
*  locatie Multifunctionele ruimte op het Dollardplein   * * locatie Multifunctionele ruimte op de IJdoornlaan

Restaurant Het Schouw “De Heemtuin” dagelijks 3-gangen diner:
Maandag t/m vrijdag & zondag: 17.00 - 18.00 uur & 18.00 - 19.00 uur

 Zaterdag: 17.00 - 18.00 uur  

Activiteiten-kalender 
Huis van de Buurt Het Schouw

november 2017

Buurtrestaurant De Heemtuin

svp telefonisch reserveren 020 - 756 41 14 

Het Schouw, het best gewaardeerd van Amsterdam!
Gemiddelde waardering van 8,1 in laatste 4 jaar!

Born to be wild...? 
Collegereeks Criminologie

Buurtrestaurant De Heemtuin
Thema Diner Halloween

College
Verhalen over de pontjes 

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   November 2017

Diversiteit
TToen het nieuwe Schouw werd ontwik-
keld, werd een groot buurtonderzoek 
gedaan naar de behoeften van onze 
toekomstige bewoners. Noord is kleur-
rijk: er wonen mensen met een laag 
en met een hoog inkomen. Mensen 
die geboren  zijn in Nederland, Marok
ko, Turkije, Suriname, de Antillen, en 
in Indië. Ruim 8 % van de bewoners is 
homoseksueel. Er wonen doeners en 
denkers.  U heeft vast al gemerkt dat 
Het Schouw haar aanbod op deze 
diversiteit probeert af te stemmen. 
Zo bieden we college-reeksen en 
gespreksgroepen voor mensen die ge-
interesseerd zijn in geschiedenis, cul-
tuur en levensovertuiging. Zijn er ont-
moetingsmomenten voor mensen met 
een homoseksuele achtergrond. En 
ontmoeten Indische mensen elkaar tij-
dens de Indische soos, Tempo Doeloe.                     

(Anton Koolwijk, geestelijk verzorger

Voorloper
Dit voorjaar vierde Het Schouw haar 45 jarige bestaan. Terugkijkend op haar geschiedenis blijkt het huis 
vanaf haar start al gericht te zijn op de steeds veranderende behoeften van bewoners.  Met als gevolg dat 
Het Schouw al een bewonerscommissie, een keuzemenu en een buurtfunctie had, lang voordat dit landelijk 
gebruikelijk werd. Het huis is duidelijk een voorloper.

Roze Loper
SommigeSommige ouderen ervaren een drempel om bij ons te komen 
wonen. Zo zijn homoseksuele ouderen beducht op onbegrip en 
afwijzing. Homoseksualiteit werd lang gezien als een afwijking. 
In veel culturen en levensovertuigingen is dat nog zo. Dus hoe 
kan je als homoseksuele oudere weten dat je in Het Schouw 
echt welkom bent?  Omdat Het Schouw wil tonen dat het een 
vooruitstrevend, open en verdraagzaam huis is, vond een uit-
gebgebreide ‘tolerantiescan’ plaats. Gekeken werd naar de visie, 
bejegening, sfeer en het activiteitenaanbod. Er werd met be-
woners, medewerkers en de leiding gesproken. Uit de scan 
bleek dat het huis aan de vereisten voldeed. Vandaar dat het 
huis – als enige in Noord – 4 jaar terug De Roze Loper kreeg uit-
gereikt ten teken van ‘homovriendelijke locatie’. In november 
zal er opnieuw een ‘roze’ ISO-audit in Het Schouw plaatsvinden!

Waar heeft u als (buurt)bewoner behoefte aan? Deze vraag stellen onze medewerkers voortdurend. 
BBewoners geven verschillende antwoorden, maar samengevat komt het op het volgende neer:  ‘Een huis 
waar je je veilig voelt en je jezelf kan zijn. Waar je vrij bent te leven op de manier die je wilt. Waar je 
wensen, gewoonten, achtergrond, levensovertuiging en geaardheid gerespecteerd wordt. Waar verdraag-
zaamheid en respect heerst. Een huis met een fijne sfeer, waar het gezellig is. Waar je erbij hoort en je ge-
lijkgestemde mensen kunt ontmoeten. Een huis waar inspirerende, uitdagende en ontspannende activitei-
ten worden georganiseerd, die passen bij je belangstelling. Waar lieve, betrokken en deskundige mede
werkers en vrijwilligers werken. Die je vanuit verschillende disciplines ondersteunen’.
Het is een uitdaging om aan deze wensen en behoeften te voldoen. Toch blijkt opnieuw dat het ons lukt. 
We zijn er trots op dat we op Zorgkaart Nederland de afgelopen 4 jaar gemiddeld een klantwaardering 
kregen van 8,1. En de laatste 2 jaar zelfs een waardering van 9,0: het hoogste cijfer van heel Amsterdam! 

Op vrijdag 24 november en vrijdag 8 december wordt er 
van 14.00 tot 15.00 uur in deze twee nieuwe colleges 
dieper ingegaan op eerder besproken onderwerpen 
maar zullen ook nieuwe thema’s de revue passeren.
De levensloop van de mens wordt gevolgd en we 
pproberen in deze verschillende stadia verklaringen van 
crimineel gedrag te vinden, maar ook hoe we deze ge-
dragingen kunnen bestrijden. 
Entrée gratis voor bewoners en € 3,- voor buurtbewo-
ners (alleen pinnen).

Op donderdag 2 november is er weer een Halloween diner:
Een wansmakelijk diner, bestaande uit helse sappen, afkook-
sels van karkassen uit de moerassen van Nieuwendam. 
Spinnenweefsels en zwammen uit de kerkers van de Bijlmer-
bajes. Vampierwerende kruiden, aardknollen, giftige bonen 
en schimmels uit het Vondelpark. 

De aangstaanjagende muziek wordt ook dit jaar verzorgd 
door Martin De Verschrikkelijke! Dit spannende en griezelige 
Halloween-diner kost slechts € 15,- per persoon. 
Graag van tevoren reserveren op tel.nr. 020-7564114.

Op vrijdag 17 november geeft Trudy Admiraal een 
lezing met prachtige beelden over de pontjes die vroe-
ger over het IJ heen en weer gingen. Toen in 1968 de IJ-
tunnel werd geopend verdwenen ze uit Amsterdam. 
Samen met Fotograaf Martijn Gijsbertsen heeft ze 12 
van deze historische veren opgespoord en de verhalen 
achterhaald. Over deze historische pontjes is het boek 
“Heen en Weer’ gemaakt, dat u na afloop kunt kopen 
voor € 20,-. Misschien een leuk Sint of Kerstkado?
Aanvang 14.00 uur. Entrée gratis voor bewoners en 
€ 3,- voor buurtbewoners (alleen pinnen).


