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De komende feestmaand weer volop kans op gezellige 
ontmoetingen in servicepunt Menno. 
 

Voordat je het weet is het alweer zo ver, wat gaat de tijd toch snel. 

Dit jaar hebben wij een leuk programma voor u samengesteld in de maanden november en 

december. Dit zijn dé maanden waar Dynamo, Zonnehuisgroep Amstelland, Actenz en Buurtsoos 

gezellige en feestelijke middagen organiseren. U kunt genieten van lekkernijen, zoals warme 

chocolademelk en andere versnaperingen. Verder zijn er muzikale optredens van de Amstel River 

Singers en het Actenz-koor dat perfect aansluit bij de feestelijke dagen rondom Kerst.   

 

Let op! Met de kerstdagen 25 en 26 december en op nieuwjaarsdag 1 januari vinden er geen 

activiteiten plaats. Het buurtrestaurant is gesloten op tweede Kerstdag, woensdag 26 en vrijdag 

28 december. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Wij stellen u graag voor aan Aafke van Actenz. 
 
Hallo ik ben Aafke, ik ben begeleider van de inloop op woensdag en vrijdag van 9.30 tot 13.00 uur 

in het restaurant van het Menno Simonshuis. Iedereen is welkom!  

 

U kunt altijd even langskomen voor een kop koffie of thee, voor wat gezelligheid en een praatje. 

Er wordt verder niets van u verwacht.  

Gewoon even binnenkomen is ook leuk.  

Er is altijd wel de mogelijkheid iets te doen, basismateriaal is aanwezig.  

 

U treft (buurt)bewoners aan die tekenen of schilderen, werken met een naaimachine of iemand 

die een beeld maakt. Er zijn twee laptops aanwezig en u kunt ook met uw eigen klusjes komen en 

erbij komen zitten. 

 

De voornaamste doelen van deze groep zijn: met elkaar contact hebben, belevenissen uitwisselen, 

een beetje lachen in een actieve sfeer. Leer elkaar kennen en wie weet, vindt u een maatje met 

wie u dingen kunt ondernemen.  

 

Van 12.00 uur tot 12.30 uur is er ook de mogelijkheid om voor €1,50 aan te schuiven bij de lunch: 

belegde boterhammen met melk of karnemelk.  

 

Kom een keertje langs! U bent van harte welkom, liever nog wat aanvullende informatie? Dat kan 

mail naar a.sjollema@ggzingeest.nl 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantelzorgers programma, voor 
iedereen die zorgt voor een 
ander! 
 

Op dinsdag 6 november van 14.00 tot 15.30 uur komt de 

literatuurgroep Buitenveldert. Zij gaan mooie poëzie 

gedichten voordragen. Iedereen is welkom! U hoeft zich 

hiervoor niet aan te melden. 

 

Op woensdag 7 november om 12.00 uur is er een 

mantelzorg lotgenotenlunch, Restaurant Gordel A.J. 

Ernststraat 577 Gelderlandplein. Vooraf aanmelden via: 

mcelie@dynamo-amsterdam.nl 

U ontvangt bericht van deelname. 

 

Op woensdag 14 november van 15.00 tot 16.30 uur 

Verwen moment door BeautyLina, handverzorging en spa.  

Vooraf aanmelden bij Mathilda. 

mcelie@dynamo-amsterdam.nl 

U ontvangt bericht van deelname.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bustocht met Groen-Grijsbus naar 
de Zaanse Schans. 
 

Op zaterdag 24 november vertrekt de touringcar van 

Groen Grijs vanuit het Menno Simonshuis naar de Zaanse 

Schans. 

 

We verzamelen om 11.00 uur in het restaurant van het 

Menno Simonshuis, waar de bus om 11.30 uur zal 

vertrekken. 

 

Na het bezoek aan de Zaanse Schans, gaat u naar het 

Zaans museum (waaronder de Verkade Experience) en 

kunt u daarna genieten van een lekkere pannenkoek. U 

bent rond 17.00 uur weer terug in het Menno. 

