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Tapa6 juli
deze zomer !
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Veel verenigingen, clubs en activiteiten gaan dicht in de zomer. Te weinig klanten
en te weinig mensen om de zaak aan de gang te houden. Dat geldt ook wel een
beetje voor De Nieuwe Coenen. Maar de manier waarop we het vorig jaar hebben aangepakt, bleek heel succesvol: minus twee dagen. En dus blijven we ook
komende juli en augustus op maandag en vrijdag dicht. Dinsdag, woensdag en
donderdag is het ‘business (en lekker eten) as usual’. De moeite waard dus om
gewoon te blijven komen. We hebben een mooie nieuwe expositie, alle gewone
activiteiten op dinsdag, woensdag en donderdag gaan door en er komen vast nog
meer verrassingen als de tapasparty op 16 juli. Gewoon blijven komen dus!

In memoriam Wenny Visser
Op 20 juni overleed Wenny Visser, vrijwilligster
van het eerste uur. Niet onverwacht voor degenen die wisten hoe ze eraan toe was. Maar
even ingrijpend als altijd wanneer iemand
uit je eigen kring er
ineens niet meer is.
Als vaste waarde
maakte Wenny het
eerste half jaar volop
mee, totdat een ongeluk en aansluitend een
teruggekeerde slopende ziekte dat onmogelijk maakte. Niettemin
was Wenny, al dan niet aan de zijde van
levensgezel/zeilmaat en mede-vrijwilliger Jaap,
nog heel regelmatig en nog tot voor heel kort in
De Nieuwe Coenen te vinden. Altijd positief en
met beide voeten op de grond. Zo herinneren
we haar graag. We wensen Jaap veel sterkte.

Raad en D(r)aad: niet meer
weg te denken
Elke woensdagochtend is de plek onder
de schuine ramen het domein van Raad
en D(r)aad. Dat is een wisselende groep
enthousiasten die onder (bege)leiding
van Hans Dresden en Aleid Hoeneveld
met alle mogelijke textiele handwerken
bezig zijn.
Iedereen die van handwerken of naaien
houdt, kan aanschuiven, ongeacht ervaring of bedrevenheid. Een uitkomst
voor mensen die graag iets willen
(bij)leren op dit gebied of die zijn vastgelopen in een project. De praktijk is,
dat er steeds een flink groepje mensen
bezig is, waarbij niet is na te gaan of
het om de techniek of de gezelligheid
gaat. Doet er ook niet toe. Beide zijn
ruim voorhanden. Met Aleid en Hans in
de buurt lukt uiteindelijk altijd alles.

ONS
HOOGZOMERS
MIDWEEKPROGRAMMA
Dinsdag
Van 10 tot half 5:
Inloopcafé
Van 10 tot 12:
Open speelhoek
voor kleintjes en hun oppasopa’s en -oma’s
Van 12 tot 2:
Lunch
Van half 6 tot half 8
Culinaire dagschotel
Woensdag
Van 10 tot half 5
Inloopcafé
Van half 11 tot half 1:
Raad en D(r)aad
Van 12 tot 2
Lunch
Donderdag
Van 10 tot half 5
Inloopcafé
Van 10 tot 12
Open speelhoek
Van 12 tot 2
Lunch
Van half 6 tot half 8
Lekker warm eten

Wil je ons ook helpen als vrijwilliger om De Nieuwe Coenen verder groot en gezond te maken? Bel dan met (mevrouw) Hans Dresden: 020 - 223 21 18.
Of mail naar: mw.hans.dresden@gmail.com

www.denieuwecoenen.nl
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Vrijwilliger in beeld

“Ik weet dat dit mensen over de
drempel haalt”
Ze keek in het begin nog even de kat uit de boom, maar inmiddels weet Ria Weijers-Lintjens precies waarom ze met veel plezier vrijwilliger is bij De Nieuwe Coenen. “Hier zie je mensen
bezig die iets voor elkaar willen betekenen. Die echt betrokken
zijn bij wat er hier gebeurt. En die bereid zijn om te investeren
in dit stukje van de samenleving.”

