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Nieuwsflits 

‘t Binnenveldertje  
 

Dag van de eenzaamheid 
 
Dinsdag 4 oktober is het de Dag van de 
eenzaamheid. Kom langs bij onze barista koffiekar 
bij de Kastelenbuurt voor een heerlijk kopje koffie. 
Daarnaast delen we plantjes uit om te stekken. De 
straat met de meest gestekte plantjes wint een 
straatfeest! 
 
Dag:  dinsdag 4 oktober 
Tijd:  11.00-14.00 uur 
Locatie: Jumbo Kastelenbuurt 
Kosten: Gratis 
 

 
 
 

Cursus mindfulness  

 
We organiseren voor mantelzorgers een mindfulness cursus 
op de dinsdagochtend in het Menno Simons. De trainer, 
René Sikker is verbonden aan de praktijk Leven in 
vriendelijkheid. René is een zeer ervaren trainer en heeft 
speciaal voor mantelzorgers deze cursus ontwikkeld. 
 
Er volgen gedurende de cursusdagen diverse oefeningen en 
per keer een korte nabespreking met tips om er zelf verder 
mee te gaan. Aan het einde van elke bijeenkomst bent u 
vrij om vragen te stellen.  
 
De thema’s die aan bod komen zijn als volgt;  

- Veerkracht, gezondheid is geen stabiele situatie maar 
hangt af van ons vermogen om mee te kunnen 
bewegen  

- Mededogen, met jezelf of met anderen?  
- Samen zijn of alleen, het leven doe je niet alleen. 

 
Adres:   Menno Simons, Noordhollandstraat 17B  
Tijd:    10.30-12.30 uur  
Kosten deelname:  € 2,50 per keer (met pin)  

koffie en thee inbegrepen.  
 
Bent u mantelzorger en heeft u interesse om deel te nemen 
aan de cursus? U kunt informatie opvragen en aanmelden bij 
Dynamo | 020-4628484 | mbos@dynamo-amsterdam.nl  of 
mcelie@dynamo@amsterdam.nl     
 

 

Meer bewegen voor ouderen 
 
Iedere vrijdag zijn er twee gezellige beweeglessen 
voor 65+ vrouwen en mannen in de Regentenkamer 
van Menno Simons. De eerst les is wat mobieler en 
wordt afgewisseld met staande en zittende 
oefeningen. De tweede les wordt voornamelijk op 
de stoel gedaan en het tempo ligt wat lager. 
Iedere groep heeft max. 8 deelnemers, dus is er 
genoeg persoonlijke aandacht. Na 45 min. voelt u 
zich weer fit en energiek. Er is gelegenheid om na 
de les met elkaar koffie te drinken in de 
gezamenlijke ruimte. Dus kom gezellig een keertje 
vrijblijvend een proefles doen!  
 
Tip: Draag makkelijk zittende kleding/ schoeisel.   
 
Dag:  wekelijks op vrijdag  
Tijd: 9.30 uur & 10.30 uur  
Locatie: Menno Simons | Noordhollandstraat 17B  
Kosten:  €6,50 per maand  
  
Meer informatie en/of aanmelden:   
Sandra Gilkes | 06 50 12 95 81  
 

mailto:mbos@dynamo-amsterdam.nl
mailto:mcelie@dynamo@amsterdam.nl
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Programma Menno Simons 
 

Maandag   

10.30-12.00 uur   Koffie-inloop  

Kom gezellig een kopje koffie drinken met Hennie.  

  

12.30-13.30 uur   Buurtlunch  

Verrassingslunch. Kosten: € 3,50.  

  

14.00-16.00 uur   Bridgen  

Vaste partner is niet nodig. Aanmelden bij Mike: 020 46 28 484  

  

14.00-17.00 uur   Menno café met sjoelen  

Kom langs in het Menno café voor een spelletje, praatje en lekker 

drankje (op eigen kosten).  

  

Dinsdag  

10.30-12.00 uur   Koffie-inloop  

Kom gezellig een kopje koffie drinken met Paula.  

  

14.00-17.00 uur   Menno café  

Kom langs in het Menno café, Paula organiseert leuke activiteiten.  

  

Woensdag  

09.30-12.00 uur   Actenz inloop  

Iedereen is welkom voor een kopje koffie, praatje, een potje scrabble 

of vragen over uw telefoon. Aanmelden bij David: 06 13 15 69 96.  

