Activiteiten agenda
2022 november

Restaurant
BijKlaasje

Restaurant BijKlaasje heeft gewijzigde openingstijden;
Op maandag is het restaurant tijdelijk gesloten.
Het restaurant is geopend dinsdag tot en met zondag van 11:00 tot
19:00 uur.
Adres: Klaasje Zevensterstraat 209, 1183 NK Amstelveen.
Telefoonnummer: 020 – 237 8638
In het restaurant kunt u alleen betalen met de pin.

SCW Stefanie 06-41419456
Iedere
maandag

Yoga

10:30-11:30 1e les is gratis;

Yoga brengt lichaam en geest in balans, en u hoeft
er niet eens flexibel voor te zijn.
1e proefles is gratis

€24,15 per maand

U kunt zich aanmelden bij SCW Stefanie
Iedere
maandag

Stoel yoga

11:45-12:45 1e les is gratis;

Zittend op een stoel kunt u tijdens deze les uw
lichaam en geest in balans brengen door middel
van allerlei yoga oefenen. Wilt u meedoen;
De 1e proefles is gratis

€24,15 per maand

U kunt zich aanmelden bij SCW Stefanie
Di- middag
Do-ochtend

Iedere
dinsdag

Internet cafe
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
06-38761797

Bewegen voor senioren;
Onder begeleiding van een ervaren gymnastiek
leraar worden alle spieren aan het werk gezet.
Doet u mee?

Dinsdag
€ 5,55 per les
12:00-14:00
Donderdag
11:00-13:00

€ 13,20 per maand
11:00-11:45

Iedere
dinsdag

Iedere 1e
woensdag;
2 november
Woensdag
16
november

Donderdag
17
november

Spelletjes middag
Rummikub / scrabble/
klaverjas/dammen/schaken…
Loopt u bij ons binnen? U mag ook uw eigen spel
meenemen om gezamenlijk te spelen.

Leesclub
De leesclub is op zoek naar nieuwe leden! Bent u
geïnteresseerd in de leesclub? Geef u dan snel op
bij Margo Zuid 06-23741771.

Rollator check

14.30-16:00 Deelname is gratis
Incl koffie/thee

€ 6,05 per maand
14.00-15:30 Inclusief
uur
koffie/thee
11:30-12:30 € 2,00 contant

Heeft uw rollator een kleine reparatie nodig, of
een controle, komt u dan naar ons restaurant. Er
wordt een kleine bijdrage van 2 Euro gevraagd
(contant), incl. eventuele reparatie.

Gouden koffie ochtend
Gratis koffie….met lekkers. Sociaal werker
Stefanie zal u hartelijk welkom heten.
Met aansluitend:

11:00-12.00 Gratis koffie en
lekkers

Gouden Lunch
Huzarensalade, kroket met brood en
een soepje
Exclusief consumpties
Iedere
eerste
vrijdag van
de maand,
4 november

Inloopspreekuur
Ouderen adviseur Christa Zwart
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij
u te maken krijgt met situaties waar u advies of
ondersteuning bij nodig heeft. Situaties waar u
wellicht nog nooit mee te maken heeft gehad.
U kunt een ouderenadviseur inschakelen om in
gesprek te gaan, en indien u dat wenst met
mensen uit uw omgeving. De ouderenadviseur
kijkt samen met u naar uw persoonlijke situatie.
Uw vragen en de beslissing wat gedaan kan
worden blijft natuurlijk geheel aan u. De
ouderenadviseur heeft een adviserende,
ondersteunende en bemiddelende rol. Wanneer u
dat wenst, kan de ouderenadviseur met uw
toestemming contact leggen met de daarvoor in
aanmerking komende personen en/of instanties.

