocktail
***
Roerbakgroenten in terryakisaus
Frites
Shaslik met 2 koude sausjes
Gemengde salade
***
Bavaroismix
Voor de Themamaaltijden kunt u aan tafel
tussen 17.15 en 18.00 uur. De tafel staat
gedekt voor het aantal personen waarvoor u
reserveert.
De themamaaltijd kost € 9,95.
Reserveren hiervoor kan tot uiterlijk 10.00
uur op de dag zelf: 548 38 28.
De eerste themamaaltijd in februari is op
maandag 5 februari.

De kerstboom de deur uit en
opruimen maar...
Workshop door Irma Spaans

Donderdag 18 januari
Opgeruimd het nieuwe jaar in!
De kerstboom de deur uit. Nu de rest van het
huis nog aan kant! Lukt het je niet om je huis
op orde te krijgen? Word je moe van spullen
die je steeds moet verzetten? Wil je wel
opruimen maar weet je niet hoe?
Volg de workshop vol tips van Irma Spaans van
Mijn Huis Op Orde. Zij geeft inzicht in: • Kijk
met een andere bril naar je huis • Herken (on)
zichtbare achterstand • Aan de slag met de
4 O’s van opruimen, hoe doe ik dat? • Leuk die
theorie van de 4 O’s, maar hoe blijf ik uit mijn
valkuilen? • Volhouden, ook als het tegenzit.
Leer jezelf en je huis beter kennen.
De workshop is op donderdag 18 januari om
20.00 uur in de Luifel. Kosten: € 10,-.

Theatervoorstelling op 25 januari

‘Als hij zichzelf niet kent’
door Stichting Engagement

i.s.m. Brokking & Bokslag
aanvang 19.45 uur, toegang gratis
Theater over het vaak besproken narcisme, maar
niet alleen. Het gaat ook over (omgaan met) de
dood, alleen verder moeten, relaties en persoonlijke
keuzes in het leven. Tevens wordt u nadrukkelijk
uitgenodigd voor een gesprek na afloop over de
thema’s die bij u aangeraakt zijn.
Dit gesprek wordt geleid door Aart Mak.
De avond is een co-productie van:
Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding, de Stichting
Engagement en Wij Heemstede.

TREFPUNT - WIJ Heemstede Culturele Middagen

Twee keer per maand is er een culturele lezing en/of presentatie
op dinsdagmiddag in de Luifel. Deze middagen beginnen om 13.30 uur.
De entree is € 5,-. Deze populaire middagen zijn wel vaak snel vol.
Wij adviseren u om te reserveren als u verzekerd wilt zijn van een plekje.

Dinsdag 9 januari

Grappen en grollen in de kunst

door Michiel Kersten
Zeventiende-eeuwse schilders - en de kopers van hun schilderijen - hielden
wel van kluchtige voorstellingen. Grappen en grollen hoorden bij de Nederlanders en hun kunst. Met een brede lach kattenkwaad uithalen, pikante
dubbelzinnigheden, en grove boerse stupiditeit: de 17de-eeuwer kon er
geen genoeg van krijgen. In het Frans Hals museum is een tentoonstelling
over dit onderwerp, de Kunst van het lachen, humor in de Gouden Eeuw,
met werk van onder meer Frans Hals, Jan Miense Molenaer, Rembrandt,
Adriaen Brouwer, Jan Steen en Gerard van Honthorst.

Dinsdag 23 januari

Hollandse Meesters uit de Hermitage

door Karin Braamhorst
Lang geleden zijn ze neergestreken in de Hermitage. Ze hebben generaties
Russische tsaren en Europese monarchen voorbij zien trekken. Ze overleefden wereldoorlogen en revoluties. In Sint Petersburg zijn ze een miljoenenpubliek gewend. En nu zijn de topstukken uit de collectie Hollandse meesters weer even terug in Nederland.
De Russische liefde voor Hollandse meesters begon al in de zeventiende
eeuw. En zo werd de Hermitage uiteindelijk de trotse bezitter van een
ongekend rijke verzameling Hollandse meesters. Cees Nooteboom vroeg
zich af of de schilderijen ooit ‘heimwee’ zouden hebben gehad. In deze
lezing gaan we deze schatten bekijken en bespreken.

