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Vieringen in Het Schouw
‘Geloof, hoop en liefde’ zijn belangrijke kracht- en inspiratie bronnen. ‘Geloof’ 
betekent voor iedereen iets anders. De een gelooft in de innerlijke kracht van 
de mens, de ander in een steunende God als bron van leven en liefde. Voor de 
een is geloof iets persoonlijks, iets wat in stilte wordt beleefd. De ander komt 
graag samen bij een viering of kerkdienst. 

Om het samen beleven van geloof mogelijk en makkelijker te maken wordt op vrijdag 21 april van 14.00 tot 
15.00 uur in Het Huis van de Buurt een viering georganiseerd. Deze wordt geleid door priester Van der Peet van 
de Rooms-Katholieke kerk. Alle belangstellenden zijn van harte welkom deze viering bij te wonen. Ook is er 
gelegenheid de Heilige Communie te ontvangen. 
Met de katholieke en protestantse kerk wordt bekeken of voortaan maandelijks vieringen mogelijk zijn. 

Vrijdag 21 april van 14.00 tot 15.00 uur in het Huis van de Buurt, Dollardplein. Toegang gratis.

Duo Bonetti: Musica!
Op donderdag 13 april staat  
Duo Bonetti op het podium van  
het Huis van de Buurt.  
Dit van oorsprong Italiaanse duo 
brengt een gevarieerd muzikaal 
programma ten gehore. 

Dit van oorsprong Italiaanse duo 
verwent u met een uiterst gevarieerd 
muzikaal programma bestaande uit 
authentieke folkloristische liedjes 
en popliedjes uit de landen rond 
de middellandse zee, maar ook 
internationale klassiekers en natuurlijk 
Hollandse gouwe ouwe.
Duo Bonetti speelt dit programma 
in maar liefst acht talen en spelen 

daarbij keyboards, gitaar, mandoline, bouzouki, accordeon en 
percussie. Muzikaliteit, passie en liefde voor traditie wisselen in hoog 
tempo af met een humoristische kwinkslag of een improvisatie.

Donderdag 13 april van 13.30 tot 15.30 uur in het Huis van de Buurt, 
Dollardplein 2. Kosten voor buurtbewoners: b 3,- (alleen pinnen).

Open dag  
Odensehuis
Ontmoetingsgroep Het Odensehuis 
houdt op woensdag 5 april een 
open dag. U bent welkom om 
binnen te lopen voor een kopje 
koffie. Gastvrouw Jonne Meij 
ontvangt u graag en bezoekers en 
deelnemers van het Odensehuis 
zijn aanwezig 
om informatie 
te geven en 
activiteiten aan 
te bieden. Rond 
12.30 uur kunt u 
genieten van live 
muziek van de 
Odenseband uit 
Amsterdam-Zuid. 

Woensdag 5 april van 10.00 tot 
14.00 uur in het Huis van de Buurt, 
Dollardplein 2. Toegang gratis.

Tovertafel en Fietslabyrint
Het Schouw heeft sinds kort twee Tovertafels en een Fietslabyrint!  
Deze geweldige apparaten zijn speciaal ontwikkeld om op een  
speelse en gezellige manier bewegen onder ouderen te stimuleren.  
Binnenkort verschijnt een extra nieuwsbrief met informatie over de 
Tovertafel en het Fietslabyrint. 



MAANDAG
Activiteit Datum in april Wanneer Waar 1 Nederlandse les 

Taallessen voor vrouwen.
2 Dagbesteding 

Voor informatie: 
tel. 020 - 756 4111.

3 Odensehuis 
Ontmoetingsplek voor 
mantelzorgers en 
naasten van mensen 
met dementie.

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

5 Lotgenotengroep 
Open inloop voor 
mantelzorgers/partners 
van mensen met 
dementie.

3 10 17 24

Koffie-inloop ● ● ● 09.30-12.00 Restaurant & IJdoornlaan

Nederlandse les 1 ● ● ● 10.00-12.00 Restaurant

Dagbesteding 2 ● ● ● 10.00-16.00 Tuinkamer

Odensehuis 3 ● ● ● 10.00-14.00 Huis van de Buurt

Gespreksgroep  
Canon van Amsterdam 4

● ●
10.30-12.00 Multifunctionele ruimte

Bibliotheek (OBA) ● ● ● 12.00-13.30 Huis van de Buurt

Pedicures
● ● ●

13.00-17.00 Op afspraak
Annemieke 06 21205658
Thea 06 24955354

Lotgenotengroep 5 ● 13.30-15.00 IJdoornlaan

Roze levenskunst ● 14.00-16.00 Restaurant

Fysiofitness
● ● ●

14.00-15.00
15.15-16.15

Fitnessruimte

Diner ● ● ● ● 17.00 en 18.00 Restaurant

DINSDAG
Activiteit Datum in april Wanneer Waar 1 Dagbesteding 

Voor informatie: 
tel. 020 - 756 4111.

