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Tarieven 2017
Gelukkig hebben we dit jaar van de gemeente weer 
subsidie gekregen voor alle activiteiten in het Huis 
van de Buurt. De gemeente heeft wel als voorwaarde 
gesteld dat er voor alle activiteiten meer entreegeld 
wordt geheven. 

Voor buurtbewoners bedragen de kosten voor 
optredens, colleges en bingo vanaf 1 januari 2017  
h 3,- (incl. koffie/thee). De prijzen van de clubs gaan 
omhoog (zie de prijslijsten in het Schouw). De prijs 
van een driegangenmenu wordt h 9,-. U kunt bij ons 
met een pinpas, servicepas of strippenkaart betalen.

Inge en Klaas
Op donderdag 19 januari staan Inge Klinge en 
Klaas Fopma op het podium van het Huis van 
de Buurt. Het is een zingend en swingend duo. 
Inge speelt contrabas en Klaas speelt gitaar. Op 
het repertoire staan vrolijke liedjes vanaf de 
jaren ’20 en verder.

Het is altijd gezellig als 
Inge en Klaas komen 
spelen en zingen bij 
Het Schouw. Ongeveer 
de helft van hun 
vrolijke repertoire is 
Nederlandstalig. Lekker 
om mee te zingen. En 
dat geldt natuurlijk 
ook voor de bekende 
anders-talige songs die 
zij ten gehore brengen.  
De twee muzikanten spelen muziek van verleden 
tot heden in een eigen herkenbare stijl. Bij hun 
optredens heerst altijd een relaxte, ongedwongen 
sfeer. 

Donderdag 19 januari van 13.30 tot 15.30 uur  
in het Huis van de Buurt, Dollardplein.  
Kosten voor buurtbewoners b 3,- (alleen pinnen).

Expositie mevrouw Van Wageningen
Mooie landschappen en prachtige sfeerbeelden. 
De schilderijen van mevrouw Van Wageningen zijn 
het resultaat van meer dan veertig jaar creativiteit. 
Circa dertig van haar kunstwerken zijn deze maand 
te zien in het Huis van de Buurt. 

‘Op vakantie maakte mijn man altijd foto’s’, vertelt 
mevrouw Van Wageningen (95). ‘Zodra we weer thuis 
waren begon ik sommige foto’s na te schilderen. In het 
begin werkte ik met olieverf, later ook met acryl.’
Toen haar kinderen rond haar vijftigste de deur uit 
waren meldde mevrouw Van Wageningen zich bij 
een schilderclub. Ze had al haar hele leven een grote 
bewondering voor grote kunstschilders en wilde zelf 
ook graag schilderen. ‘Ik begon met landschappen.  
Later ben ik ook andere dingen gaan schilderen.’

Ondanks haar hoge leeftijd schildert mevrouw Van 
Wageningen nog steeds. Zij is een van de trouwe 
leden van de wekelijkse schilderclub van Het Schouw. 
Elke vrijdagochtend komen de leden van deze club bij 
elkaar. ‘Onder begeleiding van een leuke vrijwilliger 
zijn we bezig met ons eigen werk’, vertelt ze. ‘We 
hebben vaak leuke gesprekken met elkaar. We hebben 
allemaal dezelfde liefhebberij, dus dan heb je genoeg 
gespreksstof.’

De expositie bestaat uit circa 30 schilderijen en is  
te zien vanaf half januari in het Huis van de Buurt. 
Entree is gratis. 
De schilderclub komt elke vrijdagochtend bij elkaar  
van 10.00 tot 12.00 uur. 
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MAANDAG
Activiteit Datum in januari Wanneer Waar 1 Theesalon 

Multiculturele taal-, 
brei- en naailessen voor 
vrouwen.

