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Verwenworkshop voor mantelzorgers. 
 

Zorgt u intensief voor een ander? Dan hebben wij een leuke ontspanningsactiviteit 

voor u in petto. Wij organiseren op dinsdag 26 november van 12.00 tot 16.00 uur een 

kookworkshop thema mediterraan. Na het koken gaan wij gezellig met elkaar aan 

tafel om al het lekkers op te eten.  

 

Wilt u mee doen? Opgeven kan tussen 11 en 23 november door een mail te sturen 

naar mcelie@dynamo-amsterdam.nl. U ontvangt een bevestigingsmail terug! Gezien 

de beperkte plaatsen is aanmelden verplicht, de deelname is kosteloos. 

 

 
 

Verhalen vertellers literatuurgroep Buitenveldert 
 

Luisteren naar boeiende verhalen, geschreven door de literatuurgroep Buitenveldert. 

Heeft u zelf een verhaal of gedicht en wilt u deze voordragen? Dat kan! Neem het 

mee naar deze middag en geef het even door aan Paula. U bent van harte welkom om 

te komen luisteren op dinsdag 19 november om 14:00 uur.  

De toegang is gratis en de koffie en thee ook! 

 

 

ROC studenten van de opleiding Leisure & Hospitality 
 
ROC studenten van de opleiding Leisure & Hospitality komen naar het Menno om u te 

ontmoeten. Zij organiseren verschillende activiteiten. Deelname is gratis. Vooraf 
opgeven is niet nodig. Kom op tijd, want vol=vol. 
 

✓ Herfst creatieve activiteit op dinsdag 5 november om 10.30 uur. 
✓ Sinterklaas bingo op woensdag 4 december om 14.00 uur. 
✓ Kerst creatieve activiteit op dinsdag 17 december om 10.30 uur.  

 
 

Ouwer met Power  
Weerbaarheidstraining voor actieve 60–plussers 
 

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 u handvatten 

aan over onder andere uw 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. 

 

Deelname is gratis! 

Dus kom gewoon gezellig langs en doe mee. Na afloop van de les trakteren we u graag 

op een drankje en wat lekkers. 

 

Data: 

vrijdag:   01 november 

08 november 

  15 november 

  22 november 

  

Inloop & ontvangst:  

Om 13.45 uur  

Les: 14.00 uur – 16.00 uur (tussentijds 

pauze) 

 

Locatie: 

Dynamo Servicepunt Menno 

Noordhollandstraat 17B 

1081 AS Amsterdam 

 

Informatie en aanmelden: 

Gorkem Ayrilik, Allround 

medewerkster 

Telefoon: 06 30 65 91 74 

Email: gayrilik@dynamo-amsterdam.nl 

 

 

 
 
Ingezonden bericht 
 

Dankzij alle medewerkers van het Menno restaurant 

hebben wij weer een heel gezellig uitje gehad tijdens 

de week tegen eenzaamheid. Er zijn contacten gelegd 

en er is verbinding gemaakt. Wij hadden een perfect 

verzorgde maaltijd met een hele leuke bediening. 

Iedereen heeft enorm genoten. Dat kun je ook aan de 

gezichten zien.   

 

Als het groene zegel nog bestond, dan kregen jullie dat  

goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging  

van Huisvrouwen!    

 

Allemaal bedankt!!!  

Namens de Vrouwen van ‘De Nederlandse Vereniging 

Van Huisvrouwen uit de Ronde Venen’. 

 

Buurtrestaurant Menno  
 

Op maandag 16 december om 14.00 uur is er een Kerst 

High Tea. U kunt zich hiervoor opgeven bij Inge. Dit 

kan vanaf 1 december tot en met 13 december op de 

maandag en vrijdag. De kosten zijn € 3,50 per persoon 

graag direct betalen bij aanmelden. U ontvangt dan een 

bewijs van deelname. 

 

Het buurtrestaurant zal op woensdag 18 en vrijdag 19 

december een heerlijk driegangenmenu serveren zoals 

u van ons gewend bent. Gezien de drukte deze dagen 

kunnen wij helaas niet reserveren voor grote groepen. 

 

Met de Kerstdagen 25 en 26 december en op 

Nieuwjaarsdag 1 januari vinden er geen activiteiten 

plaats in het Menno. Het buurtrestaurant is op alle 

feestdagen en vrijdag 27 december gesloten.  

Op vrijdag 3 januari is het restaurant weer open! 

 

Op woensdag 8 januari nodigen wij u graag uit voor de 

nieuwjaarsreceptie van 14.00 uur tot 16.00 uur in het 

Menno. Wij proosten dan samen op een mooi nieuw 

jaar. 

 

Nieuws voor 2020 

Het buurtrestaurant wil graag meedoen aan een betere 

en duurzamere wereld. We gaan in het nieuwe jaar één 

maal per maand een volledig vegetarisch 

kwaliteitsmenu serveren. Wanneer dit is, leest u op de 

menuflyers en de website. 😊 
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Locatie: 

Servicepunt Menno  

Noordhollandstraat 17B  

1081 AS Amsterdam 

Dynamo algemeen nummer  

en voor reserveringen voor het 

Buurtrestaurant 

Tel: 020- 460 9300  

 

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. Krantje uit? Geef hem door 

aan uw buren! 

