100 jaar patrimonium
Wegens het grote succes van 18 januari jl. waar
140 oud/bewoners elkaar weer hebben ontmoet
sinds jaren moesten wij helaas ook bewoners
teleurstellen ,de veiligheid /capaciteiten kwamen
anders in het geding. Daarom heeft de werkgroep
besloten om voor de (ex) bewoners die niet
aanwezig konden zijn bij de reünie van 18 januari
een nieuwe datum in te plannen en wel op
zaterdag 25 april van 13.00 – 17.00 uur. Wilt u
hierbij aanwezig zijn meld u dan snel aan via de
mail Patrimonium100@gmail.com of op
telefoonnummer 06-13476280 van Wilma
Stokkel.

Gratis bakfiets voor wegbrengen grof
afval
Amstelveners kunnen kosteloos een elektrische
bakfiets lenen als zij hun klein grof afval naar het
Afvalbrengstation (Grutterij 26, bedrijventerrein
Legmeer) willen brengen. Een extra service voor
bewoners zonder rijbewijs of auto of voor
degenen die graag afval op de fiets afgeven.
De elektrische bakfiets kan op maandag van
12.00 tot 17.00 uur en van dinsdag tot en met
zaterdag tussen 9.00 – 17.00 uur geleend worden
bij Het Fietshuys, Sandbergplein 24B, 1181 ZX.
Tel.nr. 020-3315699 in het Stadshart (naast de
Bijenkorf). Reserveren is niet mogelijk. De fiets
leent Het Fietshuys namens de gemeente uit aan
inwoners van 18 jaar of ouder met een geldig
identiteitsbewijs.

Vegetarische maaltijd 26 maart
Komt u ook genieten van de maandelijkse
vegetarische maaltijd. Tineke zal het volgende
menu voor u koken:
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Er is naar aanleiding van het 100 jarig bestaan
van Patrimonium een herinneringsboekje
uitgegeven, als u dit boekje in uw bezit wilt
krijgen dan bent u welkom om deze op te halen
in het Pluspunt.
En de koffie staat klaar!

Repair Café in Pluspunt
Elke 1e dinsdag van de maand van 14.00 tot
16.00 uur. De volgende is op dinsdag 3 maart.
Onze vrijwilligers staan dan weer voor u klaar om
uw kostbare spullen
(proberen) te repareren.
Dit geldt ook voor het
herstellen en vermaken van kleding.

Rollatorcheck in Pluspunt
Op dinsdag 3 maart kunt u van 14.00 tot 16.00
uur ook in het Repair Café terecht om uw rollator
te laten nakijken, zodat u weer zorgeloos op pad
kunt.

Amstelveen in één ochtend schoon!
Tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag
21 maart gaan Amstelveners actief op pad om
zwerfafval op te ruimen. De opruimactie vindt
o.a. plaats vanuit Pluspunt. Inloop 09.30 uur.
Opruimen van 10 tot 12 uur. Nazit met koffie,
thee en gebak vanaf 12.00 uur op de startlocatie.
Iedereen kan meedoen. Aanmelden:
jrvquarles@gmail.com of 06 11 4000 37

 Wortel-bataatsoep met Thaise pesto
 Lauwwarme rijstsalade met aubergine
 Kokos- limoen-taartje
U kunt zich aanmelden voor de maaltijd bij
Pluspunt 020-6458141
De maaltijd kost: € 8,00. We gaan om 18.30 uur
aan tafel in de kleine zaal van Pluspunt

Teken (V)aardigheden
Tekent u al regelmatig, maar wilt u uw arceertechnieken en uw tekenvaardigheden uitbreiden
dan is dit iets voor u. In een klein groepje wordt u
door Dirk, een wijkgenoot, begeleid bij deze
vaardigheden.
Het volgende materiaal moet u zelf meenemen:
- tekenblok
- houtskool
- kneedbare gum
- Evt. iets om te
fixeren
De workshop is op
vrijdag 13 en 27 maart van 11.00 tot 12.00 uur.
Kosten voor deze workshop zijn € 2,00 per keer
U kunt zich aanmelden bij Pluspunt, waar de
workshop ook plaats vindt. Tel. 6458141

