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Senioren buurtinloop in servicepunt Menno 
 

Een nieuw jaar een nieuw begin, vanaf januari 
organiseert Paula weer de buurtinloop.  
Het programma is aangepast. Zo is er één keer in 
de maand op de donderdag een gymuurtje tussen 
10.30 tot 11.30 uur.  
Even lekker bewegen en ontspannen! Kom een keer 
meebewegen! De eerste les is op 24 januari en de 
volgende is op 21 februari. De vervolgdata hangen, 
zoals u gewend bent, via het rooster op het 
prikbord. 
 

Op de andere donderdagochtenden gaan we weer 
lekker zingen. Onder begeleiding van Wim van 
Vollenhoven, Ria en Cees. De data vindt u terug in 
het rooster.  

 

 

 

Nieuw in het programma is een 
maandelijkse filmvoorstelling. De 
eerste film vindt plaats op 24 januari 
om 14.00 uur. Komt u kijken?! 
 

 

 

Buurtrestaurant Menno verhoogt de prijzen 
 

Het zal u niet ontgaan zijn dat alles duurder wordt en de prijzen van de 
boodschappen de afgelopen jaren ook zijn gestegen. In 2019 wordt door de 
overheid ook een btw verhoging ingevoerd op de levensmiddelen. Het Menno 
heeft de afgelopen twee jaar de prijzen niet verhoogd omdat wij er naar 
streven om een lekker, gezond en betaalbaar menu aan te bieden. Maar ook wij 
ontkomen er niet aan om de prijzen voor onze maaltijden en de drankjes per 
januari van 2019 iets te verhogen. Wij houden het beperkt en scherp, de prijzen 
worden als volgt: 

• Twee-gangen-buurtdiner incl. koffie of thee € 6,50   

• Drie-gangen-buurtdiner incl. koffie of thee € 8,50 

• Bitterballen portie van 6 € 3,20 

• Koffie of thee 0,50 cent uit de automaat of vers aan de bar 

• frisdrankjes per flesje € 1,70 

• flesje bier, glas wijn en overige alcoholhoudende drankjes € 2,20 

• lunch op maandag via cateraar Holterman is € 6,75. 
  

Nieuw vanaf februari! 
De eerste dinsdag van de maand een pannenkoekenlunch en de derde dinsdag 
een maaltijdsoep met een stukje brood. Tussen 12.30 en 13.30 uur kunt u 
aanschuiven bij Brendan en Hanke. De Holterman lunch op de dinsdag komt 
hiermee geheel te vervallen. Beide lunches en de zaterdaglunch van Paula 
worden € 3,-  
 
De koks en restaurantmedewerkers hopen u ook in het nieuwe jaar weer te 
ontmoeten! 
 
Vanaf januari kunt u bij het 
buurtrestaurant op maandag, 
woensdag en vrijdag  betalen 
met contant en met de pin. 
Tijdens optredens en de 
overige activiteiten kunt u 
voor de horeca en 
consumpties alleen nog 
pinnen! Wij hebben 
contactloos betalen. 
   
 

 
 
 

 
 

 

Menno opfrisser 
 
Wij wensen u een heel mooi 2019! 
In de tweede en derde week beginnen 
de opfriswerkzaamheden.  
Allereerst wordt de Regentenkamer voorzien 
van een nieuwe verflaag en de vloer wordt 
mooi gelakt. Wij proberen de overlast zo veel 
mogelijk voor iedereen te beperken, maar u 
weet waar gewerkt wordt is het ook gehorig en 
rommelig. 

 

Menno doorlopende activiteiten 
 

Het nieuwe jaar brengt ook weer verandering. 
Zo gaan wij dit jaar de dinsdaglunch anders 
organiseren. Er is twee maal per maand een 
lunch met op de eerste dinsdag een 
pannenkoekenlunch en de derde dinsdag een 
vegetarische maaltijdsoep met een sneetje 
brood. U hoeft zich niet vooraf aan te melden, 
voor deze lunches. Wij werken met het principe 
op=op. De lunch is tussen 12.30 en 13.30 uur en 
u kunt zelf bepalen welke tijd u komt. De lunch 
kost € 3,-(inclusief kopje thee). 
 
De Bingo is dit jaar iedere tweede woensdag 
van de maand. U bent dan weer van harte 
welkom vanaf 13.30 uur de inloop en 
kaartverkoop, het spelen start om 14.00 uur. 
 
Deze activiteiten starten per februari. 

 

Moderne Dans slow flow bij 
Menno Simonszhuis 
 
De slow flow les is een gevarieerde les die 
makkelijk te volgen is. Je kunt zowel staand als 
zittend meedoen. Er wordt gedanst in een 
ontspannen sfeer met aandacht voor houding, 
ritme, beweging en creativiteit. Daarbij laat je 
je leiden door verschillende muziekstijlen. De 
les is bij uitstek geschikt voor mensen die 
minder mobiel zijn, maar iedereen is welkom 
om de slow flow te ervaren! 
Elke maandag 11.00-12.00 uur van 28 januari 
t/m 24 juni (niet op 22 april en 10 juni). In het 
Menno Simonszhuis, Noordhollandstraat 17A. 
20 lessen €70 / 10 lessen €40 (in termijnen 
betalen is mogelijk). Kennismakingsles is gratis.  
Stadspashouders met een groene stip krijgen 
lessen 100% vergoed door Seniorensportfonds 
Buitenveldert. 
Informatie: Floortje Rous (Artistiek leider, 
Choreograaf, Docent); Stichting Dance 
Connects & Dance Connects Company,  
tel. 06 19 16 49 26. 
 

https://www.danceconnects.nl/
https://www.danceconnects.nl/
https://www.danceconnectscompany.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: 
 

januari: 

dinsdag 8 Nieuwjaarsreceptie, 14.00–16.00 uur 

dinsdag 15 / donderdag 17 Voorlichting Erfpacht, 16.30–18.00 en  19.00-21.30 

uur in Menno restaurant 

vrijdag 18  Buurtontmoeting Bitterballen uurtje Menno  

16.00-17.00 uur 

dinsdag 22 / donderdag24  Voorlichting Erfpacht: 16.30–18.00 en 19.00-21.30 

uur in Menno restaurant 

maandag 28 daarna  

iedere week 20 weken Moderne dans Slow Flow, zie pagina 1 en flyers 

aanvang 10.30 uur. 

februari: 

vrijdag 1 Buurtontmoeting Bitterballen uurtje Menno  

16.00-17.00 uur 

woensdag 14 BINGO aanvang 14.00 uur Menno restaurant 

vrijdag 22 Muziekcafé Menno Wim Schindler  

aanvang 15.00 uur 

 

Doorlopende activiteitenagenda: 
 

maandag  

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    
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. 
Buurtinloop spelmiddag 14.00-16.00 uur restaurant. 
woensdag         
Spreekuren Woonzorg Nederland, 09.00-10.00 uur 1ste etage. 
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    
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. 
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. 
Spreekuur woonzorg Nederland 15.00-16.00 uur 1ste etage. 
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.  

 Keukenprins of -prinses.  

 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 


