
 

Restaurant BijVredeveld 020- 2378505 
SCW Stefanie  06-41419456  

Activiteiten agenda   
Januari 2023                
          Bij Vredeveld            

Iedere maandag 
 

Senioren atelier 
           Iedere maandag wordt er in de zijzaal 
geschilderd. Om de week is er een lerares 
daarbij aanwezig.  Wilt u ook meedoen?    

Belt u dan met SCW Stefanie 06-41419456 

Maandag: 
10.00-12.00 

€ 12,75 per maand                             
 
Zijzaal   

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 

Maandag 
9:30-12:30 

€ 6,25 per les 
 
Zijzaal 

Iedere Maandag  
 

Inloopspreekuur 
Woonzorgconsulente          

Diana Alfonso zal weer wekelijks spreekuur 
houden BijVredeveld om met u woning-

gerelateerde zaken te bespreken. 

Maandag 
15:00-16:00 uur 

Gratis 
 
Restaurant 

maandag  
9 januari 

3D kaarten maken 
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 

 13.45-16.00 Euro 4,50 
contant 
 
Zijzaal 
 

Iedere dinsdag  
 

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

14.00 – 15.00  
 

 € 27,15 per maand                             
 
Zijzaal    

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 

13:30-16:00 € 9,90 per maand   
 
Restaurant                           

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

mailto:icplannernv@gmail.com


Iedere woensdag                 Klaverjassen 
Er zijn een paar tafels maar nieuwe spelers 

zijn van harte welkom! Wil Slee begeleidt de 
club en kan u meer vertellen;020-8893819 

13:45 – 16.15 € 9,90  per maand  
 
Restaurant                            

Iedere woensdag Spreekuur ouderenadviseur 
Welzijn en advies. U kunt ook telefonisch 

contact opnemen met  
Ines Steevens 06-23878159 

10.30 – 12.00 Restaurant 

Iedere woensdag  Gezamenlijk koffie drinken 
Samen met wijk- en aanleunbewoners 

11.00 – 12.00 Restaurant 

Iedere 2e 
woensdag 
11 januari 

Gouden koffie moment 
Maak kennis met uw buren. 

Met aansluitend:Lunch-12-uurtje 

 Kopje soep, broodje gebakken ei en 
huzarensalade, koffie/thee 

11.00 – 12.00 
                                                                       
 
                                     
 
Aansluitend 
lunch 

Gratis koffie 
 
Restaurant 
    
 
€4,50 lunch incl. 
koffie/thee 

 Woensdag 
11 januari 

Rollator Check 
Er wordt een kleine bijdrage van Euro 2 

gevraagd (contant), dat is inclusief  
eventuele reparatie. 

11:30 UUR Restaurant  
Bijdrage €2,00 
contant 

Iedere 
donderdag 
 

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

zij begeleidt de handwerk club. 

14:00-15:30 Gratis 
 
Restaurant 

Iedere  
2e zaterdag 

Verzamelaarsbeurs 
De Verzamelaarsclub komt naar Nieuw 

Vredeveld iedere maand. Diverse stands met 
diverse verzamel stukken. Komt kijken, kopen 

of ruilen. 

 13:00-16:00 Zijzaal 

3e zaterdag 
 
 
 

Repair Cafe 
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 
 

zondag 
15 januari en 
22 januari 

Spelletjes middag 
Kom gezellig deze zondag middag een 

spelletje samen spelen als 
rummikub / scrabble/ triominos..U mag ook 
uw eigen spel meenemen om gezamenlijk te 
spelen.  Ook de sjoelbak staat klaar. 

Deze middag wordt begeleid door een 
vrijwilligster Ria. 

 

14:00-15:30 Gratis 
Incl koffie/thee 
 
Restaurant 
 
 
 



 

 OVERIGE ACTIVITEITEN  
Januari 

  

Zondag 8 januari Nieuwjaarsconcert 
Passionato Strings (strijkorkest) en 

Cellogroep. 
Beide groepen, tieners van muziekscholen 
Amstelveen en Bloemendaal, geven een 
nieuwjaarsconcert met  
muziek van o.a. Boccherini, Pachelbel, 
Piazzolla en Harry Potter.  
    Verplicht opgeven bij het restaurant 

14:30-15:30 Gratis entree 

Zondag 15 
januari 

         Stampotten buffet 

Heerlijk winters, diverse stamppotten met 
bijbehorend vlees en toebehoren. 

Verplicht opgeven bij het restaurant 

17:30 uur Euro 15,95  
3 gangen, incl 
koffie 

Maandag  
16 januari 

Bingo 
Het nieuwe jaar gaan we gewoon weer 

gezellig door met de bingo! Onze vrijwilligster 
Tonny maakt er altijd een gezellige middag 
van met de wijkbewoners. Doet u (weer) 

mee? 
Verplicht opgeven bij het restaurant 

14:00-15:30 Euro 8,65 

Vrijdag 
20 januari 

   Uurtje jong en oud is goud 

Ook in het nieuwe jaar komen de kinderen 
van de RoelofVenemaSchool op bezoek om 
met de ouderen een activiteit te doen. 
        SNEEUWBALLEN GEVECHT! 

Opgeven in het restaurant 

13:00-14:00 uur Zijzaal 
Gratis deelname 

Vrijdag  
27 januari 

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

 

15:30-16:30 uur Gratis hapje van 
het huis. 
consumptie voor 
eigen rekening 

Zondag 28 
januari 

Snert met Film 
De zijzaal van BijVredeveld wordt film zaal.  Onder het 

genot van een kop Snert, kijken we naar de film  

The King’s Speech 
Engels filmdrama.  
Nadat zijn broer afgetreden is, wordt 
George nogal ongewild de nieuwe koning 
van Engeland en gaat door het leven als 
George VI. Helaas stottert hij, wat niet echt 
koninklijk overkomt. Om het stotteren te 
verhelpen schakelt hij de hulp in van de 
onorthodoxe spraaktherapeut Lionel Logue. 
Dit resulteert in een reeks ongewone 
technieken en een bijzondere vriendschap.            
Verplicht opgeven bij het restaurant 

12:30 Zijzaal 
Euro 3,50 


