
  

Donderdag  
5 mei 

Vrijheids-lunch 
 

Bevrijdingsdag vieren we in het hele land met de 
Vrijheidsmaaltijd. Chef en kookboekenschrijfster Nadia Zerouali 
heeft dit jaar het recept voor de Vrijheidssoep gemaakt: een 
smaakvolle Marokkaanse soep. Onze chef Kemal serveert deze 
soep samen met een broodje  
huisgemaakte humus en gegrilde groenten. 
Geniet van deze vrijheidslunch tijdens een goed gesprek over 
vrijheid. Vrijheid vier je samen! 
 

Reserveer voor de lunch bij Restaurant BijKlaasje via tel: 020 - 
23 78 638 (tot dinsdag 3 mei). 

Aanvang 
12:00 uur 

€ 9,95 excl 
consumpties 

Donderdag  
5 mei 
 

Filmmiddag De Tweeling 
Naar het gelijknamige boek van Tessa de Loo 

 

Na de dood van hun ouders groeien de tweelingzusjes Lotte en 
Anna Bamberg gescheiden op. Anna blijft in Duitsland en moet 
haar hele leven hard werken voor anderen. Lotte verhuist naar 
een Nederlandse familie die haar op het eerste gezicht alle 
kansen biedt. Aanvankelijk missen de zussen elkaar en proberen 
ze alles om weer bij elkaar te zijn. Omstandigheden en de tijd 
waarin ze leven zorgen echter voor obstakels die groter zijn dan 
de band die ze altijd voelen. Anna trouwt met een SS-officier 
die aan het einde van de oorlog sneuvelt. Lottes verloofde 
wordt vermoord in Auschwitz. Vijftig jaar na hun laatste, 
pijnlijke ontmoeting, komen ze elkaar weer tegen in een 
kuuroord. 
 
Reserveer bij Restaurant BijKlaasje via tel:  
020- 23 78 638 ( Max. 12 deelnemers) 

14:00 – 
16:00 uur 

€ 6,95 incl 
drankje en 
hapje 

Donderdag  
12, 19, 26 
mei 
 
 
 

Wandelclub (NIEUW!) 
 

Diverse wijkbewoners willen wekelijks een half uur samen 
wandelen. Wandelt u ook gezellig mee?  Vertrekpunt terras 
‘BijKlaasje’ om 11:30 uur.  
 
Aanmelden kan bij Stefanie (tel: 06 – 41 41 94 56). 

11:30 -
12:00 uur 

--- 

Vrijdag  
27 mei en 
3,10,17 
juni 

College: ‘de geschiedenis van Amsterdam’ 
 

In deze collegereeks bespreken studentdocenten Julian en Joris 
de kleurrijke geschiedenis van de stad Amsterdam.  

14:00 -
15:30 uur 

€15,00 voor 
de gehele 
reeks incl 
koffie/thee. 
 
 

Vrijdag  
20 mei 

       Balkon bewegen 
Jong en oud in beweging 
Om 10.30 uur komen er kinderen naar ons terras 
om   met u samen te bewegen onder begeleiding van een 

Aanvang 
10:30 

Gratis 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auschwitz_(concentratiekamp)


 
 

Vervolg 
collegereeks 

Van haar kleine beginselen tot haar groei tot misschien wel de 
belangrijkste stad van Nederland nemen ze u mee van de 
middeleeuwen tot het Amsterdam van vandaag. Welke 
omstandigheden hebben geleid tot het ontstaan van deze stad 
en wat maakt haar nou werkelijk uniek? Aan de hand van 
verschillende thema’s zal dit uiteen worden gezet: 
 
College 1: Het ontstaan van Amsterdam 
College 2: Amsterdam en de Gouden Eeuw 
College 3: Amsterdam na Napoleon 
College 4: Het moderne Amsterdam 
 

Aanmelden kan bij het restaurant via tel: 020 - 23 78 638 

14:00 -
15:30 uur 

 

Vrijdag 
20 mei 
 

Nationale Balkon Beweegdag 
‘Jong en oud in beweging’ 

Om 10.30 uur komen er kinderen naar ons terras om samen te 
bewegen onder begeleiding van een docent. Dit duurt 
ongeveer 20 minuten. U kunt meedoen vanaf uw eigen balkon 
(terras-zijde) of op het terras van Restaurant BijKlaasje. 

Aanvang 
10.30 uur 

--- 

 


