
Buurtrestaurant De Heemtuin

svp telefonisch reserveren 020 - 756 41 14 

BINGO
10 & 31 augustus

College-lezingen
Criminologie

Gay Pride
Moeder’s On Tour

Filmmiddag
BBC serie ‘Life’

Buurtrestaurant
De Heemtuin

Shantykoor VOC
uit Vijfhuizen

Woonzorgcentrum Het Schouw | Dollardplein 2 

020 - 756 40 00 | hetschouw@amstelring.nl

FysioFitness: elke maandag 14.00 uur & 15.15 uur , dinsdag 09.15 uur en vrijdag 09.30 uur. 
Kapper: elke dinsdag en donderdag in Het Schouw (bel voor een afspraak  06-33221322). 
Pedicure: elke maandag in Het Schouw (bel voor een afspraak 06-24955354 | 06-21205658).

Activiteitenprogramma 
Huis van de Buurt    Augustus 2017

Op donderdag 10 augustus 
& donderdag 31 augustus 
van 13.30 tot 15.30 uur is er een 
zzomerse BINGO voor onze bewoners 
van de zorgwoningen Dollardplein en 
IJdoornlaan. Ook familieleden en 
buurtbewoners zijn van harte welkom 
en betalen slechts € 3,- per plankje
inclusief een drankje (dat rijmt!)
(alleen pinnen).

Hierbij gaat de aandacht 
natuurlijk ook naar ons 
straffensysteem. Waarop is dit 
systeem gebaseerd en werken 
de straffen die wij opleggen 
eigenlijkeigenlijk wel? Aan het einde van 
deze colleges hopen wij u iets 
wijzer te hebben gemaakt over 
dit dagelijkse, maar zeer 
veelzijdige en interessante 
probleem. Entrée: gratis voor 
bbewoners en € 3,- per keer voor 
buurtbewoners inclusief een 
drankje (alleen pinnen).

Op vrijdag 18 & vrijdag 25 augustus van 14.00-15.00 uur geeft 
Yentl Keijser college over het onderwerp  ‘Criminologie’. 
Verschillende onderwerpen rondom dit thema worden bespro-
ken. Dit begint bij de definitie van criminaliteit, die kan 
verschillen tussen landen en personen. Hoe kijken wij als 
samenleving tegen criminaliteit aan en waar vindt dit haar 
oorsprong? Ook wordt er stilgestaan bij de daders van 
criminaliteit. Waarom doen zij de dingen die ze doen? 
Hoe heeft iemand als Willem Holleeder zich ontwikkeld tot 
professioneel crimineel? Vervolgens is het natuurlijk van 
belang dat deze daders gestopt worden.

Op donderdag 3 augustus 
van 13.30 - 15.30 uur zal Moeder en 
haar 4 dragqueen dochters vol 
eenthousiasme alles uit de kast halen 
om (roze) ouderen in het zonnetje te 
zetten. Daarbij zijn natuurlijk alle 
(buurt)bewoners en hun familieleden 
van harte welkom om deze vrolijke 
muzikale middag mee te vieren  
Entrée: gratis voor bewoners en € 3,- 
voor buurtbvoor buurtbewoners (alleen pinnen).

Op donderdag 24 augustus kunt u vanaf 
13.30 tot 15.30 gaan genieten van de 
BBC serie ‘Life’: een tiendelige 
documentaire, geheel in haarscherp beeld 
geschoten. Naast spectaculaire, extreme en 
ontroerende beelden wordt Life 
gegekenmerkt door een bevlogen manier van 
vertellen. Entrée: gratis voor bewoners en € 
3,- voor buurtbewoners incl. een drankje 
(alleen pinnen).

In het restaurant van Het Schouw ‘De Heemtuin’ kunt u elke 
avond terecht voor een heerlijk 3-gangendiner. 
Iedere dag zowel om 17.00 uur als om 18.00 uur, behalve 
op zaterdag, dan is het restaurant alleen om 17.00 uur 
geopend.geopend. U heeft keuze uit diverse dagmenu's, diverse 
voor-, hoofd- en nagerechten. Een volledig 3-gangerdiner 
kost slechts € 9,- (alleen pinnen). Ook is het mogelijk uw 
verjaardag of een ander feest bij ons te vieren. 
Vraag de koks voor alle mogelijkheden. Wij hopen u snel te 
verwelkomen in ons gezellige buurtrestaurant!
Graag van tevoren reserveren op tel.nr. 020-7564114.

Donderdag 17 augustus van 13.30 uur tot 
15.30 uur komt Shantykoor VOC naar 
Het Schouw. Het koor beijvert zich shanties 
en zeemansliederen zo authentiek 
mogelijkmogelijk uit te voeren. Shanties geven een 
beeld van het leven aan boord, zij geven 
ook een typering van een lang vervlogen 
tijd. Entrée: gratis voor bewoners en € 3,- 
voor buurtbewoners inclusief een drankje 
(alleen pinnen).


