
 

Restaurant BijVredeveld 020- 2378505 
SCW Stefanie  06-41419456  
 

Activiteiten agenda    
Maart 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 

€ 5,00 per les 
 
Zijzaal 

maandag  
13 maart 

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                           

Vanaf 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 

mailto:icplannernv@gmail.com


Iedere woensdag  Gezamenlijk koffie drinken 
Samen met wijk- en aanleunbewoners 

11.00 – 12.00 Restaurant 

Woensdag 
8 maart 
 

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 
    
€4,00 lunch incl. 
koffie/thee 

Woensdag 
8 maart 

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 

Vrijdag 
10 maart 

Kerkdienst 
Iedereen is welkom deze oecumenische 
dienst met voorganger Theo Wielsma. 

Aanvang 15:00 Zijzaal 

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 
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 
 

Zondag  
12 en 19 maart 

Spelletjes middag 
 

Speelt u mee met  rummikub / scrabble/ 
triominos… Ook staat de sjoelbak klaar. 
U mag ook uw eigen spel meenemen om 

gezamenlijk te spelen. 
Deze middag wordt begeleid door een 

vrijwilligster Ria. 
 

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

        
 
 
 

    



      OVERIGE ACTIVITEITEN  
Maart 

Maandag  
6 maart 

Bakworkshop Apfelstrudel 
Samen een heerlijke apfelstrudel maken…om 
vervolgens vers uit de oven op te smikkelen! 

              Opgeven bij het restaurant. 

14:00-15:30 Gratis deelname 
Restaurant  

Dinsdag  
7 maart 

Disco als Vanouds.. 
Is een nieuw dansconcept gericht op mensen 
die de dansvloer nog niet moe zijn.  
DJ Casper van The Clip Club heeft zich 
verdiept in de popcultuur van de jaren 60,70 
en 80. Hij laat niet alleen de beste nummers 
van horen, maar ook nog eens vergezeld van 
de video clips. Een ervaring waarvan je stil 
kan genieten of juist helemaal los kan gaan 
op de dansvloer.   
 
Wie gaat er met SCW Stefanie mee naar P60? 
Aanmelden uiterlijk 2 maart bij Stefanie;      
06-41419456 

14:00-16:00 Cafe Poppodium 
P60, Stadsplein 
 
Gratis entree 
Consumpties voor 
eigen rekening 

Donderdag 
9 maart 

Interactieve muzikale middag 
Laat u zelf meevoeren in wat de muziek in je 

losmaakt. Er wordt geluisterd naar veel 
klassieke muziek maar ook pop.  Uit je hofod, 

in je lijf en door het dak!  Doe mee, deze 
muzikale beweeglijke middag (gewoon op de 

stoel aan tafel)  
Opgeven bij het restaurant 

 

14:30-16:00 Gratis deelname 
Restaurant  

Dinsdag 14 
maart 

Kunst met een koekje 
Museum JAN wil meer mensen van kunst 

laten genieten en hen betrekken bij kunst.  
Daarom organiseren zij i.s.m. Partipe  

Kunst met een koekje. 
In het museum krijgen deelnemers een 
rondleiding en is er ruimte voor vragen. 

Daarna gaan de deelnemers, onder genot van 
koffie met een koekje. SCW Stefanie zal deze 

ochtend ook aanwezig zijn en kan vervoer 
voor u organiseren.  

 
Aanmelden uiterlijk 8 maart bij Stefanie 

06-41419456 

10:30-11:30 Gratis deelname 
Museum Jan 

Woensdag 
15 maart 

Stemlokaal  
Verkiezingen Provinciale Staten en 

Waterschappen  
 
 

Gehele dag Zijzaal 



 

Donderdag  
16 maart 

Poffertjes kraam 
Vrijwilligers Tonny en Ria komen weer de 

lekkerste poffertjes bakken in ons restaurant. 

 

12:30-13:30 Portie poffertjes 
Euro 2,55 

Donderdag 
16 maart 

Uurtje Jong en Oud is Goud 
Na de poffertjes, in beweging met de 

kinderen van groep 5 van de 
RoelofVenemaSchool. 

In de tuin staan stoelen klaar (u kunt gewoon 
blijven zitten), en wordt er in verschillende 
teams Jeu de Boules gespeeld.   
 
Er zijn minimaal 10 deelnemers nodig. 

 
Opgeven bij het restaurant 

 

13:30-14:15 Gratis deelname 
incl koffie/thee 

Maandag 
20 maart 

Bingoooooo 
Tonny draait deze middag weer BINGO! Naast 

mooie prijzen, vooral gezelligheid! 
 

Opgeven bij het restaurant.  
 

14:00-15:30 Zijzaal 
Euro 8,65 
 
 

Woensdag 
29 maart 

Paaspakketten Riki stichting 
De kinderen van de Roelof Venema school 
komen naar BijVredeveld om u een 
paasoptreden te geven en de paaspakketten 
van de RikiStichting uit te delen, in het 
restaurant en daarna gaan ze naar de 
aanleunwoningen. 

11:00 uur Restaurant 

Woensdag 
29 maart 

         Afrikaanse avond 
Op deze avond genieten we tijdens een 3 
gangen menu van een optreden van de 
muziekgroep Negunya. Deze groep 
muzikanten zingen, spelen balafoon en n’goni 
(Afrikaanse harp) en zo toveren zij de 
mooiste Afrikaanse melodieuze klanken. En 
voor wie zin heeft kan 1 set meedoen met 
zang en/of instrument. 
 
           Opgeven bij het restaurant 

 
Inloop 17:00   
Aanvang 17:30 

 
Euro 14,70 
 


