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Muziek beluisteren is gezond vooral voor de hersenen. 
 

Iedere dag ruim twee ons groenten en twee stuks fruit. Maar tel daar gerust wat 

klassieke muziek bij op! Uit onderzoek blijkt namelijk dat klassieke muziek goed 

voor je is. Van je bloeddruk tot je nachtrust, het is allemaal geholpen met 

klassieke muziek. 

 

Wist u dat? 

 

Muziek versterkt je geheugen - Volgens deskundigen kan muziek vele 

hersengebieden stimuleren. Met inbegrip van de hippocampus, het gebied dat het 

langetermijngeheugen aanstuurt. 

 

Muziek vergroot je ruimtelijk inzicht - Met behulp van muziek, vooral 

pianomuziek, kun je je IQ voor ruimtelijk inzicht met wel 9 punten omhoog krikken. 

Een symfonie van Mozart bijvoorbeeld maakt dit mogelijk, doordat muziek de focus 

van de luisteraar verbetert. 

 

Muziek vermindert bezorgdheid en zenuwen - Wat voor zorgen je ook hebt, je 

ondervindt er vast geestelijke stress van. Dan is luisteren naar muziek, in 

tegenstelling tot het innemen van die dure kalmeringspil, een goedkope en 

bijwerking-vrije manier om je angst gedag te zeggen. 

 

Komt u ook naar de nieuwe muziekactiviteit Klassiek/Wereld muziek beluisteren  

en bespreken. Aanbod zal zijn van Klezmer tot Callas en Tango tot Tsjajkovski. 

U kunt diverse muziek stijlen, componisten en zangers beluisteren. 

 

Wanneer: 10 maart  

Daarna iedere tweede woensdag van de maand is er een open activiteit. 

        

Waar: Regentenkamer van het Menno 

 

Tijd: 10.45 – 12.00 uur 

 
Kosten: Gratis! Aanmelden is niet nodig! 

 

De koffie staat klaar!  

 

 

 
 
 

 
 
 

Een nieuw gezicht:  
Mike stelt zich voor 

 
 
 
 
 

Ik ben Mike Bos werkzaam in het Menno ontmoetingspunt sinds 1 januari 2020 in de 

functie als gastheer en beheerder van de Dynamo ruimtes. U kunt bij mij terecht 

voor een praktische vraag maar ook met een gezellig praatje. Ik zorg ervoor dat 

alles netjes en op orde blijft. Heeft u een voorstel voor een initiatief met de buurt 

in het Menno dan kunt u deze aan mij voorleggen. Onze koffie en thee staat altijd 

klaar! heeft u trek in een frisdrankje of iets sterkers dan kunt u bij mij in de middag 

vanaf 14.30 uur een drankje aan de bar kopen.   

Ik ben op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag aanwezig. Mijn contactgegevens 

zijn: mbos@dynamo-amsterdam.nl, telefoon  06 30 65 91 74 of 020 46 28 484. 

  

 

 

 
 
   
                                   
 

 
Alzheimer Trefpunt 
 

25 Maart inloop 15.45 uur  

Thema: ‘Mantelzorgen’, mantelzorgers vertellen hun 

ervaringen met dementie. 

Adrienne Kleywegt en Henk Veenhuis vertellen hun 

persoonlijke ervaringen. 

 

22 april inloop 15.45 uur  

Thema: ‘Wir war aan regels’, het labyrint in de zorg. 

Klantadviseur Cori-Ann Rooderkerk van de 

Zonnehuisgroep Amstelland geeft advies. 

 

Voor informatie;  

Marita van Onna 
Coördinerend AB Zonnehuisgroep Amstelland 

T. 020 5171013 M. 06 30 32 68 37 

Aanwezig; maandag, dinsdagochtend, woensdag  

en donderdag. 

 

 

Voorlichting 
Dinsdag 10 maart is er een voorlichting over veilig 

internet bankieren via je smart phone en tablet.  

U ontvangt uitleg over het online bankieren, hoe doet 

u dit veilig. Uiteraard kunt u uw eigen smart phone of 

tablet mee brengen. Wij gaan tijdens deze 

bijeenkomst niet inloggen in uw privé bankrekening.  

Aanvang is 14.00 uur in de Regentenkamer. De 

voorlichting wordt verzorgd door Anton Groeneschey. 

 

 

 

Culturele activiteiten 
Wegens groot succes gaan wij weer starten met een 

reeks ‘Opera van de plaat’ in het Menno. Door de 

programmamakers wordt vooraf een selectie gemaakt 

van Opera muziek en deze laten zij aan u horen. 

Onder het genot van een warm drankje kunt u 

genieten van de muziek. De eerste keer vindt plaats 

op dinsdag 31 maart om 14.00 uur. 

 

Lezing Buitenveldert de historie  
Vrijdag 17 april is er een bijzonder mooie lezing over 

de wijk Buitenveldert. Deze lezing wordt verzorgd 

door Anton, Alphons en Jan. Samen hebben zij ook 

een boek uitgebracht. Dit boek is in te zien en voor de 

liefhebbers ook te koop na de lezing.  

