
  

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 BijVredeveld via tel:  
020- 23 78 505 ( Max. 12 deelnemers) 

Aanvang 
13:30 uur 
 

Gratis incl. 
kopje koffie 
of thee 

Donderdag 
5 mei 

Bevrijdingsdag-borreluurtje 
 

Vrijheid vier je samen; 
Komt allen, het restaurant trakteert op een hapje. 

Drankconsumptie voor eigen rekening. 

Aanvang 
16:00 uur 

Hapje van 
het huis 

 

Dinsdag  
10 mei 

Buurtwandeling 
 

Deze maand wandelen we weer een klein stukje de buurt in. 
Een korte rustige wandeling van ongeveer 2 x 15 minuten. In de 
pauze eten we een broodje ‘gezond’. Wandelt u gezellig mee?  
 

Opgeven kan bij SCW Stefanie 06-41 41 94 56 op maandag 9 
mei tussen 9:00 - 11:00 uur. 

12:00 -
13:00  

Vertrekpunt  
Terras 
BijVredeveld 

Maandag  
16 mei 

Bingo 
 

Tonny en Cees komen naar BijVredeveld om samen met u het 
welbekende  bingo-spel te spelen.  Het is altijd gezellig, doet u 
mee? 

14:00 -
15:30 uur 

Restaurant 
€7,70  
Incl. sapje en 
hapje  

 

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)


 
 

Vrijdag 
20 mei 

Nationale Balkon Beweegdag 
‘Jong en oud in beweging’ 

 

Om 10.30 uur komen er  kinderen van de Roelof Venema 
school naar onze binnentuin om samen met u te bewegen, 
onder begeleiding van een gymdocent.   U mag vanuit uw 
balkon-tuinzijde mee doen of kom naar de binnentuin.  

Aanvang  
10:30 uur 

Binnentuin 

Vrijdag  
27 mei 

Happy Hour 
 

Alle buren zijn uitgenodigd om samen te komen voor een 
vrijdagmiddag borrel. Sociaal Cultureel Werker Stefanie is ook 

aanwezig! 

15:30 -
16:30 uur 

Gratis 
hapje van 
het huis. 

 

 