 

Goed om rekening mee te houden 

U kunt uw rollator mee nemen. Houd er rekening mee 

dat de Zaanse Schans niet geheel toegankelijk is voor 

mindervalide. Het is daarom belangrijk dat u zelfstandig 

de tocht kan maken of begeleiding meeneemt.  

De busrit plus het museumbezoek kost u €7,50 per 

persoon.  

Alle consumpties en pannenkoeken zijn voor eigen 

rekening. 

 

Informatie over de trip en aanmelden kan bij Paula 

Sjobbema. Iedere dinsdag, donderdag en zaterdag 

aanwezig in het Mennorestaurant. Graag meteen betalen 

bij het reserveren.  
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Locatie: 

servicepunt  

Menno Simons 

Noordhollandstraat 17a 

1081 AS Amsterdam 

Telefoon  

020 51 71 010 

 

 

Volg ons op: 

  

      @Dynamo020 

      

      Dynamo Buitenveldert 

 

 

 

 
 
Schrijft u mee? 

Heeft u een leuk verhaal  

of leuke tips voor de  

buurt, Mennokrant? 

Copy stuurt u naar: Dynamo 

coördinator Mathilda Celie  

mcelie@dynamo-amsterdam.nl  

Tel: 06 47 94 61 11 

 

Deze Mennokrant verschijnt een 

paar keer per jaar op initiatief 

van Dynamo en is bedoeld voor 

buurtbewoners uit 

Buitenveldert en in de buurt 

van servicepunt Menno Simons. 

Krantje uit? Geef hem door aan 

uw buren! 

 
 

 

 

November: 

Donderdag 1      Natuurfilm, aanvang 14.00 uur Mennorestaurant    

Vrijdag 2                              Bitterballen borrel vanaf 15.30 uur Menno. 

Dinsdag 6  Start In Balans training 20 weken iedere dinsdag en vrijdag, info 

via Gino de Graag Fysiopraktijk Menno 1e. 

Dinsdag 6  Mantelzorgverhalen thema Poëzie aanvang 14.00 uur door de 

literatuurgroep Buitenveldert. 

Woensdag 7 Mantelzorg lotgenotenlunch, Restaurant Gordal Gelderlandplein 

12.00 uur vooraf aanmelden bij Mathilda, deelname na 

bevestiging van aanmelding.  

woensdag 14  Mantelzorgers Verwen moment door BeautyLina, handverzorging 

en spa. Vooraf aanmelden bij Mathilda, deelname na bevestiging 

van aanmelding. 

Vrijdag 16  Live café Optreden door Arthuro aanvang 15.00 uur. 

Maandag 19 en 26  Beweegt u mee toer Moderne dans en lunch. Zie flyers, aanvang 

10.30 uur. 

Woensdag 21 BINGO aanvang 14.00 uur Menno restaurant. 

Donderdag 29 Sinterklaas toneelstuk aanvang 10.30 uur Restaurant. 

December: 

Maandag 3 en 10  Beweegt u mee toer Moderne dans en lunch. Zie flyers, aanvang 

10.30 uur. 

Dinsdag 4  Roofvolgelshow aanvang 14.30 uur restaurant. 

Woensdag 12 Kerst BINGO aanvang 14.00 uur Menno restaurant. 

Donderdag 13  Kerst Dansgala in Menno aanvang 13.30 uur. 

Vrijdag 14  Kerst Optreden door Amstel River Singers aanvang 14.00 uur 

restaurant Menno.  

Dinsdag 18  Kerst High tea, vooraf aanmelden bij Inge €2,50 pp. 

Donderdag 20 december Kerst Editie “Opera” Muziek en herinneringen met Anton via de 

CD, 14.00 tot 16.00 uur in de Restaurant. 

Vrijdag 21 Kerst zingen samen met het ACTEZ koor aanvang 14.30 uur 

restaurant Menno.  

