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Paaslunch dinsdag 16 april 
 

Op dinsdag 16 april organiseren wij een gezellige paaslunch voor iedereen uit 
Buitenveldert. Wilt u ook komen lunchen? Gezellig, graag vooraf aanmelden en 
betalen bij Inge.  
 

Dit kan vanaf vrijdag 15 maart en daarna iedere maandagmiddag en vrijdag in 
de namiddag en avond tot vrijdag 12 april in het Menno restaurant.  
 
Aanvang lunch 11:30 uur tot 13:30 uur. Het is een uitgebreide lunch, deze kost 
€ 5 per persoon en is inclusief een kopje koffie of thee en een glas jus de 
Orange.  
 

 
 

Muziek herinneringen met Anton 
Wegens groot succes in 2018 gaan wij door met de muziekherinneringen. 
Anton zal op dinsdag 9 april van 13:30 uur tot 15:30 uur op verzoek liedjes laten 
horen. Komt u ook? In de Regentenkamer. 
 
 

Nationale Dag van de Pannenkoeken 
‘Pannenkoeken bakken met je hart’ Op vrijdag 22 maart is het alweer de 13de 
editie van de nationale pannenkoekendag. Dit keer in het Menno Simonshuis. 
Buurtbewoners; jong en oud, zijn welkom tijdens de lunch om te genieten van 
een gratis pannenkoek. 
 
Iedereen is welkom van 12.00-14.00 uur in het restaurant van het Menno.  
In verband met de inkoop en om teleurstellingen te voorkomen horen wij graag 
of je aanschuift; jvanzweden@dynamo-amsterdam.nl | 06-2663 5236 
   

Week van zorg en Welzijn 
Van woensdag 13 maart tot zaterdag 16 maart kunt u informatie en flyers 
ophalen over het aanbod van Dynamo en Actenz activiteiten. U bent van harte 
welkom voor een kopje koffie of thee.  

 
Verkiezingen 
Woensdag 20 maart staat in het teken van de verkiezingen.  

Het Menno Simonshuis, de Regentenkamer wordt gebruikt als stembureau. 

Komt u ook stemmen? Het buurtrestaurant is deze avond gesloten. 
 

 

Menno opfrisser 
De Regentenkamer is zo goed als klaar en het eind resultaat mag er zijn! 
Wij gaan nu verder met het restaurant en de keuken. Hiervoor geef ik de 
volgende datums op om rekening mee te houden. 
 
De vloer wordt gelakt er is geen toegang. Hiermee vervallen alle geplande 
activiteiten voor de vrijdag, zaterdag en zondag! Ook voor de Regentenkamer 
op: 
 

• Vrijdag 1 maart,  Restaurant gesloten  

• Zaterdag 2 maart,  Restaurant gesloten  

• Zondag 3 maart,  Restaurant gesloten 

• Maandag 4 maart,  Inruimen zaal daarna weer open. 
 
Er wordt aan de vloer gewerkt van de hal naar de keuken en de voorheen 
spoelkeuken. De hal bij de keuken, voorraadkast en keuken zijn gesloten. 
Hierdoor geen kook en eetactiviteiten mogelijk voor de komende dagen: 

• Maandag 18 maart, geen warme lunch 

• Dinsdag 19 maart,  geen lunch 

• Woensdag 20 maart, geen Actenz lunch en buurtrestaurant 

• Donderdag 21 maart, geen kookactiviteiten met Paula. 
 
De (restaurant)zaal en de Regentenkamer zijn open voor overige activiteiten.  
 

 

Koningsdag feest in Menno 
Op zaterdag 27 april vieren wij met 
alle senioren uit Buitenveldert een 
gezellig koningsdagfeest!  
 
U bent van harte welkom om  
14:00 uur, ontvangst met koffie.  
 
Hans Baaij zorgt vanaf 14:15 uur voor 
het muzikale programma. In de pauze 
serveren wij een hapje en een 
drankje. De feestmiddag duurt tot 
16:30 uur. 
 