12:00-13:30 € 6,50

14:00-15:00 Restaurant
Gratis advies

Zondag
6 november

Maandag 7
november

OVERIGE ACTIVITEITEN
Hollandse stampotten buffet

17:00 uur

Vooraf: Groentesoep met balletjes
Stamppotbuffet: Boerenkool, zuurkool, hutspot
met gehaktballen en/of rookworst & appelmoes
Dessert: Vlaflip
Reserveren voor donderdag 3 november

Beauty behandeling bij
PantaRhei

14:30-16:00 Vertrek terras
BijKlaasje 14:30

De naast BijKlaasje gelegen PantaRhei school
heeft een opleiding verzorging; deze leerlingen
willen de bewoners in de omgeving van BijKlaasje
uitnodigen voor een handverzorging. Ook heren
zijn welkom. De leerlingen willen naast het geven
van een ontspannende handverzorging, ook een
gezellig praatje met u maken onder het genot van
koffie en een koekje. Gaat u mee met SCW
Stefanie? U kunt zich opgeven bij haar opgeven;
06-41419456
Zondag
20
november

Woensdag
16november

Het Wildseizoen is begonnen
Voorgerecht
Geroosterde knolselderijsoep met truffel tapenade
en Parmezaanse kaaskrokantjes
Tussengerecht
Bruschetta met salie geroosterde pompoen een
laagje geitenkaas.
Hoofdgerecht
Wildstoof met gebakken paddenstoelen en
gekarameliseerde sjalotjes en snijbonenpuree
Dessert
Warm taartje van appel met amandelspijs en
bladerdeeg vanille ijs en karamelsaus
Opgeven tot 15 november bij het restaurant

Filmmiddag Toscana
Deense chef-kok Theo mikt met zijn grote
ambities op de moeilijk bereikbare derde
Michelinster. Op de grote avond waarop hij moet
dienen voor een veelbelovende, potentiële
investeerder, krijgt Theo te horen dat zijn vader,
die er nooit voor hem is geweest, dood is. De
anders zo onverstoorbare Theo verliest zijn
geduld en de avond eindigt rampzalig. Wanneer
hij ontdekt dat hij van zijn vader een Italiaans
kasteel in Toscane heeft geërfd, ziet Theo zich
genoodzaakt daarheen te gaan en orde op zaken
te stellen. Daar doet Theo allerlei ervaringen op,
onder andere door de vrouw Sophia die hij

€ 16,95 excl
consumpties

Gratis deelname

17:00 uur

€ 21,95 excl
consumpties

Zijzaal
14:00-16:00 € 6,95 inclusief
een sapje en hapje

ontmoet. Het dwingt hem om de confrontatie aan
te gaan met de kant van het leven die hij tot nu
toe heeft verwaarloosd.
Een romantische Deense film die zich afspeelt in
het mooie Toscane.
Opgeven is verplicht, bij het restaurant
Vrijdag
4,11,18,25
november

Maandag
28
november

CollegeReeks “Zijn wij ons brein”

11:30-12:30 Zijzaal

Verdiep uzelf in het meest complexe orgaan van
ons lichaam tijdens de collegereeks:
“Een vogelvlucht door ons mysterieuze brein”
door neurofilosoof en neurowetenschapper in
opleiding Céline.
In deze collegereeks maakt u kennis met de
opbouw en functies van het brein. Deze kennis
wordt vervolgens toegepast in de misschien wel
meest bediscussieerde filosofische vraagstukken
over het brein: het lichaam-geest probleem en
“zijn wij ons brein?”.
I.s.m Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan.
Verplicht opgeven kan bij het restaurant

Bingo

€ 15,00 voor de
gehele reeks.

14:00-15:30 Restaurant

Altijd gezellig en leuke prijzen te winnen!
Doet u gezellig mee; opgeven bij het restaurant.

€ 7,70 inclusief
sapje en hapje

WK VOETBAL

Vrijdag
25
november

Vanavond spelen onze mannen
tegen Ecuador

17:00 uur

Zijzaal

16:00 uur

Zijzaal

Komt u samen kijken naar deze wedstrijd?
In onze zijzaal staat het scherm aan,
mee eten is ook mogelijk;
Pastinaaksoep met appel - Broodje visburger met friet

Komt u gezellig kijken? Opgeven is verplicht.
Dinsdag
29
november

Vanavond de wedstrijd
Nederland tegen Qatar
Zij zetten het tv scherm weer aan in onze zijzaal,
wilt u mee eten? Deze avond serveren wij;
Courgettesoep met munt & creme fraiche
Macaroni met salade

Komt u gezellig kijken? Opgeven is verplicht.

