
Al lange tijd stond de grote opknapbeurt van ons Huis van de Buurt en restaurant De
Heemtuin in de planning. Zoals u misschien wel hebt gezien is het bijna helemaal af! We
hebben de vloer vernieuwd, maar ook het meubilair en de verlichting. De gordijnen worden
ook snel opgehangen. Er komt bovendien een extra activiteitenruimte bij door het plaatsen
van een dichte wand tussen restaurant en koffiehoek. Voor de bewoners van onze
zorgwoningen IJdoornlaan/Dollardplein is er een feestelijke brunch en een kleine officiële
opening op zaterdag 4 april. De grote feestelijke opening voor de buurtbewoners staat in
de planning!

De Dagbesteding zit vanaf maandag 5 april in hun nieuw opgeknapte ruimte in het Huis
van de Buurt! Het Odensehuis krijgt ook weer een eigen plekje maar blijft, totdat de wand
is geplaatst, gebruik maken van de ontmoetingsruimte van de Slufter.

● Odensehuis wandelclub: elke maandag; start in de Ontmoetingsruimte van de
Slufter met om 10:30 uur koffie en van 11:00 - 12:00 uur wandelen Vooraf
aanmelden bij Jonne 06 2248 9727

● Odense leesclub: elke dinsdag 10:30 - 12:00 uur in de Ontmoetingsruimte van de
Slufter. Vooraf aanmelden bij Jonne 06 2248 9727

● Odense Koffie inloop. Wekelijks van 10.00 - 12.00 uur in de Ontmoetingsruimte van
de Slufter. Vooraf aanmelden bij Jonne: 06 2248 9727.

Het Odensehuis werkt met een vrijwillige bijdrage.

Inmiddels hebben zo goed als alle bewoners en het personeel van het Schouw de vaccinatie gekregen.
Dit heeft er toe geleid dat we in het Schouw mogen versoepelen. De bewoners mogen weer met andere
bewoners in een ruimte komen, 30 personen maximaal, we houden nog wel 1,5 meter ruimte tussen de
mensen van de zorgwoningen en de groepswoningen. Het geeft kortom weer lucht! We hebben goede
hoop dat dit positieve gevolgen heeft voor alle bezoekers van het Huis van de Buurt!
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Wij hopen daarmee dat wij ook de buurtbewoners per 25 april in onze opgeknapte ruimtes
kunnen verwelkomen. Zodra wij weten wat er weer mogelijk is zullen wij u weer een
nieuwsbrief sturen. Wij zullen dit met een feestelijke opening aankondigen!

13:30 - 15:30 uur Roze Levenskunst (vanaf maandag 12 april) om de twee weken, aanmelden via
pschroder@amstelring.nl

Van 10:00 - 12:00 Breiclub (vanaf dinsdag 6 april)

13:30 - 15:30 Roze Koffie inloop (vanaf woensdag 7 april) om de twee weken, aanmelden via
pschroder@amstelring.nl

10:00 - 12:00 uur Koersballen (vanaf donderdag 8 april)

Vanaf eind april start er weer een reeks! Houdt u de posters in de gaten. Stichting Oud Gedaan Jong
Geleerd is bezig met een leuke nieuwe student voor deze reeks.

Vanaf maandag 26 april mogen buurtbewoners weer boeken komen lenen! Uw bent welkom tussen
12:00 en 13:00.
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