Locatie:

Servicepunt Menno
Noordhollandstraat 17B
1081 AS Amsterdam
Tel: 020- 460 9300

Mennokrant Januari
Muzikale kerstviering was hartverwarmend!
Op de eerste kerstdag hebben we vanaf onze balkons meegezongen met alle
bekende kerstliedjes van nu en van vroeger.
In deze gekke tijd hebben we vanuit het Menno Simons toch nog een manier gevonden
om met alle buurtbewoners kerst te vieren. We zijn langs de huizen en appartementen
rondom het Menno Simons de bekendste kerstliedjes gaan zingen, samen met alle
bewoners. Veel bewoners kwam even naar buiten om mee te zingen en sommigen
waagden ook een echte kerstdans.
We willen iedereen bedanken voor het meezingen en het meevieren van kerst, wij
hebben er van genoten!

Gelukkig nieuwjaar!
We willen iedereen een heel gelukkig 2021 toewensen
waarin we hopen op fijne ontmoetingen, mooie
gesprekken, een glimlach en natuurlijk gezelligheid in
en rondom het Menno Simons. We weten niet hoe het
de komende tijd zal gaan, maar lees de Mennokrant
iedere maand en u blijft op de hoogte van onze
activiteiten. Wees welkom in 2021!
Groeten, het Menno Simons team.

Winterkaravaan
Heeft u zin in een praatje? Heeft u hulp nodig of wilt u
uw hulp aanbieden? Wilt u hulp bij het contact maken
met uw familie via de computer? Of bent u creatief en
wilt u iets voor uzelf en een ander maken? Vanuit onze
winterkaravaan is dit mogelijk en denken we met u
mee, hopelijk tot snel!

Wekelijks staan wij op deze plekken:
Maandag 14:30-16:00
Kruispunt: Kastelenstraat - Henkenshage
Dinsdag 14:30-16:00
Kruispunt: Nedersticht – Sijpestein
Woensdag 14:30-16:00
Kruispunt: Dikninge - AJ Ernststraat
Donderdag 14:30-16:00
Kruispunt: Willem van Weldammenlaan - Boelenlaan
Vrijdag 14:30-16:00
Goudestein
Voor meer informatie kunt u bellen met Hester
Siegers 06 26635236 of mailen naar
hsiegers@dynamo-amsterdam.nl
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en meer Mennokrant….
ennoMennokrantolg

Activiteiten Menno Simons
Maandag:
10:30 uur
14:00 uur
Dinsdag:
10:30 uur
14:00 uur

Koffie uurtje op inschrijving: 020-4628484
Open atelier op inschrijving: 020-4628484

Koffie uurtje op inschrijving: 020-4628484
Activiteit met Paula op inschrijving: 0204628484

Woensdag:
14:00 uur
16:30 uur

Tea for two

Iedere vrijdag tussen 14:00-16:00
Gezellig samen met z’n tweeën thee drinken met iets
lekkers. Vooraf inschrijven bij Mike, kom langs bij de balie
of bel 020-4628484.
Kosten €1,00 euro per persoon

Buurtkamer open op inschrijving: 020-462848
Sociaal afhaalrestaurant, kosten €5,00 op
inschrijving: 020-4628484

Donderdag:
10:30 uur
12:00 uur

Koffie uurtje op inschrijving: 020-4628484
Lunch met Paula, kost €3,00 op inschrijving:
020-4628484
14:00 uur
op Bungeroth
inschrijving: 020-4628484
YokoKanamaru
(altviool enSpelletjes
piano) &middag
Martin
(cello)
Vrijdag:
14:00 uur
16:30 uur

Servicepunt Menno Simons

Tea for two €1,00 op inschrijving: 020-4628484
Sociaal afhaalrestaurant, kosten €5,00 op
inschrijving: 020-4628484

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 Mathilde Twelkemeijer
mtwelkemeijer@dynamoamsterdam.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!

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 op zoek naar leuke en gezellige
gastvrouwen en mannen! Mensen die ons willen
ondersteunen bij de verschillende inloopactiviteiten.
Meer info voor vrijwilligerswerk? Maak een afspraak
met Mathilde Twelkemeijer via email:
mtwelkemeijer@dynamo-amsterdam.nl