2 Kledingreparatie 
Alleen voor bewoners 
en cliënten van de 
dagopvang.

3 Koersbal 
Dit spel lijkt op  
jeu de boules.

4 11 18 25

Kapster ● ● ● ● 09.00-17.00 Op afspraak: tel. 06 33221322

Fysiofitness ● ● ● ● 09.15-10.15 Fitnessruimte

Koffie-inloop ● ● ● ● 09.30-12.00 Restaurant & IJdoornlaan

Dagbesteding 1 ● ● ● ● 10.00-16.00 Tuinkamer

Kledingreparatie 2 ● ● ● ● 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 3 ● ● ● ● 13.30-15.30 Huis van de Buurt

Diner ● ● ● ● 17.00 en 18.00 Restaurant

WOENSDAG
Activiteit Datum in april Wanneer Waar 1 Dagbesteding 

Voor informatie: 
tel. 020 - 756 4111.

2 Roze koffie-inloop 
O.l.v. Peter Schröder.

3 Salvator 60+ groep 
Gespreksgroep o.l.v. 
pastor Ruud Huijsmans.

4 Odensehuis 
Ontmoetingsplek voor 
mensen met dementie 
en hun naasten.

5 Levensverhalen delen 
O.l.v. Jonne Meij.

6 Gespreksgroep 
Levenskunst 
O.l.v. Anton Koolwijk.

5 12 19 26

Koffie-inloop ● ● ● ● 09.30-12.00 Restaurant & IJdoornlaan

Dagbesteding 1 ● ● ● ● 10.00-16.00 Tuinkamer

Roze koffie-inloop 2 ● ● 10.00-12.00 Restaurant

Salvator 60+ groep 3 ● 10.00-11.00 Multifunctionele ruimte

Odensehuis 4 ● ● ● ● 10.00-14.00 Huis van de Buurt

Levensverhalen delen 5 ● ● 13.30-14.30 Huis van de Buurt

Diner ● ● ● ● 17.00 en 18.00 Restaurant
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DONDERDAG
Activiteit Datum in april Wanneer Waar 1 Koersbal 

Dit lijkt op jeu de boules.
2 Dagbesteding 

Voor informatie: 
tel. 020 - 756 4111.

3 Duo Bonetti 
Zie artikel voorzijde.

4 Koningsdagbrunch 
Alleen voor bewoners  
van Woonzorgcentrum  
Het Schouw.

5 Diner 
Zie kader onderaan.

6 13 20 27

Kapster ● ● ● 09.00-17.00 Op afspraak: tel. 06 33221322

Fysiofitness ● ● ● 09.30-12.00 Fitnessruimte

Koffie-inloop ● ● ● 09.30-12.00 Restaurant & IJdoornlaan

Koersbal 50+ 1 ● ● ● 09.30-12.00 Huis van de Buurt

Dagbesteding 2 ● ● ● 10.00-12.00 Tuinkamer

Bingo ● 13.30-15.30 Huis van de Buurt

Duo Bonetti 3 ● 13.30-15.30 Huis van de Buurt

Film ● 13.30-15.30 Huis van de Buurt

Koningsdagbrunch voor bewoners 4 ● 13.30-15.30 Restaurant

Diner 5 ● ● ● 17.00 en 18.00 Restaurant

VRIJDAG
Activiteit Datum in april Wanneer Waar 1 Zwemmen 

Informatie bij de 
receptie.

2 Dagbesteding 
Voor informatie: 
tel. 020 - 756 4111.

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

7 14 21 28

Fysiofitness ● ● ● ● 09.30-10.30 Fitnessruimte

Koffie-inloop ● ● ● ● 09.30-12.00 Restaurant & IJdoornlaan

Zwemmen 1 ● ● ● 09.45-11.00 Only Friendsbad Werengouw

Dagbesteding 2 ● ● ● ● 10.00-16.00 Tuinkamer

Tekenen en schilderen ● ● ● ● 10.00-12.00 Huis van de Buurt

College Kunstgeschiedenis ● 14.00-15.00 Huis van de Buurt

Viering ● 14.00-15.00 Huis van de Buurt

Happy Hour/Borrel 3 ● ● ● ● 16.00-16.45 IJdoornlaan

Diner ● ● ● ● 17.00 en 18.00 Restaurant

ZATERDAG
Activiteit Datum in april Wanneer Waar

1 8 15 22 29

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 april Wanneer Waar 1 Koor IJgenwijze Noot 

