
 

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 

Activiteiten agenda                 Restaurant 
2023  januari                             BijKlaasje 
 
 
 

Iedere 
maandag 
Muv 2 
januari 

Yoga 
Yoga brengt lichaam en geest in balans, en u hoeft 

er niet eens flexibel voor te zijn.  

1e proefles is gratis 
U kunt zich aanmelden bij SCW Stefanie  

10:30-11:30 1e les is gratis; 
 
€27,15  per maand 

Iedere 
maandag 
Muv 2 
januari 

Stoel yoga 
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 
U kunt zich aanmelden bij SCW Stefanie  

11:45-12:45 1e les is gratis; 
 
 
€27,15  per maand 

Di- middag 
Do-ochtend 
 
 
 

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 

 
Dinsdag 
12:00-14:00 
 
 Donderdag 
11:00-13:00 

 
€ 6,25 per les 

Iedere 
dinsdag 
 

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

 
11:00-11:45 

€ 15,85 per maand 

mailto:icplannernv@gmail.com


Doet u mee? 

Iedere 
dinsdag 
 
 

            Spelletjes middag 
Rummikub / scrabble/ 

klaverjas/dammen/schaken… 
Loopt u bij ons binnen? U mag ook uw eigen spel 

meenemen om gezamenlijk te spelen. 

 
14.30-16:00 
 

 
Deelname is gratis 
Incl koffie/thee 

Iedere 
eerste 
vrijdag van 
de maand,  
6 januari 

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. 

14:00-15:00 Restaurant 
 
Gratis advies 

Vrijdag  
6 en 20 
januari 

Haak Cafe 
Creatieve energieke buurtgenoot (gebouw Robijn) 
Mirjam Smulders, start vanaf december Crea Cafe 
BijKlaasje. Deze vrijdagmiddag neemt zij voor een 
ieder die wil haakmateriaal en patroon mee voor 
Ook iedereen zonder haakervaring kan aanhaken. 

 
Graag opgeven bij het restaurant 

14:00-15:30 Gratis incl 
koffie/thee 

Iedere 1e 
woensdag; 
4 januari 

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.  

 
14.00-15:30 
uur  

€ 6,80 per maand 
Inclusief 
koffie/thee 

Woensdag  
18 januari 

Rollator check 
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. 

11:30-12:30 € 2,00 contant 

Maandag 
30 januari 

Bingo 
Uiteraard wordt het weer een gezellige middag en 

de prijzen zijn zoals altijd divers. Ook aan de 
heren wordt gedacht. Doet u gezellig mee? 

Opgeven kan bij het restaurant. 

 

14:00-15:30 € 8,65 inclusief 
sapje en hapje 



 

         OVERIGE ACTIVITEITEN   

Zondag 8 
januari 

                 Snert avond 
heerlijke vers gemaakte snert met roggebrood  

en katenspek,  
dessert warme appelcrumble bolletje vanille ijs 

 
          Verplicht opgeven bij het restaurant. 

17:00 uur Euro 12,50 

Vrijdag 
13 januari 

  Vrijdag de 13e…spannende film 
MILES AWAY 

"Miles away from home. Where do you turn?           
Who can you trust?" 

Kate en Orla zijn twee beste vriendinnen die 
persoonlijke tegenslagen hebben overwonnen. Wat 
het leven hen ook brengt, ieder keer kijken ze weer 

uit naar jaarlijkse weekendje weg. Dit jaar zijn ze op 
reis naar Kroatië. Alles is perfect totdat Orla wakker 
wordt en Kate vermist wordt. Met slechts een vage 

herinnering aan de vorige nacht en de politie die niet 
helpt, onthult haar verwoede zoektocht 

verwoestende geheimen dichter bij huis. 

 
Verplicht opgeven bij het restaurant. 

14:00-15:30 €  6,95 inclusief 
een sapje en hapje 

Maandag 
16 januari 

Workshop Wintersbloemstuk 

Uw kerststuk is al van tafel, het is tijd voor een 
ander mooi, wintersbloemstuk. 

Michelle van Bloemies zal deze workshop geven. 
 

Voor 11 januari opgeven bij het restaurant 

14:00-15:30 Zijzaal 8,00 
Euro  

Woensdag 
18 januari 

Rollator check 
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. 

 

11:30-12:30 € 2,00 contant 

Donderdag 
19 
januari  
 

Gouden koffie  
Komt u ook samen met andere wijkbewoners en 

SCW Stefanie een kop koffie drinken?  
Met aansluitend: 

Gouden Lunch 

Huzarensalade, kroket met brood en 
een soepje 

Exclusief consumpties 

11:00-12:00 
 
 
 
 
 
12:00 uur 

Gratis koffie met 
lekkers 
 
 
 
 
€6,50 



 

Maandag  
23 januari 

          Bezoek PantaRhei 
 

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 om uw haar te 

laten verzorgen.  
Of u kunt uw handen laten verzorgen,  

eventueel nagels lakken.  
Thee en koekjes staan klaar. 

Verplicht opgeven bij het restaurant 

Vertrek 
terras 
BijKlaasje 
14:30 uur 

PantaRhei 
 
Gratis deelname 
 

Zaterdag 
28 januari 

De meisjes van Weleer komen    
op visite.. en nemen koffers vol gezelligheid 

en nostalgie mee! Koffers vol herinneringen aan 
vervlogen vakanties, kopjes thee en overheerlijke 

koekjes. In onze muziektheatervoorstelling 
nemen wij het publiek mee terug naar vroeger; 

toen drempels nog kuilen waren en je elkaar 
gewoon nog brieven schreef. 

Verplicht opgeven bij het restaurant 

 
 
15:00-16:00 

 
 
Entree incl drankje 
en hapje 
Euro 10,00 


