Activiteiten agenda
November 2022

Bij Vredeveld

Restaurant BijVredeveld 020- 2378505
SCW Stefanie 06-41419456
Iedere maandag

Senioren atelier
Iedere maandag wordt er in de zijzaal
geschilderd. Begeleiding is daarbij aanwezig.
Wilt u ook meedoen? Er is nog plaats. Belt u
dan met SCW Stefanie 06-41419456

Iedere maandag

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

Iedere maandag

Inloopspreekuur
Woonzorgconsulente

Maandag:
10.00-12.00

€ 12,75 per maand
Zijzaal

Maandag
9:30-12:30

€ 5,55 per les
Zijzaal

Maandag
Gratis
15:00-16:00 uur
Restaurant

Diana Alfonso zal weer wekelijks spreekuur
houden BijVredeveld om met u woninggerelateerde zaken te bespreken.
maandag
14 november

Iedere dinsdag

3D kaarten maken

13.45-16.00

In oktober willen de dames Ria de Vries en
Willy Alma weer van start gaan met de 3D
kaarten club. Zij bereiden alles voor en met
een voorbeeld en hulp van Willy en Ria kan
iedereen meedoen en gaat u met een
zelfgemaakte 3D kaart naar huis.
Opgeven kan bij SCW Stefanie 06-41419456

Tai Chi

Zijzaal

14.00 – 15.00

Kom erbij en ervaar al snel meer
souplesse in uw spieren. Nieuwe leden
mogen zich aanmelden bij SCW 06-41419456
Iedere dinsdag

Bridge
De bridge club is op zoek naar nieuwe leden.
Zin om mee te doen? Meld u aan bij Virginie
van Engen-de Witte 06-24694411

Euro 4,50
contant

€ 24,15 per maand
Zijzaal

13:30-16:00

€ 8,80 per maand
Restaurant

Vanaf woensdag

Klaverjassen

13:45 – 16.15

Er zijn een paar tafels maar nieuwe spelers
zijn van harte welkom! Wil Slee begeleidt de
club en kan u meer vertellen;020-8893819
Iedere woensdag

Spreekuur ouderenadviseur

€ 8,80 per maand
Restaurant

10.30 – 12.00

Restaurant

11.00 – 12.00

Restaurant

11.00 – 12.00

Gratis koffie

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

Gezamenlijk koffie drinken
Samen met wijk- en aanleunbewoners

Iedere 2e
woensdag
9 november

Gouden koffie moment in de
zijzaal met voorlichting
van de politie
Zie bij overige activiteiten
Met aansluitend:Lunch-12-uurtje
Kopje soep, broodje gebakken ei en
huzarensalade, koffie/thee

Woensdag
9 november

Iedere
donderdag

Iedere
2e zaterdag

3e zaterdag

Rollator Check

Zijzaal

Aansluitend
lunch

€4,00 lunch incl.
koffie/thee

11:30 UUR

Restaurant
Bijdrage €2,00
contant

14:00-15:30

Gratis

De docent komt dit keer ook naar de zijzaal
om uw rollator op te halen. Er wordt een
kleine bijdrage van Euro 2 gevraagd
(contant), dat is inclusief
eventuele reparatie.

Handwerk club
Neemt u uw eigen handwerk mee of laat u
inspireren door mevrouw Van de Wetering,
zij begeleidt de handwerk club.

Verzamelaarsbeurs

Restaurant
13:00-16:00

Zijzaal

De Verzamelaarsclub komt naar Nieuw
Vredeveld iedere maand. Diverse stands met
diverse verzamel stukken. Komt kijken, kopen
of ruilen.

Repair Cafe
Repair cafe gaat deze zomer door!
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 uur Zijzaal

Vrijdag
4 november

Woensdag
9 november

OVERIGE ACTIVITEITEN
Oktober
Jong en Oud is Goud

13:00-14:00

Zijzaal
Gratis

10:30-12:30

Zijzaal
Gratis incl koffie en
thee

17:00

Restaurant

Komt u naar de zijzaal voor een
herfstactiviteit met de leerlingen van de
Roelof Venema school?
Geeft u zich bij Stefanie op; 06-41419456

Voorlichting Politie
De politie zal u deze ochtend voorlichting
geven over de babbeltruc en overige actuele
oplichtingspraktijken. Middels het spelen van
rollenspellen kunnen zij u nog beter
voorbereiden op malafide praktijken.

Opgeven verplicht in het restaurant.
Woensdag
9 november

Sjiek Diner & Live optreden
De koks van BijVredeveld hebben een
uitgebreid culinair menu samengesteld
Amuse
XXX
Bombe van zalm, kruiden creme, avocado OF
Pastrami, zuurkool, mierikswortel
XXX
Cappuccino van knolselderij en truffel
XXX
Drie bereidingen van hert, cannelloni van
groene kool, gekonfijte aardappel, eigen jus
OF Gebakken kabeljauw met cannelloni van
groene kool, gekonfijte aardappel, boter saus .
XXX
Kweepeer, Griekse yoghurt, tutti frutti en port.
Koffie en bonbon.

Euro 21,95

LIVE OPTREDEN VAN ANGELPACT
Zangeres Annebet Brongers en Harpiste Petra
Rosa brengen de mooiste Nederlandstalige
liefdesliedjes.

Reserveren bij het restaurant
voor 7 november
Zaterdag
11 november

Sint Maarten
Tussen 18:00-18:30 komen de kinderen uit de
buurt met hun lampionnen.
Wij zetten wat lekkers voor hun klaar…maar
eerst een liedje zingen!

18:00

Restaurant

Geen- Kerkdienst
Wegens de corona ontwikkelingen is het niet
toegestaan om de wijkbewoners samen te
laten komen met de verpleeghuisbewoners
tijdens de kerkdienst in de zijzaal.
Zondag
13 en 27
november

Maandag
21 november

Donderdag
24 november

Vrijdag
25 november

Spelletjes

14:00-15:30

Kom op zondag middag wordt een
spelletje spelen.
Speelt u mee met rummikub / scrabble/
triominos.U mag ook uw eigen spel
meenemen om gezamenlijk te spelen.
Deze middag wordt begeleid door een
vrijwilligster Ria.

Zijzaal
Gratis incl
koffie/thee

14:00-15:30 uur Zijzaal
€7,70
Tonny komt naar BijVredeveld om samen met
Incl. sapje en hapje
u het welbekende bingo-spel te spelen. Het
is altijd gezellig, doet u mee?

Bingo

Poffertjes lunch
Ruil de boterham in voor lekkere poffertjes!
Onze vrijwilligers Ria en Tonny staan deze
middag achter de Poffertjes kraam, in het
restaurant.

Happy Hour
Alle buren zijn uitgenodigd om samen te
komen voor een vrijdagmiddag borrel.

12:30-14:00

Restaurant
€2,25 portie
poffertjes

15:30-16:30 uur Gratis hapje van
het huis.
Eigen consumptie

