FILMS/LEZINGEN/CULTURELE MIDDAGEN/THEMAMAALTIJDEN

WIJ NOVA - PROGRAMMA MEI 2018
ma
07 mei		
17.15 uur
Themamaaltijd
Internationaal menu
di
15 mei		
09.00 uur
Busexcursie
Vestingstad Woudrichem en Slot Loevenstein
di
15 mei
10.00 uur
Open inloop 		
Seniorweb & lezing Browser Edge
								door Piet-Hein Buur
wo
16 mei
20.00 uur
Film
Victoria & Abdul (2017)
di
22 mei		
17.15 uur
Themamaaltijd
Gourmand menu
wo
23 mei
09.00 uur
Busexcursie
Dordrechts Museum Jongkind & Vrienden
								i.s.m. de Heemsteedse Kunstkring
wo
23 mei
20.00 uur
Film 			
Loving Vincent (over Vincent van Gogh) (2017)
do
24 mei
16.00 uur
Film & Diner
Aquarius (2016)
wo
30 mei
20.00 uur
Film
Oude Liefde (2017)
do
31 mei
20.00 uur
Lezing
Dromen duiden door Token Bartman

VOORPROEFJES JUNI 2018
di
05 juni
09.00 uur
Busexcursie
Glasblazerij en Glasmuseum Leerdam
wo
06 juni
20.00 uur
Film
Wonder (2017)
do
07 juni		
20.00 uur
Workshop		
Kindertolken: Helende verhalen voor kinderen
								door Nanda Sharon
di
12 juni		
13.30 uur
Trefpunt-WIJ lezing Wandelen in Haarlem en de duinen in de Gouden Eeuw
								door Michiel Kersten
wo
13 juni
20.00 uur
Documentaire		
HEAL (2017) met nagesprek
do
14 juni
13.30 uur
Open inloop
Media Café i.s.m. de Bibliotheek
do
14 juni
20.00 uur
Lezing
		
Het ontstaan van de Amsterdamse Waterleiding								duinen door Martin Bunnik
								Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek
wo
20 juni
13.30 uur
Interactieve quiz
door Dick Schoenmaker

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 7 mei
Internationaal menu
Feuilette met roompaté
***
Lof ham kaas uit de oven
Aardappelkroketjes
Rosbief met stroganofsaus
Salade
***
Apfelstrudel met zwitserse room

Dinsdag 22 mei
Gourmand menu

Kip-ananascocktail
***
Asperge
Gekookte aardappel
2 soorten ham
Eiersalade
***
Roomijs met warme kersen

LEZING IN DE LUIFEL

Dromen duiden
Lez i n g door Token Bartman
Donderdag 31 mei om 20.00 uur

Wie heeft nog een oude jeugddroom onthouden, maar weet
nog steeds niet wat de betekenis hiervan is?
Wie wil de dromen beter leren onthouden en hoe doe je dat?
Wie heeft altijd een zelfde soort droom, bijvoorbeeld ‘vliegdromen’ en wil erachter komen wat dat betekent?
Tijdens de workshop gaat Token Bartman met onder andere deze vragen aan de slag Ons onderbewustzijn, kan zich
uitdrukken in dromen, tekeningen of sprookjes. Dromen zijn
in onze cultuur een buitengewone manier om met onszelf te
communiceren, ze hebben een boodschap in zich.
Entree € 8,-.

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 € 10,25.
Reserveren hiervoor kan tot uiterlijk 10.00 uur op
de dag zelf: 548 38 28.

Open Inloop Seniorweb met themalezing
Dinsdag 15 mei

Browser Edge

- 10.00-12.00 uur

Een aantal ervaringsdeskundigen is aanwezig om u te helpen met al uw computervragen.
Neem gerust uw laptop, tablet of smartphone mee.
De presentatie met het thema door Piet Hein Buur start om 10.30 uur en duurt ca ½ uur.
Verder kunt u informatie krijgen over de cursussen en u kunt u gelijk inschrijven voor een
cursus. De Open inloop is in de Luifel en gratis.

OOK EEN

GRATIS

E-MAIL ABONNEMENT

OP DE

WIJ NOVA NIEUWSBRIEF?

.
BELT U HIERVOOR MET 548 38 28

FILMS • FILM&DINER • DOCUMENTAIRE

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,-.

FILM Victoria & Abdul (2017)
Woensdag 16 mei

20.00 uur

Het waargebeurde verhaal van de buitengewone vriendschap tussen Koningin
Victoria en Abdul Karim, een jonge klerk uit India. De mensen en bedienden om
hen heen proberen deze band te verbreken. Hun vriendschap wordt echter steeds
sterker en de koningin gaat de wereld met andere ogen bekijken. Filmduur: 112 min.

FILM Loving Vincent (2017)
Woensdag 23 mei 20.00 uur

Het levensverhaal van Vincent van Gogh aan de hand van zijn schilderijen:
Loving Vincent duikt in het leven en de controversiële dood van Van Gogh.
De film bestaat uit de schilderijen van Van Gogh of beeltenissen in de stijl van
zijn werk. Met twaalf met de hand geschilderde olieschilderijen per seconde
wordt het verhaal verteld. Filmduur: 95 minuten.

FILM&DINER Aquarius (2016)
Donderdag 24 mei

16.00 uur - Entree incl.diner € 15,-.