2 Odensehuis 
Ontmoetingsplek voor 
mensen met dementie 
en hun naasten (open 
inloop, vrijwillige 
bijdrage).

3 Stoeldansen 
O.l.v. een danslerares 
zittend op een stoel 
bewegen op muziek.

4 Gespreksgroep 
Over de geschiedenis 
van Amsterdam o.l.v. 
Anton Koolwijk

5 Zingen met Rob 
Op 19 januari  
Rob & Friends. 
h 3,00 voor 
buurtbewoners.

6 Lotgenotengroep 
Open inloop voor 
mantelzorgers van 
mensen met dementie 
(vrijwillige bijdrage).

2 9 16 23 30
Koffie-inloop ● ● ● ● ● 09.30-12.00 Restaurant & IJdoornlaan
Theesalon 1 ● ● ● ● 10.00-12.00 Restaurant
Spelletjes ● ● ● ● ● 10.00-12.00 Huis van de Buurt
Odensehuis 2 ● ● ● ● ● 10.00-14.00 Tuinkamer
Stoeldansen 3 ● ● ● ● ● 10.45-11.35 Huis van de Buurt
Gespreksgroep Canon van Amsterdam ● ● ● 10.30-12.00 Multifunctionele ruimte
Gym ● ● ● ● ● 11.00-12.00 IJdoornlaan
Bibliotheek (OBA) ● ● ● ● ● 12.00-13.30 Huis van de Buurt
Pedicures

● ● ● ● ●
13.00-17.00 Op afspraak

Annemieke 06 21205658
Thea 06 24955354

Zingen met Rob 5 ● ● ● 13.30-15.30 Huis van de Buurt
Houtclub ● ● ● ● ● 13.30-15.30 Huis van de Buurt
Creatief ● ● 13.30-15.30 Huis van de Buurt
High Tea ● 13.30-15.30 IJdoornlaan
Zingen met Martin Irrgang ● 13.30-15.30 IJdoornlaan
Film ● ● 13.30-15.30 IJdoornlaan
Wandelen ● ● ● 13.30-15.30 IJdoornlaan
Koken en bakken ● 13.30-15.30 IJdoornlaan
Klaverjassen ● 13.30-15.30 IJdoornlaan
Lotgenotengroep 6 ● 13.30-15.00 IJdoornlaan
Roze levenskunst ● ● 14.00-16.00 Multifunctionele ruimte
Fysiofitness

● ● ● ● ●
14.00-15.00
15.15-16.15

Fitnessruimte

Diner ● ● ● ● ● 17.00 en 18.00 Restaurant

DINSDAG
Activiteit Datum in januari Wanneer Waar 1 Kledingreparatie 

Alleen voor bewoners 
en cliënten van de 
dagopvang.

2 Koersbal 
Dit spel lijkt op  
jeu de boules.

3 Kaartbingo 
Kosten h 2,00.

4 Bloemschikken 
Kosten h 4,50.

3 10 17 24 31
Kapster ● ● ● ● ● 09.00-17.00 Op afspraak: tel. 06 33221322
Fysiofitness ● ● ● ● ● 09.15-10.15 Fitnessruimte
Koffie-inloop/spelletjes ● ● ● ● ● 09.30-12.00 Restaurant & IJdoornlaan
Kledingreparatie 1 ● ● ● ● ● 10.00-12.00 Tuinkamer
Donjacourt schoenenverkoop ● 10.00-12.00 Huis van de Buurt
Breiclub ● ● ● ● ● 10.00-12.00 Restaurant
Tuinieren in Buurttuin Het Schouw

● ● ● ● ●
vanaf 10.30 tussen Dollardplein en 

IJdoornlaan
Klaverjassen ● ● ● ● ● 13.00-16.00 Restaurant
Koersbal 2 ● ● ● ● ● 13.30-15.30 Huis van de Buurt
Kaartbingo 3 ● ● 13.30-15.30 Huis van de Buurt
Creatief/Mandala’s maken ● ● 13.30-15.30 Huis van de Buurt
Bingo met kleine prijzen ● 13.30-15.30 Huis van de Buurt
Kaartbingo 3 ● ● ● 13.30-15.30 IJdoornlaan
Film ● 13.30-15.30 IJdoornlaan
Bloemschikken 4 ● 13.30-15.30 IJdoornlaan
H&A Mode ● 14.00-15.30 Restaurant
Diner ● ● ● ● ● 17.00 en 18.00 Restaurant

WOENSDAG
Activiteit Datum in januari Wanneer Waar 1 Roze koffie-inloop 

O.l.v. Peter Schröder
2 Salvator 60+ groep 

Gespreksgroep o.l.v. 
pastor Ruud Huijsmans. 
Kosten ongeveer h 4,00 
per keer.