Zie artikel achterzijde.2 9 16 23 30

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

Koor IJgenwijze Noot 1 ● 13.30-15.30 Huis van de Buurt

Deze maand GEEN klassiek concert

Diner ● ● ● ● ● 17.00 en 18.00 Restaurant

Themadiner met muziek
Elke eerste donderdag van de maand is er een themadiner met muziek. 
Deze maand: Lente. Aanvang 17.00 uur.  
Graag aanmelden in het restaurant, tel. 7564114
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Herinneringsboekje en beeld Willem Drees

45 jaar Het Schouw
In februari vierde Het Schouw haar 45-jarige bestaan. Ter ere van deze 
mijlpaal werd een speciaal herinneringsboekje gemaakt. Met behulp 
van teksten en foto’s worden hierin herinneringen opgehaald aan de 
geschiedenis van het mooiste zorgcentrum van Amsterdam-Noord. 
De verhalen maken duidelijk waarom het huis is uitgegroeid tot het 
vooruitstrevende en prettige huis wat het nu nog steeds is. 

De IJgenwijze Noot is een buurtkoor uit 
Amsterdam-Noord. Het gezelschap is 
ontstaan uit een samensmelting van 
twee koren uit de Vogelbuurt: de Vrolijke 
Noot en ’t IJgenwijze Koor. Vandaar de 
naam IJgenwijze Noot  (‘IJ-gen’ vanwege 
het Amsterdamse IJ).

Zo’n vijfentwintig koorleden komen op 
2 april op bezoek om mooie liederen te 
zingen. Van Shaffy tot the Pointer Sisters, 
van Carole King tot Wim Sonneveld; de 
IJgenwijze Noot brengt het allemaal ten 
gehore! 

Op het grote veld tussen de twee gebouwen van het huidige 
zorgcentrum in stond het Oude Schouw. Bewoners en 
medewerkers die dit huis gekend hebben spreken er nog steeds 
met weemoed over. De vermaardheid van Het Oude Schouw 
heeft alles te maken met de moderne visie die de bestuurders en 

medewerkers toen al hadden 
op wonen, zorg en welzijn. Of 
zoals Willem Drees zei: ‘Het 
gaat er in dit huis om leven aan 
de jaren toe te voegen.’
Het vermaarde ‘Oude 
Schouw’ werd op 23 
februari 1972 feestelijk 
geopend in aanwezigheid 
van Vadertje Drees. Het 
grootste sociaaldemocratische 
verzorgingshuis van 
Nederland was daarmee 
een feit. Nog steeds heeft 
Het Schouw Willem Drees 
hoog in het vaandel staan. 
In het zorgcentrum hangen 

verschillende portretten van de in 1988 
overleden politicus. Hij was van 1948 tot 1958 
minister-president van Nederland en wordt 
beschouwd als een van de belangrijkste 
naoorlogse Nederlandse politici. 
In de tuinkamer van het huidige Schouw werd 
onlangs een beeld van de geliefde politicus 
onthuld. De eer was aan mevrouw Glorius, 
die jarenlang de positie van voorzitter van de 
cliëntenraad bekleedde. De tuinkamer bevindt 
zich op het Dollardplein, links van de ingang. 
Vadertje Drees is met zijn gezicht voor het 
raam geplaatst, zodat hij met gepaste trots 
dagelijks bewoners en bezoekers van Het 
Schouw aan zich voorbij kan zien trekken.

Veel mensen hebben het boekje dat gemaakt 
is ter gelegenheid van ons 45 jarige bestaan 
inmiddels ontvangen. Mocht u het nog 
niet hebben dan kunt u het ophalen bij de 
receptie. 

Zondag 2 april van 13.30 tot 15.30 uur in het Huis van de Buurt, Dollardplein 2.  
Kosten voor buurtbewoners: b 3,- (alleen pinnen).

Koor: De IJgenwijze Noot

Bevlogen zorg
Herinneringen aan 45 jaar Het Schouw

‘Het Schouw is een modern flatgebouw van 13 verdiepingen, waar plaats is voor 346 bewoners. 

Op de bovenste verdieping zijn 14 kamers voor personeelsleden. Bovendien is er een zieken
afdeling met 22 bedden. Het huis ligt gunstig in tuinstad Buikslotermeer. Vlakbij het nieuwe 
winkelcentrum en met voldoende groen om te wandelen. Het huis biedt een geestelijk thuis voor 

mensen uit de vakbeweging en de socialistische kring. Alles in Het Schouw is erop gericht de 
bewoners in staat te stellen hun eigen leven te leiden met, zo nodig, een aangepaste verzorging’. Tekst uit folder 1972.

Wandkleed ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan


