
Programma februari - 1 mei

50 jaar Het Schouw

Op 23 februari 1972 vond de opening plaats van Het Schouw - met 346 bewoners -
het grootste sociaal democratische verzorgingshuis van Nederland. Het werd
gebouwd door de Willem Drees Stichting met als grondleggers de PvdA, de VARA,
Humanitas en de Algemene Woningbouwvereniging.

Dr. Willem Drees - een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse politici - gaf het
huis als motto mee:

In dit huis worden niet alleen jaren aan het leven,

maar wordt ook leven aan de jaren toegevoegd…

Het Schouw groeide uit tot een vooruitstrevend, befaamd en geliefd woonzorg- en
ontmoetingscentrum. Met strijdbare, kleurrijke bewoners en medewerkers en een
focus op welzijn.
Het ‘rode hart’ klopte via waarden als gelijkwaardigheid, vrijheid, verdraagzaamheid
en verbondenheid. Het huis had kritische bewoners, die actief waren geweest in de
politiek, de vakbond en bij de emancipatiestrijd. Bewoners van Het Schouw
protesteerden geregeld: voor betere zorg en tegen bezuinigingen. Een keer werd
door bewoners daartoe zelfs de veerpont naar Centraal Station bezet.
Jaar na jaar werd de Dag van de Arbeid gevierd. Met vermaarde sprekers zoals
Willem Drees, Joop den Uyl, Wim Kok, Job Cohen en Hedy D’Ancona.
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Het Schouw is 50 jaar later een vernieuwd woonzorgcentrum met 130 bewoners, 72
appartementen en 53 driekamerappartementen. De waarden en tradities van toen
zijn echter nog steeds herkenbaar. Het is een thuis voor iedereen, ongeacht politieke
kleur, cultuur, geaardheid en levensvisie. Met een bruisend Huis van de Buurt en een
restaurant waar buurtbewoners graag komen. Met een ‘Roze Loper’ certificaat ten
teken van homovriendelijkheid. Met ontmoetingen voor roze senioren (Roze Inloop),
voor Indische senioren (Tempo Doeloe) en een Dagbesteding.
Met heerlijke dakterrassen en volkstuin De Bongerd, een heerlijke groene plek waar
het in april tot oktober goed toeven is. Het Schouw staat voor kleurrijkheid en
diversiteit. Een kloppend hart in de wijk!

Feestprogramma

50 jaar Het Schouw! Dat vieren we een jaar lang met bewoners, buurtbewoners,
naasten, medewerkers en vrijwilligers. We staan daarbij stil bij het verleden, heden
en de toekomst.

We starten met het Jubileum Festijn en blikken tot en met 1 mei terug op het
roemruchte verleden van Het Schouw, op de sociale geschiedenis en herleven de
jaren 70.
Met het Zomerfestijn staan we - met een Oosterse-, Hollandse-, Tropische- en
Indische- Pride Maand - stil bij het kleurrijke heden.
En met het Toekomst Festijn blikken we vooruit: naar de jeugd, de techniek en de
toekomst van Het Schouw. U krijgt hier later meer informatie over.

In het maandprogramma vindt u welke activiteiten er maandelijks plaatsvinden. Krijgt
u dit programma nog niet, dan kunt u dit ophalen bij Het Schouw (Dollardplein 2,
1025 XJ Amsterdam), of door een mail te sturen naar:
huisvandebuurthetschouw@amstelring.nl of uw gegevens doorgeven aan onze
receptie tel 020-75 64 000. Ook buurtbewoners zijn - wanneer dit vanwege de
corona veiligheidsregels mogelijk is - van harte welkom. Informeer desnoods bij
de receptie.

Deelname aan activiteiten kost 3,50 euro per activiteit. U kunt - voor aanvang
van de activiteit - met uw pinpas een kaartje kopen bij de receptie.
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HET JUBILEUM FESTIJN
Het Schouw bruist altijd van de activiteiten. Een overzicht hiervan vindt u in ons
maandprogramma. In deze uitgave worden de speciale jubileumactiviteiten
uitgelicht. Zo ziet u in een oogopslag welke extra activiteiten er plaatsvinden.

Dinsdag 22 februari 13.30 uur Koffiekamer voor bewoners IJdoornlaan

Woensdag 23 februari 13.30 uur Kleine Zaal voor bewoners Dollardplein

Het verhaal van Het Schouw

Aan de hand van herinneringen, beelden en muziek wordt verteld over de
bijzondere geschiedenis en idealen van en het dagelijkse leven in Het Schouw. Er
worden speciale liederen over 50 jaar Schouw gezongen, een kunstwerk onthuld
en op het huis getoost.

Nieuw: Café Rosé
voor roze gezelligheid
In Het Schouw is het belangrijk dat
iedereen zichzelf kan zijn en zich vrij, veilig
en gerespecteerd voelt. Gelijkwaardigheid
en verdraagzaamheid zijn dan ook
vanzelfsprekend. Vandaar dat er vanaf de
jaren 80 aandacht was voor seksuele
diversiteit. Zo konden homoparen (zie
plaatje) op een tweepersoonswoning
wonen. Het Schouw heeft een Roze Loper,

ten teken van homovriendelijkheid. Er is een tweewekelijkse Roze Koffie Inloop
en een Roze Levenskunst gespreksgroep. Nieuw is dat elke maand Café Rosé
wordt georganiseerd: een gezellige middag met een optreden, dans, bingo,
spreker of wat dan ook, maar dan met een roze tintje. Iedereen die van roze
gezelligheid houdt is daar van harte welkom!
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Bijzondere bijeenkomsten
Donderdag 24 februari 13:30 uur Grote Zaal
Café Rosé: Huize Klivia door Luna & De Poppers - cabaret
In deze cabaretvoorstelling maken bewoners en medewerkers van Huize Klivia maken zich
zorgen om Lorre. Lorre is de papegaai, een paradijsvogel met alle kleuren van de regenboog
en altijd vrolijk. Maar nu niet. Waarom verliest hij zijn weelderige veren? En waarom verstopt
hij zich zo stilletjes in zijn kooi? Zuster Klivia en muziektherapeut Dirk halen dokter Don erbij.
Krijgen zij het samen met u voor elkaar…. komt Lorre weer uit de kooi? En komt de goede
stemming er weer in?

