
WelzijnsPalet 
 

Vakantie in eigen huis! 
 

Het WelzijnsPalet Amandelhof brengt u deze 
zomervakantie in Italiaanse sferen. 
 

Veel Nederlanders kennen Italië als 
vakantieland.  
Italië staat vooral bekend om de rijke cultuur 
en geschiedenis, het heerlijke eten, het 
temperament van de bevolking en de liefde 
voor mooie dingen. 
Tegenover het nuchtere karakter van de 
Nederlanders worden Italianen gezien als 
echte levensgenieters. Heerlijk eten, niet te 
moeilijk doen, kortom: la dolce vita. 
 

Maak de komende zes weken een reis naar 
Italië door deel te nemen aan de verschillende 
activiteiten die rond dit land worden 
georganiseerd.  
 

Proef de Italiaanse sfeer, cultureel  
en culinair!  
Voor alle activiteiten wordt u in de  
Schakel verwacht. 
 
Bent u geen lid van het WelzijnsPalet ook dan bent u 
van harte welkom. U betaalt dan de vermeldde entree 
prijzen in het programma. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim8ZT4mfLUAhVLUlAKHc4WCnMQjRwIBw&url=http://geslaagd-vlaggenlijn.linkschakel.nl/&psig=AFQjCNGYT3mnD7hJ3kZNla1TfHdr7H12Kg&ust=1499346180228938


WelzijnsPalet 
 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9trCZ9_HUAhVJIVAKHYoGAMgQjRwIBw&url=http://nl.freepik.com/vrije-foto-vectoren/italiaans-pizza&psig=AFQjCNGjRNBqhbugdhvxRYeOToBI4tFcFA&ust=1499325412802092


WelzijnsPalet 
 

Woensdag 12 juli     15.00 uur 

 
 

Aankomst in  Rome 
 
 
Vanaf 14.30 uur wordt u ontvangen met caffè 
en tè. 
 
Via het grote scherm bezoekt u Rome, de 
hoofdstad van Italië. 
 
Rome is oorspronkelijk gebouwd op zeven 
heuvels. 
 
Rome is ook de zetel van de paus, die het 
gezag voert over de dwergstaat Vaticaanstad, 
een enclave binnen de stad Rome. 
 
Beleef de grootsheid van het Sint-Pietersplein 
en ontdek andere hoogtepunten zoals de 
wereldberoemde Trevifontein. 
 
Buon viaggio! 
 
 
Entree voor niet leden € 3,00 
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Dinsdag 18 juli    15.00 uur 
 

Angelo Indaco 
De Italiaanse Muzikant 

 

 
Angelo groeide op in La Bella Italia.  
 
Van jongs af aan is de muziek zijn grote 
passie.  
 
Hij is niet alleen een talentvol zanger, maar 
speelt ook gitaar en accordeon.  
 
Met zijn gitaar brengt hij als troubadour zijn 
publiek in zuidelijke sferen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Angelo, een muzikant die garant staat voor 
een sfeervolle Italiaanse middag! 
 
Entree voor niet leden € 3,00 
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Donderdag 27 juli   17.00 uur 
 

Pizzeria 
 
Waar je in Italië ook pizza eet, sommige 
smaakcombinaties zie je overal op de kaart 
staan. Al dan niet met wat kleine locale 
verschillen.  
Wie kent ´m niet, de Quattro Stagioni. Of de 
Koningin onder de pizza’s: de Margherita 
 
Een grote houtgestookte steenoven op wielen 
staat op het terras bij de Schakel. 
 
Authentiek! 
De enige echte houtoven pizza smaak krijg je 
met deze steenoven. 
 
Wij hopen op een avond met Italiaanse 
temperaturen, zodat het een gezellig terras 
gebeuren kan worden. 
 
 
Reserveer een plaats in de Pizzeria! 
 
 
Entree voor niet leden € 7,50 
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Dinsdag 1 augustus 15.00 tot 16.00 uur 

 
Beleef, reis en speel door Italië 

 
Vanaf 14.30 uur wordt u ontvangen met caffè 
en tè. 
 
Al wandelend door de mooie tuin van 
Amandelhof, proeft u de sfeer van Italië! 
 
Wat is typisch Italiaans? 
 
Italiaanse weetjes!  
 
 
 
Bent u aan de rolstoel gebonden, ook dan 
kunt u meedoen! 
Vrijwilligers begeleiden u, maar helemaal leuk 
wanneer u deze puzzeltocht met familie of 
vrienden maakt. 
 
 
Regent het, dan is er een alternatieve 
puzzeltocht in de Schakel. 
 
 
Entree voor niet leden € 2,00  
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10 augustus    14.30 tot 16.00 uur 
 

Venetiaanse maskers versieren 
voor jong en oud 

 
Laat uw (achter)kleinkinderen hun eigen 
masker versieren, net zoals ze dit in Italië 
doen. 
 
De witte maskers liggen klaar en met behulp 
van glitters, veren, kant en mooie verfkleuren 
maak je een eigen uniek masker. 
 
 
Na afloop kunnen de maskers in optocht 
geshowd worden. 
 
 
 
 
 
Nodig (achter) kleinkinderen, familie en 
vrienden uit! 
 
Benvenuto! 
 
 
De toegang is gratis, incl. materiaal en drankje. 
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Donderdag 17 augustus     15.00 uur 
 

Ensemble Saltarello 
 
Vanaf 14.30 uur wordt u ontvangen met caffè 
en tè. 
 
Dit ensemble brengt Italiaanse dans en 
muziek uit de 16e eeuw tot leven. 
 
In de voorstelling presenteert Ensemble 
Saltarello Italiaanse hofdansen uit de late 
renaissance.  
Dans en liefde is het thema van de 
voorstelling.  
De muziek, de dansen en de kostuums tonen 
een levendig beeld van een Italiaans hof uit 
die tijd.  
 
Saltarello is een dansgezelschap en  hecht 
veel waarde aan de kostuums. Deze zijn met 
de hand gemaakt naar voorbeelden van 
schilderijen uit die tijd.  
 
 
 
Entree voor niet leden € 4,00 