  

10.00-11.30 uur   Buurtteam inloop  

Voor vragen over financiën, telefoon of andere hulpvragen.  

  

12.00-13.00 uur   Broodlunch  

Schuif aan de gezellige tafel aan voor een lekkere broodlunch met 

buurtbewoners. Graag reserveren! Kosten: € 2,-.  

  

14.00-16.30 uur   Menno café & buurtkamer  

Kom langs in het Menno café waar verschillende activiteiten worden 

georganiseerd, zoals klaverjassen.  

  

16.30-18.00 uur   Afhaalrestaurant  

Ons afhaalrestaurant verzorgt heerlijke, verse maaltijden. Haal deze op 

of eet gezellig mee in restaurant Menno. Kosten: € 6,- (afhaal) & € 8,50 

(aan tafel).  

  

Donderdag  

10.00-12.00 uur   Papamama café  

Alle ouders met kinderen zijn welkom in ons papa en mama café voor 

een praatje en een kop koffie. Er is genoeg speelmateriaal voor de 

kinderen.  

  

10.30-11.30 uur   Koffie-inloop  

Kom gezellig een kopje koffie drinken met Paula.  

  

14.00-17.00 uur   Menno café  

Kom langs in het Menno café, Paula organiseert een spelletjesmiddag.  

  

Vrijdag  

09.30-12.00 uur   Actenz inloop  

Iedereen is welkom voor een kopje koffie, praatje, een potje scrabble 

of vragen over uw telefoon. Aanmelden bij David: 06 13 15 69 96.  

  

09.30-10.15 uur   MBVO  

10.30-11.15 uur  

Meer Bewegen Voor Ouderen is iedere vrijdag in de Regentenkamer.   

Aanmelden bij: Sandra 06 50 12 95 81.  

  

12.00-13.00 uur   Broodlunch  

Schuif aan de gezellige tafel aan voor een lekkere broodlunch met 

buurtbewoners. Graag reserveren! Kosten: € 2,-.  

  

16.30-18.00 uur   Afhaalrestaurant  

Ons afhaalrestaurant verzorgt heerlijke, verse maaltijden. Haal deze op 

of eet gezellig mee in restaurant Menno. Kosten: € 6,- (afhaal) & € 8,50 

(aan tafel).  

Restaurant Menno  
 
Sluit aan voor een verrassingslunch of broodlunch 
aan onze gezellige tafel in restaurant Menno & 
ontmoet (nieuwe) buurtbewoners.   
  
Graag van tevoren reserveren bij:  
Menno Simons | 020 46 28 484  
Kosten: € 3,50 verrassingslunch op maandag |  
€ 2,- broodlunch op woensdag & vrijdag  
  
Daarnaast verzorgt ons afhaalrestaurant wekelijks 
op woensdag en vrijdag heerlijke, versbereide 
maaltijden. Haal een maaltijd op vanaf 16.30 uur 
of eet vanaf 17.00 uur gezellig mee in restaurant 
Menno.   
  
Graag van tevoren reserveren bij:  
Menno Simons | 020 46 28 484  
Kosten:  € 6,- voor afhalen | € 8,- voor aan tafel  
  
Meer informatie:  
Mathilde Twelkemeijer | mtwelkemeijer@dynamo-
amsterdam.nl | 
06 49 35 63 28 
  

 

Samen op stap  
 

Heeft u zin om er op uit te gaan met een gezellige 
groep? Meld u dan aan voor Dynamo Samen op 
stap. Elke week wordt een mooie Nederlandse 
bezienswaardigheid bezocht. Er gaat geen 
begeleiding mee, dus u moet zelf mobiel genoeg 
zijn om u te verplaatsen op locatie. 
  