3 Odensehuis 
Ontmoetingsplek voor 
mensen met dementie 
en hun naasten (open 
inloop, vrijwillige 
bijdrage).

4 11 18 25

Koffie-inloop ● ● ● ● 09.30-12.00 Restaurant & IJdoornlaan
Roze koffie-inloop 1 ● ● 10.00-12.00 Huis van de Buurt
Salvator 60+ groep 2 ● 10.00-11.00 Huis van de Buurt
Odensehuis 3 ● ● ● ● 10.00-14.00 Tuinkamer
Wandelen/spelletjes ● ● ● ● Vanaf 10.45 Vertrek vanuit Huis vd Buurt
Pantoffels en truienverkoop ● 12.00-16.00 Hal bij receptie
Levensverhalen delen ● ● 13.30-14.30 Tuinkamer

Levensverhalen delen
De Nostalgieclub heeft een nieuwe naam en wordt voortaan begeleid door Jonne Meij.
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WOENSDAG (VERVOLG)
Activiteit Datum in januari Wanneer Waar 4 Gespreksgroep 

levenskunst 
O.l.v. Anton Koolwijk. 

4 11 18 25

Houtclub ● ● ● ● 13.30-15.30 Huis van de Buurt

Bingo met kleine prijzen ● 13.30-15.30 Huis van de Buurt

Sjoelen/Ballenspel ● ● 13.30-15.30 Huis van de Buurt

Quiz ● 13.30-15.30 Huis van de Buurt

Slangenwoordenspel ● 13.30-15.30 Huis van de Buurt

Klaverjassen/spelletjes ● ● ● ● 13.30-15.30 IJdoornlaan

Wandelen ● ● ● ● 13.30-15.30 IJdoornlaan

Gespreksgroep Levenskunst 4 ● ● 15.00-16.45 In de Slufter

Diner ● ● ● ● 17.00 en 18.00 Restaurant

DONDERDAG
Activiteit Datum in januari Wanneer Waar 1 Koersbal 

Dit spel lijkt op  
jeu de boules.

2 Duo Inge en Klaas 
Zie artikel voorzijde.

5 12 19 26
Kapster ● ● ● ● 09.00-17.00 Op afspraak: tel. 06 33221322
Koffie-inloop ● ● ● ● 09.30-12.00 Restaurant & IJdoornlaan
Koersbal 50+ 1 ● ● ● ● 09.30-12.00 Huis van de Buurt
Spelletjes ● ● ● ● 10.00-12.00 Huis van de Buurt
Gym ● ● ● ● 11.00-12.00 IJdoornlaan
Film ● 12.30-15.30 Huis van de Buurt
Optreden van Inge en Klaas 2 ● Inschrijving gesloten
Zangeres Monique ● 13.30-15.30 Huis van de Buurt
Diner ● ● ● ● 17.00 en 18.00 Restaurant

VRIJDAG
Activiteit Datum in januari Wanneer Waar 1 Zwemmen 

Er is een wachtlijst. 
Informatie bij de 
receptie.

2 High Tea 
Kosten h 2,50  
(alleen pin). 

3 Colleges 
Kosten voor 
buurtbewoners h 3,00  
(alleen pin).

4 Happy Hour/Borrel 
Voor bewoners van de 
zorg appartementen.

6 13 20 27
Fysiofitness ● ● ● ● 09.30-10.30 Fitnessruimte
Koffie-inloop + spel ● ● ● ● 09.30-12.00 Restaurant & IJdoornlaan

Zwemmen 1 ● ● ● 09.45-11.00 Only Friendsbad Werengouw
Tekenen en schilderen ● ● ● ● 10.00-12.00 Huis van de Buurt
Zingen met Rob ● ● 11.00-12.00 Huis van de Buurt

High Tea 2 ● 13.30-15.30 Restaurant

Quiz ● 13.30-15.30 Huis van de Buurt

Geheugentraining ● 13.30-15.30 Huis van de Buurt

College Kunstgeschiedenis 3 ● ● ● ● 14.00-15.00 Huis van de Buurt

Zingen met Rob ● 13.30-15.30 IJdoornlaan
Tekenen en schilderen ● ● ● 13.30-15.30 IJdoornlaan
Sjoelen ● ● 13.30-15.30 IJdoornlaan
Koken en bakken ● 13.30-15.30 IJdoornlaan
Happy Hour/Borrel 4 ● ● ● ● 16.00-16.45 IJdoornlaan
Diner ● ● ● ● 17.00 en 18.00 Restaurant