Aanvang 14.00 uur in het Menno ontmoetingspunt.  

De entree is vrij en de koffie staat klaar. 

 

Wandelen door de buurt 
‘Wandel je fit’ is weer van start gegaan. Samen 

wandelen is gezelliger dan alleen en het bewegen is 

goed voor de gezondheid. Meewandelen? Kom dan 

naar het Menno. Wij verzamelen bij Mike om 10.30 

uur. Na afloop drinken we nog even wat in het Menno 

ontmoetingspunt. Deelname is geheel gratis inclusief 

het warme drankje na afloop. 
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Locatie: 

Servicepunt Menno  

Noordhollandstraat 17B  

1081 AS Amsterdam 

Dynamo algemeen nummer  

en voor reserveringen voor het 

Buurtrestaurant  

Tel: 020 4 609 300  

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. Krantje uit? Geef hem door 

aan uw buren! 

 
 
 
 

 

 

   Activiteitenagenda Menno: 
    Maart: 

  Maandag 2        Schilderen en tekenen 14.00 uur Regentenkamer 

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

  Donderdag 5     Gym, 10.45–11.45 uur Regentenkamer 

  Donderdag 5   Film vertoning, 14.00 uur 

  Dinsdag 10  Voorlichting over veilig bankieren 14.00 uur 

Regentenkamer 

  Dinsdag 10 Dansen, 14.00–15.30 uur 

  Woensdag 11  Klassiek/Wereld muziek beluisteren,10.45–12.00 uur 

Regentenkamer  

  Woensdag 11                Bingo aanvang 14.00 uur 

  Donderdag 12   Yoga 15.30-16.30 uur Regentenkamer 

  Vrijdag 20  Thee met lekkers middag inloop  

vanaf 14.30-15.30 uur  

  Woensdag 25   Alzheimer café inloop 15.45 uur 

  Dinsdag 31 Opera Cafe met Anton 14.00 uur  

 

  April: 

  Donderdag 2 en 30 Gym, 10.45–11.45 uur Regentenkamer 

  Donderdag 2 en 30 Film vertoning, 14.00 uur 

  Maandag 6    Schilderen en tekenen 14.00 uur Regentenkamer 

  Maandag 6  Pannenkoekenlunch inloop 12.30–13.30 uur € 3,- 

  Dinsdag 7  Paaslunch 12.30-14.00 uur € 4,- vooraf aanmelden en 

betalen bij Inge op maandag of vrijdagmiddag in het 

restaurant. 

  Zo 12 en  ma 13 PASEN maandag hele dag gesloten 

  Dinsdag 14 Dansen, 14.00–15.30 uur 

  Woensdag 15 Bingo aanvang 14.00 uur 

  Woensdag 15  Klassiek/Wereld muziek beluisteren10.45–12.00 uur 

Regentenkamer 

  Donderdag 16 Yoga 15.30-16.30 uur Regentenkamer 

  Vrijdag 17 Lezing over de wijk Buitenveldert 14.00 uur 

  Woensdag 22  Alzheimer café inloop 15.45 uur 

  Maandag 27  Koningsdag activiteit met live muziek deur open  

12.30 aanvang muziek 13.00 uur.   

   Doorlopende activiteitenagenda: 
    Maandag 
    Moderne dans Slow Flow 11.00-12.00 uur. 

    Iedere 1ste van de maand Schilderen met Julie 14.00-16.00 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         
    Wandelen, samen door de buurt verzamelen in het Menno bij Mike om 10.30 uur 
    Actenz Buurtinloop vanaf 10.00 - 13.00 uur restaurant. 
    Klaverjassen, 14.00-16.00 uur (behalve met Bingo) restaurant. 
    Klassiek/Wereld muziek beluisteren, iedere tweede woensdag van de maand  
    10.45 – 12.00 uur regentenkamer.     
    Bingo iedere tweede woensdag van de maand. Aanvang 14.00 - 16.00 uur  
    Groen is doen moestuinnieren, 14.00 uur in de Tuin van Menno. 
    Alzheimer Trefpunt iedere 4e woensdag van de maand, Inloop 15.45 uur. 
    aanvang gastspreker 16.00 uur, sluiting 17.30 uur. 
    Buurtrestaurant Menno vanaf 17.30 - 20.30 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. 
    Mantelzorg lotgenotengespreksgroep iedere 1e donderdag van de maand, 
    Thema dementie aanvang 14.00 uur regentenkamer Marita v. Onna.  
    ZitYoga, Regentenkamer 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. 

 

 

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 17 B 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 opzoek naar leuke en gezellige 
gastvrouwen en mannen! Mensen die ons willen 
ondersteunen bij de verschillende inloopactiviteiten. 
Meer info voor vrijwilligerswerk? Maak een afspraak met 
Mathilda Celie via email: mcelie@dynamo-amsterdam.nl  
 
 

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

