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Literatuur leesgroep 

 
Op 9 mei start er een klein clubje van maximaal vier tot zes personen,  
literatuurliefhebbers. We beginnen om 13.30 in de Regentenkamer van het 
Menno Simonshuis.  
 
Irene Luiks brengt korte verhalen ten gehore en verhalen uit de 
wereldliteratuur die naar het Nederlands vertaald zijn. U kunt  
met andere buurtgenoten een kopje thee drinken tot 15.00 uur.  
 
Gezien er beperkt plaats is, graag vooraf aanmelden voor de  
groep. Meld u aan bij Mathilda op servicepunt Menno Simons of  
via email: mcelie@dynamo-amsterdam.nl 

 

 

Het Menno Simons start een Alzheimer Trefpunt  
Voor mensen met beginnende dementie, hun partners en naasten is er op 
woensdag 15 mei een Alzheimer Trefpunt Buitenveldert met als thema; 
‘Ander gedrag door dementie, hoe ga je daar samen mee om?’ Romina Brons 
Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog van de Zonnehuisgroep geeft 
toelichting. 
 

Inzicht in dementie, advies over het omgaan met bepaald gedrag en de juiste 
ondersteuning: veel mensen helpt dit om fijner en langer zelfstandig te kunnen 
wonen. Er valt veel kennis te delen en ook simpelweg het kunnen praten met 
lotgenoten maakt voor sommigen een groot verschil.  
Daarom organiseert Alzheimer Nederland samen met Dynamo, Hulpdienst 
Buitenveldert en Zonnehuisgroep Amstelland maandelijks Alzheimer Trefpunt-
bijeenkomsten. Bij elk Trefpunt gaat een deskundige in op een of meerdere 
facetten van het leven met dementie en kunt u, als u wilt, hierover in gesprek.  
 

Het programma: 
16.00 uur       Inloop met koffie en thee 
16.30 uur       Inleiding en informatief programma 
Pauze 
17.30 uur       Tweede deel 
18.00 uur       Aansluitend is er de mogelijkheid om met elkaar te eten.               
 

Waar: 
Menno Simonshuis, Noordhollandstraat 17-A in de ruimte van het Amsterdams 
Ontmoeting Centrum (AOC), 1081 AS Amsterdam  
Contactpersoon: Marita van Onna (020 51 71 013) 
 

Praktische informatie 

• U hoeft zich niet aan te melden.  

• Menno Simons is goed bereikbaar met de gratis Gelderlandpleinbus en met 
Aanvulllend Openbaar Vervoer. Is het vervoer een probleem, dan kunt u ons 
bellen (020 51 71 013). 

• Het programma en koffie/thee zijn gratis.  

• Wilt u mee-eten? Buurtrestaurant Menno Simons van Dynamo serveert een 
twee- (€ 6,50) of driegangen-menu (€ 8,50). Aanmelding (en eventueel 
afmelding) minimaal 24 uur van te voren via 020 46 09 300. 

• Ook welzijnswerkers en andere belangstellenden zijn welkom. 
 

Op 19 juni staat in de planning ‘Hoe ga je om met veranderingen in de relatie 
na de diagnose dementie?’. 
Met psycholoog/seksuoloog Liesbeth Stam (Alzheimer Amsterdam)  
 
 

De Buurtbus Buitenveldert 

De buurtbus komt twee keer per maand naar  
Buitenveldert Oost en West. De bemensing van  
de buurtbus bestaat uit de gebiedsmakelaars  
Leonie Ranzijn, Aïmane Soussi en Ella Teunisse.  
Zij komen met de buurtbus informatie halen en brengen. Over zaken als groen, 
welzijn, veiligheid, wonen, (maatschappelijke) initiatieven en ontmoeten, 
kortom de leefbaarheid in de straat en de wijk. De bus is er op; dinsdag 14 mei 
en 2 juni van 12.00 tot 14.00 en donderdag 27 juni van 16.00 tot 18.00 uur. 
Voor aanvullende informatie neemt u contact op met Leonie Ranzijn via email: 
l.ranzijn@amsterdam.nl 
 

Ouwer met Power bij het Menno 
Op dinsdag 28 mei, 4, 11 en 18 juni van 14.00 -
16.00 uur organiseert Dynamo “Ouwer met Power” 
in de Regentenkamer van het Menno Simonshuis. 
Tijdens deze training leren wij u wat te doen bij 
onveilige situaties op straat of aan de deur. U voelt 
zich na de training sterker en krachtiger. Wij 
reiken handvatten aan over houding, stemgebruik, 
het aangeven van grenzen en de-escalatie in een 
onveilige situatie. Ook besteden wij aandacht aan 
confrontatie-technieken, ademhaling, focus en 
stevig staan. Kortom een zeer waardevolle training 
in fysieke weerbaarheid. Na afloop hebben wij een 
nazit met koffie en thee. 
Ook wordt er binnenkort een  
bijeenkomst  georganiseerd waarbij  
waargebeurde situaties nagespeeld  
en besproken worden. Ook kunt u  
uw eigen ervaringen delen en vragen 
stellen.  
Wij vermelden de data op het informatiebord  
bij binnenkomst in het Menno. 
Wij bieden deze training gratis aan. U dient zich 
wel aan te melden, graag voor 22 mei.  
Dat kan via Julie van Zweden | 06 26 63 52 36 of 
via email: jvanzweden@dynamo-amsterdam.nl 
 