Meer informatie:  
www.dynamo-amsterdam/activiteiten  
Kosten: € 9,- retour (alleen pin) 
  
Opstapplaatsen:   
Menno Simons | Noordhollandstraat 17B |  
10.15 uur vertrek & 15.30 uur retour  
Atelier 77 | Vechtstraat 77a |  
10.00 uur vertrek & 15.45 uur retour  

 

 

mailto:mtwelkemeijer@dynamo-amsterdam.nl
mailto:mtwelkemeijer@dynamo-amsterdam.nl
http://www.dynamo-amsterdam/activiteiten
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Programma Goudestein  
 

Maandag 
10.00-16.30 uur Meetingpoint Un Poco Loco 
15.00-16.30 uur Taalcafé 
 
Dinsdag  
10.00-16.30 uur Meetingpoint Un Poco Loco 
 
Woensdag  
10.00-12.00 uur Speelgroep 
13.00-16.30 uur Meetingpoint Un Poco Loco 
 
Donderdag  
10.00-16.30 uur Meetingpoint Un Poco Loco 
 
Vrijdag  
10.00-12.00 uur Speelgroep met voorleesmomentje 

 

 

Programma Ernst 199  
 
We hebben een nieuwe locatie op de A.J. 
Ernststraat 199: Ernst 199!  
 
Dinsdag 
11.00-12.00 uur Koffie-inloop 
 
12.00-14.00 uur Burenlunch. Soep met brood 
Kosten: soep is gratis | € 1,- voor een broodje 
  
Voor meer informatie: 
Nynke van der Veldt | 
nveldt@dynamo-amsterdam.nl  | 06 26 63 35 56 
 
 

Buurtlunch Goudestein 
 
Elke 2e en 4e dinsdag van de maand, van 12.00-
13.00 uur, organiseren wij een gezonde, verse 
buurtlunch bij Goudestein. Eet gezellig mee en 
ontmoet (nieuwe) buurtbewoners 
  
Dag:  dinsdag 11  & 25 oktober  
Tijd:  12.00-13.00 uur 
Locatie: Goudestein |Landskroon 90 
Kosten: € 2,- 
 
Voor meer informatie en/of aanmelden: 
Hester Siegers | hsiegers@dynamo-amsterdam.nl | 
06 26 63 52 36 
 

 

Kledingbeurs Ernst 199 
 
Op dinsdag 8 november organiseren we een 
kledingbeurs bij de Ernst. Breng elke dinsdag 
in oktober tussen 10.30-14.00 uur uw oude 
kleding langs. Zowel dameskleding, als 
herenkleding en kinderkleding zijn welkom. 
 
Dag:  dinsdag 8 november 
Tijd:  13.00-15.00 uur 
Locatie: Ernst 199 | A.J. Ernststraat 199 
Kosten: € 2,-  
 
Meer informatie: 
Nynke van der Veldt   
nveldt@dynamo-amsterdam.nl    
06 26 63 35 56 
 
 

mailto:nveldt@dynamo-amsterdam.nl
mailto:hsiegers@dynamo-amsterdam.nl
mailto:nveldt@dynamo-amsterdam.nl
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Buurtteam inloopspreekuur  
 
Het buurtteam staat iedere woensdag van 10.00-
11.30 uur voor u klaar in Menno Simons bij vragen 
of problemen waar u hulp bij nodig heeft. Bij het 
buurtteam werken verschillende professionele 
hulpverleners. Samen met u kijken zij naar een 
oplossing die bij u past. U kunt naar een buurtteam 
met uw vragen over bijvoorbeeld: zorg, geld, 
wonen, werk, meedoen, gezondheid of veiligheid. 
  
Voor meer informatie: 
www.buurtteamamsterdam.nl 
 

 

Colofon 
 

Deze krant is gemaakt door Dynamo 
Buitenveldert. U kunt hier het programma lezen 
van onze drie locaties in Buitenveldert: 

 

Menno Simons: 
Noordhollandstraat 17B 
maandag t/m zaterdag 9.00-17.00 uur  
meer informatie: 020 46 28 484 
 

Ernst 199: 
A.J. Ernststraat 199 
dinsdag 11.00-14.00 uur 
meer informatie: 06 26 63 35 56 
 

Goudestein: 
Landskroon 90 
maandag t/m donderdag 10.00-17.00 uur  
meer informatie: 06 26 63 52 36  
 

 
 

Wij zijn Dynamo! 
We helpen u graag als u vragen hebt en wij kennen 
ook veel organisaties in de buurt om u verder te 
helpen.  
Spreek ons aan of bel ons op 020 46 28 484 
 

 
 
Wilt u zelf in ’t Binnenveldertje? 
Mail uw stukje naar Mathilde 
mtwelkemeijer@dynamo-amsterdam.nl 
 

http://www.buurtteamamsterdam.nl/oost

