
  

Donderdag 
16 juni  
 
  

Gouden koffie ochtend 
Gratis koffie….met  lekkers. Deze keer komt wijkagent Fred met 
ons koffie mee drinken. Sociaal werker Stefanie zal u hartelijk 
welkom heten.   
Met aansluitend Gouden Lunch 
Huzarensalade, kroket met brood en  
een soepje. 

10.30 - 
12.00  
 
 
                                                                              
 
12:00 - 
13:30  

Gratis koffie 
en lekkers 
 
 
 
 
€6,00 p.p. 
excl. 
drankjes  

Iedere 
donderdag 

30 minuten Wandeling 
Diverse wijkbewoners willen wekelijks een half uur samen 
wandelen. Wandelt u ook gezellig mee?   
Vertrekpunt terras BijKlaasje donderdag om 11:30 uur. 
Aanmelden kan bij SCW Stefanie 06-41419456 

11:30 -
12:00 

Gratis 

Vrijdag  
(27 mei en) 
3,10,17 juni 

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

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

Dinsdag 
21 juni 

Vlaggetjesdag 
Haring &Zeemanskoor 
Deze middag staat de haringkar voor u klaar en kunt u Nieuwe 
Haring proeven. 
Shanty en Zeemanskoor De Brulboeien treedt op, het wordt 
het Hollands feestje! 

 
 
 

15:00 -
16:00  

€3,50 hele 
haring incl 
zuur 

 



 
 

Vrijdag 
24 juni 

Filmmiddag 
The Two Popes 
The Two Popes vertelt een intiem verhaal over een van de 
meest dramatische machtsovergangen binnen de kerk in de 
afgelopen 2000 jaar. 
 
Gefrustreerd door de richting die de kerk opgaat, wil kardinaal 
Bergoglio met pensioen. Hij zal hiervoor toestemming moeten 
krijgen van paus Benedictus. De introspectieve paus 
Benedictus, geconfronteerd met schandaal en zelftwijfel, 
vraagt Bergoglio-zijn strengste criticus en toekomstige 
opvolger van Rome- om een geheim te onthullen wat de 
fundamenten van de katholieke kerk zal doen beleven. Achter 
de muren van het Vaticaan begint een strijdt tussen traditie en 
vooruitgang, schuld en vergeving. De twee verschillende 
mannen moeten hun verleden onder ogen komen om een 
gemeenschappelijke basis te vinden en een toekomst te 
smeden voor de miljard volgers over de hele wereld. 
The Two Popes is gebaseerd op de verkiezing van paus 
Fransiscus in 2013. 
De film geeft een inkijk in het persoonlijke leven van deze twee 
leiders achter de gesloten deuren van het Vaticaan. 
 
Aanmelden kan bij het restaurant via tel: 020 - 23 78 638 

14:00 -
16:00 

€6,95 incl. 
drankje en 
hapje 

Maandag  
27 juni 

Bingo 
Nieuwe maand, nieuwe bingo rondes, nieuwe prijzen, nieuwe 
kansen! 
  
Doet u gezellig mee?  
Belt u dan met SCW Stefanie 06-41419456 

14:00 -
15:30 

€7,70 
inclusief 
sapje en 
hapje 

Donderdag 
30 juni 

Braderie BijKlaasje 
Op het terras van BijKlaasje staan diverse marktkramen; 
een poffertjeskraam, sieradenverkoop (ook zelf maken), 
dames- en heren schoenen verkoop (o.a. de merken Ecco, 
Rieker, Rohde), noten&kaas-kraam. Na het struinen kunt u 
kunt een heerlijke stoelmassage krijgen of een karikatuur 
tekening van u zelf laten maken op ons terras. 

14:30 -
16:30 

Terras  
(bij slecht 
weer 
binnen) 
 

 

 


