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Schiedam in het kort
Oranje boven in
de bieb
De gehele maand april staat
de Bibliotheek Schiedam
in het teken van het Nederlands koningshuis.
Door de bijdragen van vele
Schiedammers is een oranje-expositie opgezet op de
locatie aan het Stadserf.
De oranjemaand wordt zaterdag 6 april afgetrapt. De
voorleesbrigade leest dan
voor aan kinderen van 3 tot
9 jaar uit boeken over prinsen, prinsessen, koningen
en koninginnen van 13.00
tot 15.00 uur. Zondag 7 april
vanaf 13.00 uur kun je in
de Stand-Up Bibliotheek de
Monopole je eigen koninklijke kroon knutselen en
zaterdag 13 april wordt er
kunst gemaakt van restafval
op het Stadserf. Zaterdag 27
april wordt de oranjemaand
afgesloten met een kledingruilbeurs van 10.00 – 15.00
uur. Deelname is gratis en
iedereen is welkom.

Kraambeurs
Vlietland
Het Vlietland Ziekenhuis
houdt zaterdag 6 april de
halfjaarlijkse kraambeurs
‘Roze en Blauw’. De beurs
begint om 10.30 uur en
eindigt om 16.00 uur,
toegang is gratis. Op de
beurs kunnen aanstaande
ouders en andere

WONEN

Meditatie in de
Grote Kerk
Elke dinsdag begint om
12.15 uur een meditatieve
bijeenkomst in een stilteruimte in de Grote Kerk.
In de hectiek van alledag
worden onthaasting, stilte
en ontspanning geboden,
om 12.35 uur in het koorgedeelte van de kerk gevolgd
door een kort middaggebed.
Hierbij kan een kaarsje worden aangestoken en worden
voorbeden gedeeld.

belangstellenden zich
laten informeren over alles
wat met zwangerschap,
geboorte, kraamtijd en de
zorg voor pasgeborenen en
kleine kinderen te maken
heeft.
Op de beurs zijn tientallen
kraampjes met onder andere
baby- en kinderkleding en
verzorgingsproducten. Ook
zijn er informatiestands
over kraamzorg en kinderopvang.

Dag van de
klarinet
Muziekvereniging Sint Radboud organiseert zaterdag 6
april een klarinettistendag.
In één dag zullen de deelnemers aan deze dag een
gevarieerd programma instuderen onder leiding van
dirigent Chris Leenders.
Op de lessenaars staan onder meer stukken van Bach,
Dvorák, Prokofieff en Joplin.
Behalve een dag lekker spelen is er ook de mogelijkheid
om iets op te steken tijdens
een workshop ‘rietbewerking’. En wie altijd al eens
een Viotto-mondstuk had
willen uitproberen, maar
daar op één of andere manier nooit toe gekomen is,
komt ook aan zijn trekken.
Om 16.00 uur zal het gezelschap de dag afsluiten met
een concert in de Jacobuskerk aan de Kerkweg 53 in

SLAPEN

KEUKENS

Cohen-concert
in Wenneker

Familie Paashaas op
bezoek in de Passage
Mijnheer en mevrouw Paashaas brengen paaszaterdag 30 maart een bezoek aan
winkelcentrum de Nieuwe Passage. Mevrouw Paashaas neemt lekkere chocolade-eitjes mee
in haar mandje en deelt die uit, drie zingende paashazen maken er een vrolijke boel van. De
hazenfamilie is er van 12.00 tot 16.00 uur. In de tussentijd kan iedereen zijn licht opsteken bij
de winkeliers voor leuke paasitems.
foto: pr

Schiedam-Kethel. Dit concert is voor iedereen gratis
toegankelijk. Voor meer
info: www.sintradboud.nl

In de voetsporen
van Paaltjens
Vanuit Pand Paulus is er
zondag 31 maart van 14.00
– 15.30 uur weer een wandeling ‘In de voetsporen van
Piet Paaltjens’.
Deelname is gratis; vertreken eindpunt is Pand Paulus,

Korte Haven 125.
Aansluitend wordt er een
bezoek gebracht aan de tentoonstelling Nexus in Pand
Paulus: een dubbeltentoonstelling van Rick Koren en
Jeanne Rombouts.

Speurtocht naar
paaseieren
Stichting Kinderspel en
Kinderboerderij ‘t Hoefblad
organiseren op eerste paasdag, zondag 31 maart, een

VLOER&WAND

WORK@HOME

paaseierenspeurtocht voor
het hele gezin. De activiteitenmiddag begint om 14.00
uur op de kinderboerderij
en duurt tot 15.30 uur. De
speurtocht loopt door de
speeltuin en de kinderboerderij in het Beatrixpark. Op
de kinderboerderij is er een
knutseltafel en in de speeltuin kan er ook nog gezocht
worden naar het gouden
paasei. Aan het einde van
de middag is er voor ieder
kind wat lekkers. Deelname
is 2,00.

VERLICHTING

‘Cohen’ is een gezelschap
van negen muzikanten die,
als eerbetoon aan Leonard
Cohen, zijn liedjes ten uitvoer brengen. Ze spelen
de nummers op hun eigen
manier; soms dicht bij het
arrangement van het origineel, soms op geheel eigen
wijze. Op het repertoire
staan nummers uit alle periodes van de carrière van
Leonard Cohen. Woensdag
3 april vanaf 20.30 uur. Toegnag tien euro. Reserveringen: ceescohen@gmail.com

Hoe vier je
Pasen?
Hoe vier je een mysterie dat
in wezen onbegrijpelijk is?
Bij de NPB is er op 31 maart
een paasvierig waarin deze
vraag aan de orde komt.
Aanvang is 10.30 uur in de
NPB-kerk aan de Westvest
90-92.

ACCESSOIRES

e

Gratis Tablet
met Google Android - 9,7 inch

2 paasdag open!
Winkels open vanaf 10.00 uur + gratis koffie met appeltaart

25 cm.
groot

Bij besteding van e 1500,- of meer ontvangt u een
Dual Core tablet 9 inch (25 cm.) t.w.v. e 199,95
Actie loopt t/m 2e paasdag!
vraag naar de actievoorwaarden!
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zitcombinatie Pro
3 zits met divan in
bruin of grijs Happ bekleding

,
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BARENDRECHT
Aalborg 15, direct naast IKEA
Rijksweg A29, afslag 20
Koopavonden:
ma t/m vrij van 10.00 - 21.00 uur
za van 10.00 tot 20.00 uur

‘t gewoon!
heeft heeft
‘t gewoon!
Algemeen informatienummer: TEL 010 - 451 88 44

WWW.ZUIDERSTER.NL

Genoemde aanbiedingsprijzen gelden t/m maandag 1 april 2013. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde kleuren kunnen afwijken. * Vraag naar de actievoorwaarden.

CAPELLE A/D IJSSEL
Hoofdweg 18
Rijksweg A20, afslag 16
Koopavond:
vrij 10.00 - 21.00 uur
zat 10.00 - 18.00 uur
nu in ons restaurant......

gratis

