
 
 

 
 

 
De persconferentie van afgelopen dinsdag heeft ons gemeld dat er weer een versoepeling             
mag plaatsvinden voor de bezoekers van het Huis van de Buurt. Dit betekent dat we weer                
open gaan voor een aantal activiteiten. In deze nieuwsbrief kunt u lezen aan welke              
activiteiten u weer deel kunt nemen. Begin december zal er meer duidelijkheid komen over              
eventuele versoepelingen rond de feestdagen. Uiteraard volgen wij deze op de voet en             
houden we u hiervan op de hoogte. 

 
 

De winter is ingetreden en het is weer vroeg donker en guur buiten. De behoefte aan een                 
gezellige plek om anderen te ontmoeten is groot. Goed nieuws is dat Het Schouw u vanaf  
19 november als buurtbewoner weer met meerdere activiteiten van harte welkom heet.  
 

 

 
De volgende (twee)wekelijkse buurtactiviteiten kunt u met ingang van 19 november           
bezoeken. Het Odensehuis werkt met een vrijwillige bijdrage. 
 

 
● Odensehuis wandelclub (start vanaf Huis van de Buurt, elke maandag 10:30 koffie 

11.00 - 12.00 wandelen) 
● “Roze Levenskunst” gespreksgroep in de even weken (maandag 23 november, 7 en            

21 december 14.00 - 16.00 uur) koffiezitje restaurant Dollardplein). Vooraf          
aanmelden. 

● Indische Tempo Doeloe club (maandag 23 november en 21 december 14.00 - 16.00             
uur, 1x per maand) dagbestedingsruimte Dollardplein en Witbolstraat. Vooraf         
aanmelden 

 
● Odense leesclub (elke dinsdag 10:30 - 12:00, Slufter) 
● Brei Club (09:30-12:00) 

 
● Odense Koffie inloop. Wekelijks van 10.00 - 12.00. Ingang restaurant. Vooraf           

aanmelden bij Jonne: 06.22.48.97.27 
● Gespreksgroep Levenskunst (woensdag 25 november, donderdag 10 december en         

woensdag 23 december 14.00 - 16.00 uur ruimte dagbestedingsruimte Dollardplein.          
om de 2 weken). Vooraf aanmelden. 

● Roze Koffie Inloop (vanaf 2 december: woensdag 14.00 - 16.00 uur, om de 2 weken               
in het restaurant) 

 
● Koersbalclub (elke donderdag 09:30 - 12:00 uur) 

 



 
U bent van harte welkom (mits u zich wel vooraf aan- en afmeldt) 
 

 
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan gaat verder met de reeks “Ziekte als Metafoor”             
gegeven door student Daan. De laatste twee colleges vinden plaats op vrijdag 20 en 27               
november van 14.00 - 15.00 uur.  Ingang restaurant. 
 
Op 11 december en 18 december volgt er er een nieuwe reeks over Amerika. Deze reeks                
bestaat uit twee colleges van 2 uur gegeven door student docent Tijmen. Deze start om               
13:30 - 15:30 uur. Heeft u interesse, geeft u zich op bij de receptie van het Schouw. 
 
Amerika. Het machtigste land ter wereld, maar voor velen ook een onbegrijpelijk land.             
Studentdocent Tijmen laat zien hoe een relatief jong land als Amerika zich heeft ontwikkeld              
en daarbij een unieke identiteit heeft weten te ontwikkelen. Verschillende thema’s zoals            
topografie, ras en religie komen hierbij aan bod. Mogelijk kunnen we uit de geschiedenis              
lessen trekken om het Amerika van nu beter te begrijpen en kunnen wij toch meer               
overeenkomsten herkennen met Nederland dan van te voren gedacht. 
 

 
Woensdag  9 december 13:30 - 15:00 Sinterklaasbingo! Geeft u zich op bij de receptie.  
 

 
Doordat wij een verpleeghuis en een ontmoetingscentrum zijn, zijn onze medewerkers en 
vrijwilligers goed op de hoogte van de veiligheidsmaatregelen.  
Uw hulp hebben wij echter ook nodig. Wij vragen u daarom het volgende in acht te 
nemen: 

- u bent welkom wanneer u GEEN last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn            
en/of diarree. 

- u desinfecteert uw handen zodra u binnenkomt. Bij de ingang staat een desinfectie             
zuiltje.  

- u draagt een mondkapje zodra u binnenkomt en rondloopt. U draagt het ook tijdens              
het inschenken van koffie/thee of als u naar toilet gaat. Stoffen mondkapjes zijn             
niet toegestaan. Bij de ingang van het restaurant staat een automaat met            
mondkapjes. Voor het kopen dient u een muntstuk van € 2,00 te gebruiken. Een              
andere mogelijkheid is dat u zelf mondkapjes aanschaft, bijv verkrijgbaar bij de            
drogist, Jumbo, Hema, Deen. 

- u kunt het mondkapje afdoen zodra u zit en 1½ meter afstand houdt. Wanneer u               
dichter dan 1½ meter van een ander komt, draagt u weer een mondkapje 

- u betracht hoesthygiëne.  
Spreek elkaar erop aan als iemand één van deze veiligheidsmaatregelen vergeet. Wij zullen             
dat zelf ook doen.  
 
Tot ziens en vriendelijke groeten van 
de medewerkers van Het Schouw 
 