 

DOORLOPENDE ACTIVITEITENAGENDA: 

Maandag Lunch in Menno 12.00-14.00 uur   

                                              Koffie ontmoeting 14.00-16.00 uur 

                                              Ski Bo kaartgroep 14.00-16.00 uur 

Dinsdag            Creatief met Paula 10.30-12.00 uur 

                                              Gym en koffie drinken 10.00-11.30 uur regentenkamer 

                                              Lunch in Menno 12.00-14.00 

                                              Buurtinloop spelmiddag 14.00-16.00 uur 

        Talentent voor kids 15.30 uur regentenkamer. 

Woensdag       Spreekuren Woonzorg Nederland, 09.00-10.00 uur    

Actenz Buurtinloop vanaf 10.00-13.00 uur 

Wandel je fit met Natalie startpunt bij Menno binnen 11.00-12.00 

uur, daarna kopje koffie. 

Klaverjassen, 14.00-16.00 uur (behalve met Bingo) Om de 3e week 

Bingo14.00-16.00 uur 

                                              Buurtrestaurant Menno vanaf 17.30-21.00 uur 

Donderdag  Muziek-zingen 10.30-12.00 uur 

                                             Spelinloop peuters en ouders en opa’s en oma’s 10.00-11.30 uur 

tijdelijk in Speeltuin Goudesteijn. 

Bibliotheek Gonny, 11.30-12.30 uur. 

Mantelzorg lotgenotengespreksgroep iedere  

1e donderdag van de maand. Thema dementie 14.00 uur 

regentenkamer Marita v. Onna  

Kaartspel Skip bo, 14.00-16.00 uur 

YOGA zittend in de stoel, 15.30 tot 16.30 uur regentenkamer 

onder leiding van docent kosten  

€ 2,50 per keer. 

Samen koken en eten drie maal per maand zie het kookrooster 

vanaf 15.30-19.00 uur 

 Vrijdag                                Actenz Buurtinloop en lunch vanaf 10.00-13.00 uur 

Gym en koffie drinken 10.00-11.30 uur 

        Spreekuur woonzorg Nederland 15.00-16.00 uur 

                                              Buurtrestaurant Menno 17.30-21.00 uur 

Zaterdag               Buurtsociëteit, 10.00 -15.00 uur. 

        

 

Hoe stevig staat u op uw benen? 
 

In samenwerking met Fysiotherapie Menno Simons zal er 

een cursus In balans gegeven worden in het Menno. Deze 

cursus start op dinsdag 6 november. Twee maal per 

week een bijeenkomst op dinsdag in de regentenkamer 

en op vrijdag in het restaurant van 11.00 uur tot 12.00 

uur.  

 

Wat kunt u verwachten?  

Aan het begin en aan het einde van de trainingsperiode 

worden verschillende testen afgenomen om te zien hoe 

het met uw balans en conditie is gesteld. Zo kunt u zien 

wat u heeft bereikt met de cursus.  

De trainingsperiode bestaat uit 20 trainingen in 10 

weken (twee keer per week) hier leert u: 

 

- praktische oefeningen 

- hoe u sterkere benen krijgt 

- hoe u uw evenwichtsgevoel kan verbeteren 

- hoe u in balans kan blijven en 

steviger op uw benen kan staan. 

 

U krijgt les van opgeleide trainers en ontvangt een 

cursusboek met oefeningen voor thuis. 

 

Voor informatie en aanmelden: 

Gino van der Graaf Fysiotherapeut Menno Simons 

praktijk, e-mail ginodegraaf1@gmail.com 

 

 

Servicepunt Menno Simons 
verbindt 
Servicepunt Menno Simons is een ontmoetingsplek waar 

mensen uit Buitenveldert elkaar ontmoeten in een 

huiselijke setting. We eten samen, helpen elkaar een 

handje, doen creatieve activiteiten en genieten van een 

optreden of een lezing. We maken hier samen een 

betere buurt! Het servicepunt Menno is een initiatief 

van Dynamo en te vinden in het Menno Simonshuis 

(begane grond). Voor meer informatie en de weekmenu's 

van het buurtrestaurant kijkt u op onze website: 

www.dynamo-amsterdam.nl 

 