 
Mantelzorgprogramma 
Zorgt u voor uw naaste of iemand anders? 
Dat is een hele grote inspanning. Om u een beetje 
ontspanning te bieden, organiseren wij diverse 
activiteiten voor mantelzorgers. 
Op vrijdag 14 juni om 14.00 uur wordt in 
samenwerking met de Literatuurgroep 
Buitenveldert reminiscentie verhalen (verhalen 
over herinneringen) voorgedragen uit eigen werk. 
 

U bent van harte welkom, zonder aanmelding. 

 
 
Literaire salon op vrijdag  
Op 31 mei om 14.00 uur komt de dichter Merik van 
der Torren (1956). Hij leest voor uit zijn 10de 
bundel. Hij sloot zich in 1988 aan bij de Klus: de 
wekelijkse schrijfworkshop van Simon Vinkenoog.  
Bundels van Merik zijn:  
Gloeiende Letters (1989), Dronken van 
Wijn (1991), Drie gedichten (1991), Zoete 
Zoenen (1992), Hier is mijn bloem (1996), Blauw 
als de Vonken (1999) en Herfsttij in Mokum (2000). 
Hij publiceerde ook in tijdschriften, 
waaronder Opspraak en Mens en Gevoelens. Hij 
organiseert literaire middagen en leest regelmatig 
zijn gedichten voor. 
Merik van der Torren zegt over zijn poëzie: "Ik ben 
begonnen als romantisch dichter. De laatste jaren 
is de inhoud van mijn gedichten vooral 
surrealistisch.” 
 
Na de voordracht van Merik is er de mogelijkheid 
voor deelnemers om uit eigen werk gedichten voor 
te dragen.  
Graag vooraf aanmelden bij Aafke Sjollema. Zij is 
te vinden op woensdag- en vrijdagochtend in het 
restaurant van het Menno Simons en telefonisch 
bereikbaar op 06 30 32 09 89 of per email: 
a.sjollema@actenz.nl 
 

mailto:a.sjollema@actenz.nl
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Locatie: 

servicepunt  

Menno Simons 

Noordhollandstraat 17a 

1081 AS Amsterdam 

Dynamo algemeen nummer 

en voor reserveringen 

buurtrestaurant  

tel: 020 46 09 300 

 

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! 

 
 

 

 

   Activiteitenagenda Menno: 
    Mei: 

    Vrijdag 3  Bitterballen ontmoetingsuurtje, 16.00 tot 17.00 uur 

    Maandag 6 Schilderen met Julie 14.15 uur 

    Dinsdag 7  Pannenkoekenlunch 12.30 – 13.30 uur € 3,- 

    Woensdag 8 Bingo 14.00 – 16.00 uur 

    Vrijdag 10 Dansvoorstelling door Rob en Auguste, 15.00 uur  

    Dinsdag 14 Sunshine Solders optreden, alle leeftijden 14.00 uur 

    Woensdag 15 Gezond blijven doortrappen 14.00 uur 

    Woensdag 15 Alzheimer trefpunt AOC 16.00 uur 

    Donderdag 9,16,23 Literatuur leesgroep 13.30 uur inloop Regentenkamer 

    Donderdag 16 Jazz concert, 10.30 – 12.00 uur 

    Dinsdag 21 Lunch Soep met brood 12.30 – 13.30 uur € 3,- 

    Woensdag 22 Gezond blijven doortrappen 14.00 uur 

    Vrijdag 31 Literaire salon 14.00 uur    

    Dinsdag 28      Start Ouwer met Power 14.00 uur Regentenkamer 

    Juni: 

    Maandag 3 Schilderen met Julie 14.15 uur 

    Dinsdag 4  Pannenkoekenlunch 12.30 – 13.30 uur € 3,- 

    Woensdag 5 Wereld Milieu dag 15.00 – 16.00 uur 

    Vrijdag 7  Bitterballen ontmoetingsuurtje, 16.00 tot 17.00 uur 

    Dinsdag 4,11,18 Ouwer met Power 14.00 uur Regentenkamer 

    Donderdag 6,13,20,27 Literatuur leesgroep 13.30 uur inloop Regentenkamer 

    Woensdag 12 Bingo aanvang 14.00 – +/- 16.00 uur  

    Vrijdag 14  Mantelzorgprogramma verhalenprogramma 14.00 uur 

    Dinsdag 18 Lunch Soep met brood 12.30 – 13.30 uur € 3,- 

    Woensdag 19 Alzheimer café AOC 16.00 uur 

    Vrijdag 28 Ontmoetingscafé met Martin, programma met live muziek en 

gezellige meezingers aanvang 15.00 uur 

 

   Doorlopende activiteitenagenda: 
    Maandag 
    Trombosedienst, 9.00 – 11.00 uur.  