Clara, een bejaarde weduwe en gepensioneerde muziekcriticus, woont in
Aquarius, een origineel twee verdiepingen tellend appartementengebouw uit de
jaren 1940 in Recife in Brazilië. Clara komt uit een rijk en traditioneel gezin en
belooft in het appartement te blijven wonen tot haar dood. Dit besluit frustreert
een bedrijf dat alle naburige appartementen heeft verworven en het perceel wil
gebruiken voor hun eigen doeleinden. Clara belandt in een koude oorlog met het
bedrijf en weigert haar positie op te geven. Filmduur: 146 min.

FILM Oude Liefde (2017)
Woensdag 30 mei 20.00 uur

VOORPROEFJE JUNI 2018

Nederlandse romantische dramafilm: Twee gescheiden zestigers zien elkaar voor
het eerst na vele jaren als hun 40-jarige zoon plotseling komt te overlijden.
In de maanden die volgen zoeken ze troost bij elkaar en laait hun oude liefde
weer op. Ze genieten van een onschuldige affaire, die ze geheim proberen te
houden voor hun familie. Dat blijkt echter ingewikkelder te zijn dan bedacht.
Net als het wegdrukken van onverwerkte problemen van vroeger. Voordat ze
het weten raken zij net als hun families verstrikt in de gevolgen van deze grote
liefde. Met Beppie Melissen, Gene Bervoets en Halina Rijn. Filmduur: 99 min.

DOCUMENTAIRE Heal (2017)
Woensdag 13 juni

20.00 uur - entree € 10,-

Een boeiende film over een zoektocht langs wetenschappelijke en spirituele
wegen om de kracht van de mens tot heling te ontdekken. Inspirerende en
emotionele verhalen die deuren kunnen openen. HEAL laat zien dat we meer
controle over ons leven en onze gezondheid hebben dan we vaak denken.
Diverse experts als Bruce Lipton, Deepak Chopra, Joe Dispenza, Gregg Braden,
Anita Moorjani, Kelly Turner, Marianne Williamson en Micheal Beckwith verkennen het snijvlak van wetenschap en spiritualiteit. De wonderlijke natuur van de
mens kan een krachtig instrument voor heling zijn. HEAL helpt je praktisch op
weg. Een inspirerende documentaire met prachtige beelden en interessante verhalen. Met nagesprek door holistisch huisarts.

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.

Vestingstad Woudrichem en Slot Loevestein
Busexcursie
Dinsdag 15 mei - vertrek 9.00 uur vanaf de Luifel

We worden in Woudrichem rondgeleid door een ervaren gids. Hij laat u
alle mooie plekken van de vesting zien. Ook wordt hier al zes seizoenen
lang de populaire televisieserie ‘Dokter Tinus’ opgenomen. Na de lunch
varen we vanuit Woudrichem met een voetveer naar de overkant. Daar
aangekomen lopen we door het prachtige natuurgebied Munikkenland
naar Slot Loevestein. Hier krijgen we een rondleiding. Inclusief koffie en
gebak, pannenkoekenlunch en s’middags een kopje thee. Kosten: € 51,85
met MJK, € 63,35 zonder MJK, incl.vervoer, entree, lunch, rondleiding,
kopje thee. Als u verzekerd wilt zijn van een plaatsje raden wij u aan om
in te schrijven voor 12 mei. VOL = VOL.

Dordrechts Museum Jongkind & Vrienden
Busexcursie i.s.m. Heemsteedse Kunstkring
Woensdag 23 mei - vertrek 9.00 uur vanaf de Luifel

De tentoonstelling in het Dordrechts Museum toont schilderijen van Jongkind en van zijn Franse vrienden
zoals Monet, Boudin en Daubigny, uit museale en particuliere verzamelingen in binnen- en buitenland. Veel
van de getoonde werken zijn voor het eerst te zien in Nederland. Zijn vriendschap verbond hem met schilders die wij nu aanduiden als de School van Barbizon. We lunchen in het sfeervolle restaurant Art & Dining.
Daarna heeft u nog de gelegenheid om zelf rond te kijken. De bus vertrekt rond 16.00 uur weer richting
Heemstede. Kosten: € 55,- met MJK, € 70,- zonder MJK, incl. vervoer, entree, lunch en rondleiding. Als u
verzekerd wilt zijn van een plaatsje raden wij u aan om in te schrijven voor 11 mei. VOL = VOL.

Busexcursie Glasblazerij en Glasmuseum Leerdam
Dinsdag 5 juni - vertrek 9.00 uur vanaf de Luifel

VOORPROEFJE JUNI 20
18

We bezoeken de glasblazerij waar u alle verrichtingen kunt volgen vanaf de tribune.
In de ochtend gaan we ook de stad verkennen met Saskia Verburg. Ze is een geboren en getogen Leerdammer met een passie voor glas.
Na de lunch krijgen we een rondleiding in het Glasmuseum, dé glazen schatkamer van Nederland.
Kosten: € 51,75 met MJK, € 65,75 zonder MJK. Inclusief vervoer, entree, rondleiding, koffie & gebak, lunch,
drankje met borrelhapjes.
Inschrijven graag vóór 24 mei.

Zomer-excursieprogramma 2018
Noteert u alvast de volgende data in uw agenda:
• 26 juni Kasteel ‘s-Heerenberg,
• 8 augustus Boottocht Rien Poortvlietmuseum,
• 17 Juli Culturele hoofdstad Leeuwarden,
• 29 augustus Modeltuinen Appeltern.
Wij kijken uit naar uw deelname!

