
De maand mei komt er al weer aan. Een maand waarin de natuur nog meer tot bloei komt, de vogels
gaan broeden en hopelijk de zon zich vaker laat zien waardoor er meer buiten (op terras of dakterras) te
beleven valt. De winkels en terrassen zijn weer open en langzaam maar zeker komt het leven zoals we
dit kennen van ‘voor Corona’ dichterbij.
De bewoners van het Schouw mogen inmiddels weer gezellig bij elkaar zitten, dat wil zeggen de mensen
van de zorgwoningen en de groepswoningen. Tussen deze twee groepen moet er voor de zekerheid nog
wel afstand zitten. Binnenkort zal het RIVM besluiten of er meer mensen in een ruimte mogen zitten en
afhankelijk van het aantal gevaccineerde buurtbewoners zal er ook ruimte zijn voor deze groep. Dan zal
ook het Huis van de Buurt het Schouw met versoepelingen komen en hopen we alle buurtbewoners
weer te kunnen verwelkomen voor een kopje koffie, een maaltijd in het restaurant, de bingo of een
muzikaal optreden of klassiek concert.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over het Odensehuis, de clubs, de colleges die in het Huis van de Buurt
plaatsvinden, het nieuw te openen terras bij restaurant de Heemtuin en de bibliotheek die binnenkort
weer open is voor de buurt.

Huis van de Buurt en Odensehuis Het Schouw
Odensehuis Het Schouw is een onderdeel van het Huis van de Buurt. Beide organiseren activiteiten
waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen.

Nieuw deze maand zijn de UP! gesprekken. Dit zijn levendige gesprekken met een thema. Het
gesprek wordt begeleid door een buurtbewoner van uw eigen leeftijd. Deelname is gratis.

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 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 meedoen met breien voor een goed doel.

10.00 - 12.00 u Koffie inloop in de bibliotheek
12.00 - 13.00 u Lunch café in oprichting in de bibliotheek

09.30 - 11.30 u Koersbalclub in de Grote zaal

10:00 - 12:00 u Schilderclub in de bibliotheek

3 mei 14.00 - 15.30 u Tempo Doeloe Tuinkamer DP (college Nederlands Indië)
10 mei 13.30 - 15.00 u UP! gesprek over Moed* in de bibliotheek
24 mei 13.30 - 15.00 u UP! gesprek over Dankbaarheid* in de bibliotheek
31 mei 14.00 - 15.30 u Tempo Doeloe Tuinkamer DP (college Nederlands Indië)
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18 mei 13.30 -15.00 u UP! gesprek over Liefde* in de bibliotheek

12 mei 14.00 - 15.45 u Levenskunst Tuinkamer DP
26 mei 14.00 - 15.45 u Levenskunst UP! gesprek over Onbevangenheid* Tuinkamer DP
*Laat even weten als u wilt komen. Dat kan bij Jonne Meij op nr: 06 22.48.97.27 of met een mailbericht
naar: odensehuis@amstelring.nl

Vanaf vrijdag 30 april zijn er weer wekelijks colleges van Stichting Oud Gedaan Jong Geleerd te
volgen in het Huis van de Buurt van het Schouw. Een student komt u dan ‘lesgeven’ over een onderwerp
waar de student voor studeert. De komende collegereeks wordt gegeven door student-docent Dorro en
gaat over Filosofie: wat is goed en wat is slecht handelen? De colleges starten om 13:30 uur. De kosten
bedragen 3,- euro per college, inclusief koffie en thee. U kunt in het restaurant of bij de receptie betalen.
Graag even laten weten of u aanwezig wilt zijn door te bellen naar de receptie van het Schouw of te
mailen naar anan@amstelring.nl

30 april College 1: Doel van het leven
7 mei College 2: Oneindig geluk
14 mei College 3: Geen spijt
21 mei College 4: De beste mens

Vanaf 10 mei is de bibliotheek van 11:00-13:00 uur op de vrijdag in plaats van de maandag. Zodra
buurtbewoners weer welkom zijn te komen lenen laten wij dit u weten.

Binnenkort is er op zaterdag en/of zondag Happy Ouwer in de Grote Zaal van het restaurant. Met een
muziekje of cd, een hapje en een drankje en een praatje.

3 en 31 mei 14.00 - 15.30 u Tempo Doeloe Tuinkamer DP  (college Nederlands Indië)
(geen aanmelding meer mogelijk)

elke dinsdag 09.00 - 12.00 u Breiclub. Voor u zelf breien of meedoen met breien voor een
goed doel.

19 mei 13.30 - 15.30 u Roze Koffie Inloop Aanmelden bij pschroder@amstelring.nl

elke donderdag 09.30 - 11.30 u Koersbalclub

Vanaf 1 mei mogen de zomerterrassen weer open! Ons restaurant heeft (eindelijk!) een vergunning
gekregen voor een leuk buitenterras waar u binnenkort van een kopje koffie met iets lekkers, een lunch
of gewoon een versnapering in de zon kunt genieten. Voor de mensen die boven het restaurant, op het
Dollardplein, krijgen een speciale uitnodiging als het terras “zijn deuren” gaat openen!
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