 
De toegang is gratis! 

Het feest wordt u aangeboden 
door het 

 Oranje Comité Amsterdam  
en Dynamo. 

 
 

Mantelzorgprogramma 
Zorgt u voor uw naaste of iemand anders? 
Dat is een hele grote inspanning. Om u een 
beetje ontspanning te bieden organiseren wij 
mantelzorg verwenbijeenkomsten.  
 
Op Dinsdag 23 april om 11:30 uur tot 15:00 uur.  
Ben u welkom op de kookworkshop Tapas 
maken om 11:30 uur na het bereiden van de 
tapas gaan wij samen eten. 
 
Komt u ook?  
 
De plaatsen zijn beperkt, aanmelden is 
verplicht dit kan via  
mcelie@dynamo-amsterdam.nl 

U ontvangt een inschrijfbericht terug 😊 
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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: 
Maart: 

vrijdag 1 en zaterdag 2 Gesloten! 

dinsdag 5  Pannenkoeken lunch 12:30 – 13:30 uur €3,00 

Vrijdag 8  Internationale vrouwendag, ontmoeting voor 

vrouwen tijdens de thee 14:00 – 15:30 uur 

Woensdag 13 Bingo 14:00 – 16:00 uur 

Dinsdag 19 Lunch Soep met brood 12:30 – 13:30 uur €3,00 

Woensdag 20  Menno Stembureau Regentenkamer 7:00 – 22:00 uur 

Vrijdag 22  Nationale pannenkoeken dag, lunch vooraf opgeven. 

Muziekcafé Arthuro en Fritz “Een rondje Jazz” 

15:00 – 16:30 uur 

Zaterdag 30      Arti Vocal, live koor optreden 14:00 uur. 

April: 

dinsdag 2  Pannenkoekenlunch 12:30 – 13:30 uur €3,00 

vrijdag 5  Zanggroep Musica 14:00 – 15:30 uur 

dinsdag 9  Muziekherinneringen 13:30 – 15:30 uur 

Regentenkamer 

woensdag 10 BINGO aanvang 14.00 uur Menno restaurant 

Dinsdag 16 Paaslunch 11:30 – 13:30 uur €5,00 vooraf opgeven, 

betalen bij Inge kan op maandag- en vrijdagmiddag. 

Zaterdag 27 Koningsdag buurtfeest 14:00- 16:30 uur  

Doorlopende activiteitenagenda: 
Maandag 
Trombosedienst, 9:00 – 11:00 uur.  

Moderne dans Slow Flow, vanaf 28 januari om 10.30 uur 20 weken lang. 

Warme Lunch in Menno 12.00-14.00 uur restaurant. 
Koffie ontmoeting 14.00-16.00 uur restaurant. 
Ski Bo kaartgroep 14.00-16.00 uur restaurant. 
dinsdag    
Spreekuur Woonzorg Nederland, 09.30-10.30 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. Op 16 april is er een Paaslunch aanmelden verplicht 
bij Inge. 
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 11.00-12.00 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, 09.30-10.30 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 Regentenkamer. 
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 restaurant. 
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.  
Heeft u 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. 

 

 

        

 

Vrijwilligers vacatures 
Dynamo zoekt enthousiaste vrijwilligers voor 

diverse leuke werkzaamheden zoals: 
 Gastvrouw of gastheer Menno restaurant.  

 Gastvrouw of -heer bij diverse activiteiten 

waaronder Buurtsoos op zaterdag. 

 Gastvrouw of -heer bij kinderspelinloop op 

donderdagochtend. 

 Beheerder voor de locatie. 

 Staat uw vacature er niet bij? Wij staan ook open 

voor uw talent. Heeft u een leuk idee? Wat kunt 

u betekenen voor de buurt en wilt u zich inzetten 

als vrijwilliger? Dan gaan wij graag met u in 

gesprek. 

Mail: Mathilda Celie, mcelie@dynamo-amsterdam.nl 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

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 is een initiatief 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 


