
 

Dinsdag 7 
juni 

Buurtwandeling 

Deze maand wandelen we weer een klein stukje weg, 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 06-41419456 op maandag 6 juni 
tussen 9.00 – 11.00 uur. 

12:00 -
13:00  

Gratis 
 
Vertrekpunt  
Terras 
BijVredeveld 

Woensdag 
8 juni 

Spaanse avond &  
Spaans gitaar optreden 

Deze avond serveert ons restaurant een heerlijk tapas menu; 
Pinchos, Ibirico ham, Gamba aioli, gehakt balletjes in tomaten 
saus en kleine Spaanse kroketjes. Als dessert Crèma Catalana; 
ook bekend als Crèma de Sant Josep (room van de Heilige 
Jozef), is een karakteristiek nagerecht op basis van een crème-
laag. Het behoort tot de hoogtepunten van 
de Catalaanse keuken. 
 
Gitarist Ruud Post zal deze avond muzikaal begeleiden met 
Spaanse gitaar muziek, bevlogen speelt hij  de mooiste 
flamenco nummers. 
 
Opgeven bij de gastvrouw/heer in het restaurant. 

17:30 
aanvang 

€21,95 p.p. 
excl. 
consumpties 

 

Maandag 
13 juni 

Pannenkoekenmiddag 
Deze middag zullen wij verschillende soorten pannenkoeken 
serveren.  
Reserveren kan bij de gastvrouw/heer in het restaurant. 

12:30 -
14:00 

€3,50 naturel,  
€4,50 met spek, 
champignon of 
kaas. 

Vrijdag  
17 juni 

HaringParty 
Vrijwilligers Tonny en Margot staan deze middag achter de  
Nieuwe Haring kraam.  

14:30 -
15:30 

€3,50 hele 
haring in 
stukjes met 
zuur.  

Maandag 
20 juni 

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  

Restaurant 
€7,70  
incl. sapje en 
hapje 
 

Maandag 
27 juni 

Workshop Houten Tulp 
Samen met workshop docente Karin kunt u deze middag een 
houten tulp bewerken/schilderen, en dit kunstwerk op uw 
dressoir zal voor altijd mooi in bloei staan.                                                            
Verplicht opgeven in het restaurant. 

14:00 -
15:30 

Gratis 

 



 
 

Vrijdag  
24 juni 

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. 

 

 
 

Wist u dat? 
 

Iedere 
maandag 

           Internet café 
Wilt u leren mailen, skypen of wilt u weten hoe uw Facebook, 
Word of Twitter werkt?   
Dan kunt u terecht bij het internetcafé.  
Een les duurt 45 minuten en wordt individueel gegeven. 
Contact via icplannernv@gmail.com of 06-38761797 

9:30 -12:30 € 5,55 per 
les 
 
Zijzaal 

Iedere 
maandag 

Inloopspreekuur Woonzorgconsulente          
Diana Alfonso zal weer wekelijks spreekuur houden 
BijVredeveld om met u woning-gerelateerde zaken te 
bespreken. 

15:00 -
16:00  

Gratis 
 
Restaurant 

Iedere 
woensdag 

Spreekuur ouderenadviseur 
Welzijn en advies. U kunt ook telefonisch contact opnemen met  
Ines Steevens 06-23878159 

10:30 – 
12:00 

Restaurant 

Iedere 
3e 
zaterdag 
18 juni 

 
 

Repair Cafe 
Repair Cafe gaat weer van start! 
Iets defect en repareren lukt zelf niet?  
Onze vrijwilligers voeren gratis kleine reparaties uit op klein 
huishoudelijk, lampen, kleding enz. Neemt u zelf de te 
vervangen onderdelen mee? 

10:00 -
13:00  

Zijzaal 
 

 

mailto:icplannernv@gmail.com