Wie leest er mee?
De leesgroep “ Nederlandse Hedendaagse Literatuur ” komt sinds voorjaar 2015 met veel plezier bij elkaar.
Wel valt er af en toe iemand af, dus
is er weer plek voor nieuwe lezers.
De discussies worden immers interessanter wanneer er
meer verschillende gezichtspunten naar voren worden gebracht. De groep overweegt haar leesgebied uit te breiden
naar vertaalde hedendaagse internationale literatuur.
De eerstvolgende bijeenkomst is in augustus a.s.
Voor informatie kunt u bellen of mailen met
Mevrouw Fredy Blom. Telefoon: (020) 6797938.
Mail: fredy.blom@planet.nl

Hola! Een tapasfeestje op 16 juli om 5 uur!

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit
tongstrelende eetfestijn in Spaanse sferen. We bieden u
een keur van koude en warme Spaanse hapjes aan, met liefRia is elke donderdag tot 2 uur in de middag bezig met alles wat
de en passie bereid door Claudia, Josée, Marianne en Peter.
er komt kijken bij de lunch. En daarnaast is ze altijd te bellen voor Vind u het gezellig om te komen, reserveer dan zo snel moextra uurtjes als er ergens een gaatje valt door afwezigheid van
gelijk, liefst voor 9 juli op 06 57898370 of op de lijst in de
een collega. “Nee, ik vind niet dat ik veel tijd besteed aan De
agenda van de Nieuwe Coenen. Een mailtje kan ook, via
Nieuwe Coenen. Maar omdat ik hier regelmatig ben, voel ik me
info@denieuwecoenen.nl. De kosten bedragen €15,- incluwel sterk verbonden met de andere vrijwilligers. En met onze gas- sief huisgemaakte sangria en een lekker toetje. Vanwege
ten, omdat ik zie wat de activiteiten hier voor ze betekenen.”
de kosten is een minimum van 20 deelnemers vereist, iedereen zal worden geïnformeerd bij annulering. We hopen
Over de drempel
op een grote opkomst!
Ria geeft graag een voorbeeld: de wekelijkse Raad en D(r)aad-sessie op de woensdagochtend. Ideaal voor mensen die gewoon ge- Expositie: over bergen, carnaval en circus
zellig bij elkaar willen zitten naaien of handwerken. Zonder per se Elke vrijdagmiddag komt in de Lumièrezaal van De Nieuwe
de hele tijd ergens over te hoeven praten. “Ik weet dat dat men- Coenen een teken- en schildergroep bij elkaar om onder leiding van Sandra Kruisbrink samen te tekenen en te aquarellesen over de drempel haalt die anders alleen thuis zitten.”
ren. Op de nieuwe expositie toont de groep werk uit een
tweetal series, waar ze het afgelopen jaar aan werkten. In de
Positief gevoel
Bistro is een selectie pasteltekeningen van bergen te zien en
De Nieuwe Coenen is niet Ria’s enige activiteit. Zo helpt ze door
in de Lumière tekeningen n.a.v. het thema circus en carnaval.
intensief contact haar Syrische bovenbuurvrouw om het NederHet is een diverse serie geworden met optochten, olifanten
lands machtig te worden en is ze actief in Nabuurschap Harmoen acrobaten. En wie goed kijkt ziet hier en daar zelfs grote
niebuurt. Als enthousiast lid van StadsdorpZuid organiseert ze
bovendien o.a. theaterbezoeken. “Maar dit is anders”, meent ze. voorbeelden opduiken als Pablo Picasso en James Ensor.
“Af en toe ben je hard bezig in de spoelkeuken terwijl een stukje De exposanten zijn:
verderop de gasten lekker rustig zitten te eten. Dat lijkt scheef.
Alice Ottersberg, Rita Belderink, Helen Lie Atjam, Mies MunMaar dan realiseer je je dat jouw taak op dat moment echt bene, Paul Wiegmans, Hia Kim, Greet Bosch, Joana Umbelina en
langrijk is. Wat je ook doet. En dat is een heel positief gevoel. Op Magda Meinen, van wier hand onderstaand schilderij is.
onze leeftijd heb je dat normaal gesproken niet zo vaak meer.”

Doe mee met de Legpuzzelbibliotheek !
Voor de verkoop op Koningsdag kregen wij van gulle buurtbewoners veel legpuzzels, waaruit blijkt, dat deze hobby populair
is. Wij kwamen hierdoor op het idee een legpuzzelbibliotheek
te beginnen.
Is uw legpuzzel af? Kom hem dan ruilen voor een andere. En
heeft u nog geen puzzel, dan kunt u er eentje lenen.
Dit kan op elke eerste donderdagochtend van de maand van 1012 in de Nieuwe Coenen.
Contactpersoon: Jos van der Molen, telefoon 6713940
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