ZATERDAG
Activiteit Datum in januari Wanneer Waar

7 14 21 28

Koffie-inloop ● ● ● ● 11.00-12.00 Restaurant & IJdoornlaan

Tuinieren in buurttuin Het Schouw
● ● ● ●

vanaf 10.30 Tussen Dollardplein en  
IJdoornlaan

Diner ● ● ● ● Alleen 17.00 Restaurant

ZONDAG
Activiteit Datum in januari Wanneer Waar 1 Klassiek Concert 

Verzorgt door Stichting 
Muziek in Huis.

1 8 15 22 29

Koffie-inloop ● ● ● ● ● 11.00-12.00 Restaurant & IJdoornlaan

Nieuwjaarsborrel ● 13.30-15.30 Huis van de Buurt

Klassiek Concert 1 ● 13.30-15.30 Huis van de Buurt

Diner ● ● ● ● ● 17.00 en 18.00 Restaurant

Nieuwjaarsborrel
Zondag 1 januari.
Voor bewoners en familieleden. 
Met zangeres Jo Ann.
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Nieuwe collegereeks

Shoppen in het Schouw
Is uw wintergarderobe al compleet? Of heeft u misschien nieuwe schoenen nodig? Ook in januari komen er weer 
diverse modehuizen en mobiele winkels naar het Schouw zodat u lekker op uw gemak kunt shoppen. U hoeft niet 
ver te lopen, kan tussen het passen door even pauzeren met een kopje koffie en u winkelt in een vertrouwde en 
veilige omgeving.

Hoe beoordeelt een kunsthistoricus een schilderij, waar 
kijkt hij naar? Hoe kan hij een schilderwerk identificeren? 
Deze vragen worden beantwoord in het eerste college, 
waarin we bovendien bekijken hoe het beroemde 
verhaal van Bacchus en Ariadne, uit het boek van 
Ovidius, door verschillende schilders is uitgebeeld. 

Christelijke schilderkunst staat centraal in het tweede 
college. Ook voor wie weinig met geloof heeft, is het 
interessant om te weten welke rol religieuze kunst door 
de eeuwen heen speelde in de kerk en daarbuiten. 
Hoe herkennen we apostelen en wie zijn toch al die 
heiligen die je in zoveel kerken tegenkomt; wat was hun 
betekenis voor gelovigen? 

In het derde en vierde college gaat het om stromingen 
in de schilderkunst: wat is eigenlijk een stroming, en 
welke stromingen zijn er zoal? We gaan ons verdiepen in 
de stijl van de Primitieven uit de vijftiende eeuw en de 
Renaissancekunst uit de 16e eeuw mag natuurlijk ook 
niet ontbreken. In het laatste college komen moderne 
stromingen aan bod. Moderne schilderijen zijn vaak 
moeilijker te begrijpen, maar ook schilders als Kirchner, 
Picasso en Mondriaan hadden een boeiende visie op de 
wereld en de kunst, die ze verbeeldden op het doek.  

Het verhaal van de schilderkunst
Op vrijdag 6 januari gaat een nieuwe collegereeks over kunstgeschiedenis van start. Thema van deze 
colleges is ‘Het verhaal van de schilderkunst’. De colleges worden gegeven door Wea Kuipers, student 
Kunstgeschiedenis aan de UvA.

We gaan kijken of we het verhaal achter hun schilderijen 
kunnen achterhalen.  

Vrijdag 6, 13, 20 en 27 januari van 14.00 tot 15.00 in  
het Huis van de Buurt, Dollardplein. Graag aanmelden  
bij de receptie. Kosten voor buurtbewoners b 3,-  
(alleen pinnen). 

Dinsdag 3 januari van 10.00 tot 12.00 uur: 
Donjacourt schoenenverkoop.

Woensdag 11 januari van 12.00 tot 16.00 uur: 
Pantoffels & Truienverkoop. 

Dinsdag 31 januari van 14.00 tot 15.30 uur: 
Kledingverkoop van H&A Mode. 