EXCURSIE: een dagje uit, gaat u mee?
Inschrijven voor de excursies kan d.m.v. betalen bij de receptie van de Luifel.
U ontvangt een bewijs van inschrijving. Voor al de excursies geldt dat u goed ter been moet zijn.

Stadsmuseum Woerden - Busexcursie
400 Jaar Kaas in de Kunst i.s.m. de Heemsteedse Kunstkring
Woensdag 31 januari - vertrek 9.00 uur vanaf de Luifel
Kaas, ons Hollandse goud! Kunstenaars lieten zich al 400 jaar inspireren door
deze lekkernij! Waarom werden kunstenaars van alle tijden gegrepen door
kaas? Je komt het allemaal te weten in de expositie Onbeperkt houdbaar, 400 jaar kaas in de kunst. Een
tentoonstelling om van te watertanden! We bezoeken ook de monumentale Vroedschapszaal met werken
van onder meer Leo van Gestel. Na de lunch in Stadshotel Woerden kunt u zich verdiepen in het maak- en
rijpingsproces van de verschillende kaassoorten tijdens een rondleiding door het Kaaspakhuis met (onder
voorbehoud) een kaasproeverij . De bus vertrekt rond 16.15 uur terug naar Heemstede.
Inbegrepen is het vervoer per bus van Heemstede naar Woerden per luxe touringcar, entreegeld, lunch en
rondleidingen. De prijs is p.p.: € 54,- (met MJK), € 68,50 (zonder MJK). Reserveren of meer informatie:
www.wijheemstede.nl, info@wijheemstede.nl, 023 - 548 38 28.

FILMS • FILM&LUNCH • FILM&DINER

Iedere woensdagavond wordt er in de Luifel een film gedraaid in de grote zaal. Vaak zijn dat nieuw
uitgekomen films, met een actueel thema. De aanvang is 20.00 uur en de entree € 7,-.
De volgende Film&Lunch is op donderdag 1 februari om 10.30 uur, entree incl.lunch € 13,50.

FILM

(2017)

FILM

(2016)

Woensdag 10 januari 20.00 uur

Woensdag 17 januari 20.00 uur

Claire is vroedvrouw en heeft haar leven gewijd aan
anderen. Ze is bezorgd dat haar kraamkliniek zal sluiten
en tot overmaat van ramp keert de vroegere maîtresse
van haar verdwenen vader terug in haar leven.
Filmduur: 117 minuten.

Een advocaat probeert een cliënte te kalmeren, een jong
stel ziet scheurtjes ontstaan in hun relatie en een
stalknecht wordt verliefd op een jonge advocate.
Wat hebben deze drie levens gemeen? Filmduur: 107 min.

Sage Femme

FILM

(2017)

Woensdag 24 januari 20.00 uur

Retour
en Bourgogne
Na een afwezigheid van 10 jaar komt Jean thuis in het
land van zijn jeugd als zijn vader op sterven ligt.
Hij ziet zijn zus Juliette en zijn broer Jérémie weer
terug. De drie jong volwassenen vinden hun broederschap weer terug. Filmduur: 113 min.

Philomena

Certain
Women
De levens van drie vrouwen uit Montana kruisen elkaar.

FILM

(2017)

Woensdag 31 januari 20.00 uur

The
big sick
De in Pakistan geboren Kumall probeert zich staande te

houden tussen twee totaal verschillende werelden: zijn
Amerikaanse vriendin Emily en zijn traditionele ouders
die potentiële bruiden voor een gearrangeerd huwelijk
blijven aandragen... Filmduur: 119 min.

- Film&Diner - Donderdag 18 januari

Nieuw: film & diner: 1x per maand in de middag om 16.00 uur naar de film en
aansluitend dineren. Film & Diner kosten samen € 15,-. In deze biografische
dramafilm met Judi Dench en Steve Coogan wordt de zwangere Ierse tiener
Philomena naar een klooster gestuurd. Haar zoontje wordt als peuter zonder
haar toestemming door de nonnen afgestaan ter adoptie en gaat naar Amerika.
In de daaropvolgende 50 jaar gaat Philomena op zoek naar hem, samen met een
vermoeide, cynische journalist. De filmduur is 98 minuten.
Film & Diner zijn in de Luifel.

