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Passionato Strings 
(strijkorkest) en 
Cellogroep.  Tieners van 
muziekscholen 
Amstelveen en 
Bloemendaal, geven een 
nieuwjaarsconcert 

Snert avond 
heerlijke vers gemaakte 
snert met roggebrood en 
katenspek, dessert warme 
appelcrumble bolletje 
vanille ijs 

Stamppotten buffet 
heerlijk winters, diverse 
stamppotten met 
bijbehorend vlees en 
toebehoren 

Film De Hel van ’63 . 
Prachtige Nederlandse 
film over de tocht der 
tochten 

 

 



Workshop Winterboeket 
Uw kerststuk is al van 
tafel, het is tijd voor een 
ander mooi, winter 
bloemstuk. Michelle van 
Bloemies zal deze 
workshop geven 

Sneeuwballen gevecht 
met groep 5 van de 
RoelofVenema school.  
BijVredeveld sneeuwt het 
deze middag en in de 
zijzaal wordt er met 
sneeuwballen (van stof) 
gegooid. 

Beauty Middag 
De leerlingen van de 
PantaRhei school volgen 
het vak verzorging en 
willen u graag een 
ontspannen middag 
geven.   In een apart 
praktijklokaal kunt u in de 
haarwas-stoel plaats 
nemen of uw handen 
laten verzorgen.

Workshop Kaarsen 
maken. Hoe mooi schijnt 
het licht van een 
zelfgemaakte kaars.  

Workshop Winterboeket. 
Met een gevarieerde 
keuze aan bloemen en 
groen kunt u (met 
begeleiding) een prachtig 
winterboeket te creëren.



 

 

 

                    

 

                                                                                       

Opening Expositie van de 
schildersclub van ‘t Huis 
aan de Poel; bijzondere 
creatieve werken worden 
door de deelnemers 
gepresenteerd.

Brentano Culinair 
Stampotje 
De keuken verzorgt een 
heerlijk winters diner met 
drie soorten stamppotjes, 
laat u verrassen  met het 
dessert! 

Meisjes van Weleer; 
muziektheatervoorstelling 
waarin het publiek mee 
terug genomen wordt naar 
vroeger; toen drempels nog 
kuilen waren en je elkaar 
gewoon nog brieven 
schreef. 

Snert met film  
The King’s Speech 
Engels filmdrama. George 
wordt nogal ongewild de 
nieuwe koning van 
Engeland. Helaas stottert 
hij en schakelt hij de hulp in 
van de onorthodoxe 
spraaktherapeut. Dit 
resulteert in een reeks 
ongewone technieken en 
een bijzondere 
vriendschap. 



 

 

 

                

 

         

DJ Funkel  
De DansSalon is een 
oergezellige en unieke 
dansmiddag met veel 
muziek van vroeger. Een 
muzikale reis waarbij u 
een dansje kunt wagen. 

Onbegrensd Theater 
Luister of zing mee met dit 
muzikale senioren 
gezelschap uit 
Amstelveen; Nederlandse 
nostalgische liedjes als 
Costa del Sol, 2 motten… 

Winterse Wandeling 
Voor de sportieve maken 
we een mooie wandeling 
langs de poel en het Oude 
dorp. Bij thuiskomst 
verwarmen we ons aan 
een kop erwtensoep met 
roggebrood.  

Winterse wandeling 
Een wandeling naar 
Theehuis Elsenhove, met 
begeleiders van ING 
bank,voor een rolstoel 
kunnen wij zorgen.  

Popkoor AdHoc 
Dit koor zingt meestal in 
het Engels, met een heel 
breed repertoire, 
wereldberoemde songs  
Bohemian Rhapsodie, 
Sunrise Sunset en meer. 



 

Poffertjes middag 
Kom de versgebakken 
poffers proeven in ons 
restaurant. 

lezing door Margreet 
Koeman over  “de 
Amsterdamse Joffers; 
een groep Amsterdamse 
schilders die in het begin 
van de 20ste eeuw 
prachtig werk maakten 
zonder dat zij zich iets aan 
trokken van andere 
kunststromingen. 

Spelletjes middag met 
kinderen 
De kinderen van groep 5 
van de RoelofVenema 
school komen op bezoek 
en nemen spelletjes mee. 

Warme truien verkoop 
verkoop heerlijke warme 
truien en vesten van de 
firma Tierolf 
en onderkleding van de 
firma Monique 

Workshop Kaarsen  Hoe 
mooi schijnt het licht van 
een zelfgemaakte kaars.  

Brentano culinair in 
Oostenrijkse sferen 
Geniet van een 
overheerlijk avondje met 
typisch Oostenrijkse 
gerechten en muziek.



 

 

 

 

 

 

  

 

 

WK schaatsen live vanuit 
Heerenveen 
Op het grootbeeldscherm 
in het restaurant 
De internationale 
schaatstop in Thialf strijdt 
om de wereldtitels op de 
ISU WK Afstanden 2023 

Bakworkshop Apfelstrudel  
Alleen al voor de heerlijke 
bak geur zou u zich 
moeten opgeven!   

lezing door Margreet 
Koeman over  “de 
Amsterdamse Joffers; een 
groep Amsterdamse 
schilders die in het begin 
van de 20ste eeuw 
prachtig werk maakten 
zonder dat zij zich iets aan 
trokken van andere 
kunststromingen.

Wintermarkt 
Kom naar onze gezellige 
wintermarkt met o.a 
wafelkraam, koek en zopie, 
gluhwein kraam, 2e hands 
boeken, rad van avontuur 
second hand, planten en 
ouderwetse snoepkraam  

  



 

 

Interactieve workshop 
Luchtdirigeren 
Laat je meevoeren in wat 
de muziek in je losmaakt. 
Veel klassiek , maar ook 
pop. Uit je hoofd, in je lijf 
en door je dak........Doe 
meed! Wordt een 
muzikale beweeglijke 
middag. 

Workshop Kaarsen . Hoe 
mooi schijnt het licht van 
een zelfgemaakte kaars.  

Poffertjes kraam 
Eigenlijk doen we dit het 
hele jaar door maar in de 
winter is het extra 
genieten om poffertjes 
met “poedersneeuw”te 
eten! 

Muziek optreden van 
Angelpact 
Tijdens je leven verzamel 
je allerlei alledaagse 
voorwerpen. Ze hebben 
vaak weinig financiële 
waarde, toch wil je ze 
bewaren. Onze koffer 
heeft laadjes met 
voorwerpen zoals rode 
laarsjes, een beeldje, een 
scherf. Bij ieder verhaal 
hoort een prachtig 
Nederlandstalig liedje. 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met                                                      

Marjolijn Windt 06-14802878  of  Stefanie Gerritsen 06-41419456 


