
Hierbij ontvangt u het overzicht van alle activiteiten die in juni voor de buurtbewoners
worden georganiseerd. Helaas kunnen bewoners en buurtbewoners nog niet worden
gemixt.

In verband met de Corona is het voor sommige activiteiten aanbevolen om te laten weten
dat u wilt komen.

10.00 - 12.00 u Koffie inloop Odensehuis in de bibliotheek
11.00 - 12.00 u Wandelen door het groen van Noord, verzamelen in de bibliotheek

10.00 - 11.30 u Samen Leesclub Aanmelden is nodig*
09.00 - 12.00 u Breiclub Voor u zelf breien of breien voor een goed doel. In de grote zaal
*jmeij@amstelring.nl

10.00 - 12.00 u Koffie inloop Odensehuis in de bibliotheek
12.00 - 13.00 u Lunchcafé Odense in de bibliotheek; Aanmelden is nodig*
*jmeij@amstelring.nl

09.30 - 11.30 u Koersbalclub In de grote zaal

10:00 - 12:00 u Schilderclub In de tuinkamer
11.00 - 13.00 u Bibliotheek open voor lenen en terugbrengen, in de bibliotheek
13:30 - 14:30 u College door Stichting OGJG In de tuinkamer

De komende collegereeks gaat over “het recht in ons dagelijks leven” en wordt gegeven
door Quinten. Graag opgeven via de receptie van het Schouw. Kosten 3,- euro per college.

College 1 op 28 mei: De onrechtmatige daad
College 2 op 4 juni: Risicoaansprakelijkheid
College 3 op 11 juni: Alledaagse verbintenissen
College 4 op 18 juni: Grondrechten
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Ontmoeting en activiteit voor en door mensen met en zonder beginnende dementie.
Sluit aan bij de activiteiten hierboven genoemd of maak een afspraak voor een persoonlijk
kennismakingsgesprek over de mogelijkheden bij Jonne Meij: tel.: 06.22.48.97.27

Bibliotheek
Goed nieuws! De bibliotheek in Het Schouw mag open voor de buurtbewoners. Na de
verbouwing is de boekenkast verhuist. Deze staat nu naast de balie van het restaurant.
Bent u nog geen lid van de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam)? Ook dan bent u van
harte welkom. De boeken worden nu uitgeleend door vrijwilligster Mintsje. Zij heeft veel
ervaring met boeken, opgedaan tijdens haar werk in een boekwinkel op het
Buikslotermeerplein.

De wekelijkse clubs vindt u in het overzicht hierboven. De twee wekelijkse en maandelijkse
clubs staan hieronder, met de data.

7 + 21 juni 13:30 - 15:30 Roze Levenskunst Aanmelden bij pschroder@amstelring.nl

1 juni 13.30 - 15.00 Koffie & een goed gesprek In de bibliotheek
8 juni 13.30 - 15.00 Koffie & een goed gesprek De Slufter
15 juni 13.30 - 15.00 Gesprek voor familie en vrienden, over de omgang & zorg

voor iemand met dementie In de bibliotheek

2, 16, 30 juni 13:30 - 15:30 Roze Koffie Inloop Aanmelden bij pschroder@amstelring.nl
9 + 23 juni 14:00 - 15:30 Levenskunst in de tuinkamer

-

4 juni 14.30 - 15.30 Bewegen met het Nationaal Ouderenfonds. in de Slufter,
op uw eigen balkon, uw eigen tuin of op de binnenplaats.
Contactpersoon is Jonne Meij; jmeij@amstelring.nl

Telefoonnummer receptie Het Schouw 020-7564000
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