Donderdag 3 maart 13:30 uur Grote Zaal
Roze Bingo met Miss Kimberley Clarck

Donderdag 10 maart 13:30 uur Grote Zaal
Optreden Franje
Annie de Musical, voorstelling over het leven van Annie M.G. Schmidt

Donderdag 17 maart 13:30 uur Grote Zaal
Muzikale Bingo met Kees Bos

Woensdag 23 maart 13:30 uur Grote Zaal
Koek & Snoepie
Oud-Hollandse snoepkraam met quiz en lekker proeven

Donderdag 24 maart 13:30 uur Grote Zaal
13:30 Optreden Rudy Scafili
Muzikale wereldreis

Donderdag 31 maart 13:30 uur Grote Zaal
Café Rosé Rolf van Rijsbergen
Zang uit de vrolijke jaren 70
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Maandag 4 april 13.30 uur Tuinkamer

De Matthäus Passion
Al jaren staat de Matthäus passion
op nummer 1 in de top 100 van de
klassieke muziek. Fred Bos laat u -
op speelse wijze - kennismaken
met de mooie muziek. Er wordt
ingegaan op het ontstaan, de
structuur en de herkomst. En
uiteraard wordt de muziek ten
gehore gebracht. Na afloop van de
presentatie zult u begrijpen waarom
deze muziek zo populair is.

Donderdag 7 april 13:30 uur Grote Zaal
Optreden La Familia - Operamuziek

Donderdag 14 april 13:30 uur Grote Zaal
Optreden Professor Russolo
Zang met gitaar.

Donderdag 24 april 13:30 uur Grote Zaal
Bingo

Do 28 april 13:30 uur Grote Zaal
Café Rosé: Monique Zingt
Songfestival liedjes
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Colleges: De Rode Droom
Elke vrijdag 13:30 – 15:00 uur Tuinkamer

Ontstaan, ideaal en mensbeeld van de vooruitstrevende beweging

Vrijdag 11 maart: De Rode Droom 1: De Goede Oude Tijd

Terugblik op de sociale geschiedenis van 100 jaar terug, de verzuiling, de

standenmaatschappij en de opkomst van het socialisme.

Vrijdag 18 maart: De Rode Droom 2: Samen Sterk

Samen met Joke Peppels (vml. stadsdeelvoorzitter van Noord) bekijken we

beelden uit de VARA serie De Strijd, staan we stil bij het ontstaan van

vakbonden, de vrouwenbeweging en de SDAP.

Vrijdag 25 maart: De Rode Droom 3: De Rode Familie en De PvdA

We staan stil bij het ontstaan en de idealen van diverse vooruitstrevende

organisaties die samen de rode familie vormden (Het Vrije Volk, Ons Huis,

NIVON, NVSH, Vara, Blauwe knoop). En bij het ontstaan en de idealen van de

PvdA. Met Piet Jonker (oud-wethouder)
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Vrijdag 1 april De Rode Droom 4: Jeugdbewegingen en de AJC Kleine Zaal

De Arbeiders Jeugd Centrale was de belangrijkste socialistische jeugdbeweging.

Jongeren leerden er gemeenschapszin. De AJC heeft duizenden idealistische

mensen geïnspireerd. Politiek en cultureel bewust, strijdbaar met oog voor

natuur en schoonheid. Joke Koningh vertelt over opkomst, achtergrond en

betekenis van de AJC.

Vrijdag 8 april: De Rode Droom 5: Verzuiling en sociale cohesie in Noord

Ook in Noord was de samenleving verzuild. Twee Noorderlingen halen

herinneringen op over verzuild wonen, verzuild winkelen, verzuild kerken en

verzuilde ouderenzorg. Met Theo Overmars en Marga Bögels (Oud directeur

Willem Dreeshuis)

Vrijdag 15 april: De Rode Droom 6: De nieuwe mens

Idealen over de nieuwe mens kwamen terug in strijdliederen, kunst, architectuur
en stedenbouw.
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Vrijdag 22 april:  Humanisme 1: Een nieuw geestelijk huis

In de gevangenkampen spraken gevangenen over de opbouw van een nieuwe

samenleving en de vorming van een geestelijk huis voor de vrijdenkers,

atheïsten, ongelovigen en buitenkerkelijken.

Vrijdag 29 april: Humanisme 2: Hedendaags humanisme

Zondag 1 mei 13:30 – 15:30 uur Grote Zaal

Dag van de Arbeid
Met vml. burgemeester Job Cohen als spreker en strijdliederenkoor Melange
Rood.

Zomerfestijn
In mei start het Zomerfestijn. Meer informatie vindt u in het maandprogramma.

Toekomst festijn
In september start het Toekomst festijn. Meer informatie vindt u in het
maandprogramma.
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