    Moderne dans Slow Flow, om 10.30 uur. 

    Koffie ontmoeting 14.00 - 16.00 uur restaurant. 
    Engelse les, 15.30 uur informatie en aanmelden bij Justina Kiss, tel. 06 45 95 46 67 
    Dinsdag    
    Spreekuur Woonzorg Nederland, 9.30 - 10.30 uur 1ste etage. 
    Buurtinloop Creatief met Paula 10.30 - 12.00 uur restaurant. 
    Gym en koffie drinken 10.00 - 11.30 uur regentenkamer/restaurant. 
    Lunch iedere 1ste pannenkoeken en 3de dinsdag een maaltijdsoep 12.30 - 13.30 uur. 
    Restaurant, open inloop OP=OP € 3,- per persoon met pin betalen.  
    Buurtinloop spelmiddag 14.00 - 16.00 uur restaurant. 
    Woensdag         
    Actenz Buurtinloop vanaf 10.00 - 13.00 uur restaurant. 
    Wandel je fit met Natalie startpunt bij Menno binnen 10.45 - 11.45 uur,  
    daarna kopje koffie in het restaurant. 
    Klaverjassen, 14.00 - 16.00 uur (behalve met Bingo) restaurant. 
    Bingo iedere tweede woensdag van de maand. Aanvang 14.00 - 16.00 uur restaurant. 
    Buurtrestaurant Menno vanaf 17.30 - 21.00 uur restaurant. 
    Donderdag   
    Spreekuur Woonzorg Nederland, 9.30 - 10.30 uur 1ste etage. 
    Muziek-zingen 10.30 - 12.00 uur restaurant 3 maal per maand. 
    Sport en bewegen 10.30 - 12.00 uur restaurant 1 maal per maand. 
    Filmvoorstelling 14.00 - 15.30 uur. restaurant 1 maal per maand. 
    Het totaal rooster van de buurtinloop hangt op het prikbord. 
    Spelinloop peuters en ouders en opa’s en oma’s 10.00 - 11.30 uur in Speeltuin Goudesteijn. 
    Bibliotheek Gonny, 11.30 - 12.30 uur Restaurant. 
    Literatuur leesgroep 13.30 uur inloop Regentenkamer. 
    Mantelzorg lotgenotengespreksgroep iedere 1e donderdag van de maand.  
    Thema dementie 14.00 uur regentenkamer Marita v. Onna. 
    Yoga, Regentenkamer 15.30 – 16.30 uur Julie van der Graaf. 
    Samen koken en eten drie maal per maand 15.30 - 19.00 uur  
    restaurant. Belangstelling? Bel Paula 06 26 63 52 64. 
    Vrijdag        
    Actenz Buurtinloop en lunch  10.00 - 13.00 uur  
    restaurant. 
    Gym en koffie drinken 10.00 - 11.30 uur  
    regentenkamer/restaurant. 
    Buurtrestaurant Menno 17.30 - 21.00 uur restaurant. 
    Zaterdag  
    Buurtsociëteit van 10.30 - 15.30 uur restaurant. 

 

 

        

Vrolijk, gezond en fit blijven 
doortrappen? 

Niemand is te oud om te leren. Wil je lang, gezond 
en veilig blijven doortrappen, kom dan gezellig naar 
de fietsinfo-middagen in het Menno Simonshuis. 
  

Tijdens deze Doortrappen fiets- en e-bike middag 
staan vitaal en veilig blijven fietsen centraal. 
Kom langs! 
woensdag 15 mei 2019 Aanvang: 14.00 – 17.00 
Programma: 
14.00  Fietsverkeersregels quiz 
15.00  Een E-bike uitproberen en fietstips 
16.00  Koffie, thee, koekje 
16.30  Fietsgymnastiek 
 

Wist u dat bij de meeste fietsen de bandenspanning 
niet goed is afgesteld? En wat dacht u van de 
zadelhoogte? Met een goed afgestelde fiets, bent u 
veilig en prettig in beweging. Kom naar de gratis 
fietscheck en laat uw fiets goed afstellen. 
Woensdag 22 mei 2019 Aanvang: 14.00 – 17.00 
Programma: (neem uw eigen fiets mee) 
14.00 Fietsencheck door de Mobiele Fietswacht 
15.00 Koffie, thee, koekje 
16.00 Fietstocht in de buurt op relaxte fietsroutes. 
 

Locatie: Menno Simonszhuis Buitenveldert 
(Noordhollandstraat 17A) 
Toegang: Gratis en deelname gratis. 
 
 

Servicepunt Menno Simons  
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!  
Servicepunt Menno Simons is een locatie van 
Dynamo en te vinden in het Menno Simonshuis 
(begane grond). Voor meer informatie en de 
weekmenu's van het buurtrestaurant kijk op: 
www.dynamo-amsterdam.nl 