 
 
 
 

 

 

 Activiteitenagenda Menno: 
  November: 

  Vrijdag 1      Buurt Bitterballen Ontmoetingsuurtje, 16.00 uur. 
  Maandag 4      Pannenkoekenlunch inloop om 12.30 – 13.30 uur, € 3,-. 
  Dinsdag 5      ROC leerlingen herfstactiviteit, 10.30 uur. 

  Dinsdag 5, 19  Een praatje en een plaatje, 14:00 uur. Opgeven bij         
Paula. 

  Donderdag 7, 21 Yoga, zittend 15:30 – 16:30 uur. Regentenkamer. 

  Dinsdag 12  MusiForm, concert, 14.00 uur. 
  Woensdag 13 Bingo, 14.00 – 16.00 uur.  
  Dinsdag 19  Verhalen voor ouderen, Literatuurgroep Buitenveldert,  

14.00 - 15.00 uur. 
  Woensdag 20     Alzheimer café, aanvang 15.15 uur. 

  Donderdag 21     Cobra café diner. Info en aanmelden bij Paula. 

  Vrijdag 22           Live Muziek café Menno met Arthuro, 15.00 uur.    

  Zaterdag 23      Insulinde accordeon orkest, 14.00 uur.                 

  Dinsdag 26 Mantelzorg kookworkshop, 12.00 -16.00 uur. Vooraf 

aanmelden bij Mathilda. 

  December: 

  Maandag 2  Pannenkoekenlunch inloop om 12.30 – 13.30 uur, € 3,-. 

  Dinsdag 3    Een praatje en een plaatje, 14:00 uur. Opgeven bij 
Paula.  

  Woensdag 4 ROC leerlingen bingo, aanvang 14.00 uur. 

  Donderdag 5, 19 Yoga, zittend, 15:30 – 16:30 uur. Regentenkamer. 

  Dinsdag 10  Dansen bij Paula, 14.00 uur. 

  Maandag 16       High tea voor de Kerst, € 3,50. Opgeven bij Inge. 

  Dinsdag 17 ROC leerlingen kerstactiviteit, 10.30 uur. 

  Dinsdag 17  Opera in kerstsfeer van de plaat met Anton, 14:00 uur. 

  Donderdag 19  Samen kerstliederen zingen, 10.30 uur. 

  Woensdag 25, donderdag 26  Kerstdagen, het Menno gesloten.  

  Vrijdag 27    Buurtrestaurant gesloten. 

  Dinsdag 31   Appelflappen en koffie, 10.30 uur. 

  Januari: 

  Woensdag 1 Nieuwjaarsdag, het Menno gesloten. 

  Woensdag 8  Nieuwjaarsreceptie, 14.00 uur. 

    

  Doorlopende activiteitenagenda: 
   Maandag 
   Moderne dans Slow Flow, om 10.30 uur. 

   Iedere 1ste van de maand Schilderen met Julie, 14.00 tot 16.00 uur. Regentenkamer. 

   Koffie ontmoeting Bij Hanke, 14.00 - 16.00 uur, restaurant. 
   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. 
   Buurtinloop spelmiddag, 14.00 - 16.00 uur, restaurant. 
   Woensdag         
   Actenz Buurtinloop vanaf 10.00 - 13.00 uur, restaurant. 
   Klaverjassen, 14.00 - 16.00 uur (behalve met Bingo), restaurant. 
   Bingo iedere tweede woensdag van de maand. Aanvang 14.00 - 16.00 uur.  
   Groen is doen moestuinieren, 14.00 uur in de Tuin van Menno. 
   Buurtrestaurant Menno vanaf 17.30 - 20.30 uur, restaurant. 
   Donderdag   
   Spreekuur Woonzorg Nederland, 9.30 - 10.30 uur, 1ste etage. 
   Muziek en 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. 
   Mantelzorg lotgenotengespreksgroep, iedere 1e donderdag van de maand, 
   Thema dementie, aanvang 14.00 uur, Regentenkamer, Marita v. Onna.  
   Zityoga, 15.30 – 16.30 uur. Regentenkamer, 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 - 20.30 uur, restaurant. 
   Zaterdag  
   Buurtsociëteit van 10.30 - 15.30 uur, restaurant. 

  

   Het totaalrooster van de buurtinloop hangt op het prikbord. 

 

        

 

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) 

Noordhollandstraat 17B, 1081 AS Amsterdam.  

Voor meer informatie en de weekmenu's van het 

buurtrestaurant kijk op: www.dynamo-amsterdam.nl 

 

Lijkt het u leuk om actief bezig te zijn in het Menno 

buurtpunt? Wij zijn op zoek naar leuke en gezellige 

gastvrouwen en mannen! Mensen die ons willen ondersteunen 

bij de verschillende inloopactiviteiten. 

Meer info over vrijwilligerswerk? Maak een afspraak met 

Mathilda Celie via email: mcelie@dynamo-amsterdam.nl  

 
 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/

