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De Nieuwe Coenen Nieuws
Het wordt weer weer
voor een terrasje!
Het mag dan nog behoorlijk aan de frisse kant geweest zijn de laatste weken, het
terras van De Nieuwe Coenen is klaar voor bezoek. Koffie, lunch, een drankje in de
middag, zelfs warm eten, het kan allemaal.
Goede berichten inmiddels van het vrijwilligersfront. Ons ‘vacature-overzicht’ in de
vorige aflevering plus onze groeiende bekendheid leverden maar liefst vijf nieuwe
vrijwilligers op. Zij zijn inmiddels bezig om zich in te werken op verschillende terreinen, vóór en achter de schermen. We heten ze uiteraard van harte welkom. En,
voegen we daar direct aan toe, er is nog ruim plaats voor meer!

Ondertussen in de keuken..

Elke dag
wel wat te doen !
Maandag
Van 10 tot half 5 Inloopcafé
Elke eerste maandag van de
maand van 10 tot half 1:
Repaircafé
Van 12 tot 2 lunch

Nog steeds komen er nieuwe gasten in De Nieuwe Coenen die opkijken van het feit dat ze er
zo lekker kunnen eten. Zegt het voort, zeggen we dan, en dat werkt. Zo is inmiddels de faam
van de keuken zich snel aan het verspreiden. Tweemaal per week is het gezellig druk. Met
vaste gasten, maar steeds ook weer nieuwe. Prachtig. En een prestatie van de koks, die in
een deels vaste, deels wisselende samenstelling elke keer weer een culinaire prestatie van
jewelste leveren. Dat blijven ze doen, maar echt alleen op dinsdag en donderdag. Een eventuele extra dag is niet uitgesloten, maar voorlopig even niet want dat is helemaal afhankelijk
van de beschikbaarheid van koks.

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 zes tot half acht
Culinaire dagschotel

Het menu van..
Wat we trouwens steeds vaker zullen zien is een menu dat samengesteld is naar de smaak
(of de culturele achtergrond van) een van de vrijwilligers. Zo had ‘Jochanan’s menu’ duidelijk
Israëlische trekken, sluit ‘Carla’s menu’ af met haar favoriete chocolademousse en is er in de
maand mei een Syrisch diner gepland. Genoeg om naar uit te kijken dus.

Woensdag
Van 10 tot half 5 Inloopcafé
Van half 11 tot half 1:
Raad en D(r)aad
Van 12 tot 2 lunch

We blijven open in de zomer
Veel afwezigen, zowel bij vrijwilligers als gasten, dat roept de vraag op of we De Nieuwe Coenen in de zomervakantie wel open moeten houden. Daar hoefden de vrijwilligers niet over
na te denken. Natuurlijk blijven we open. Maar dan wel op de manier die vorig jaar succesvol
bleek: minus twee dagen. In juli en augustus blijven we maandag en vrijdag dicht. Dinsdag,
woensdag en donderdag is het ‘business (en lekker eten) as usual’.

Koningsdag 27 april, we zijn er weer bij!

Donderdag
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 zes tot half acht
lekker warm eten

Er staat weer een enthousiast team verkopers klaar om op Koningsdag van alles aan de man te
brengen. Heel wat spullen staan al in de kelder te wachten, maar er kan best nog meer bij.
Hebt u spulletjes op zolder of diep in een kast die u langs deze weg kwijt wilt tot financieel heil
van De Nieuwe Coenen, breng ze dan even langs op 26 april (niet eerder). We zijn er heel blij
mee. Ook met extra helpers voor de verkoop trouwens. Intussen is de Bistro de hele dag open
voor koffie, thee, een drankje en taart. De warme maaltijd slaan we voor één keer over.

Vrijdag
Van 10 tot half 5 Inloopcafé
Van 12 tot 2 lunch

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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Anneke van de Kieft, nieuwe vrijwilliger:

“Niet alleen maar oude mensen”

Belangrijke data
Kijk even goed hieronder. Er zijn wat
data veranderd de komende maanden.
27 april
4 mei
1 mei
5 mei
25 mei
26 mei
5 juni
12 juni
Juli/augustus

Je kunt niet zeggen dat ze stil is gaan zitten na haar pensionering in september vorig jaar. Naast familiaire mantelzorg werd
Anneke van de Kieft bestuurslid van ZorgsaamZuid en is ze een
actief lid van Vondeldorp.
Des te blijer is De Nieuwe Coenen met haar als kersverse vrijwilliger. Het is de bedoeling dat zij zich vooral gaat bezig houden met de administratie en organisatie van de verhuur.
Eettafels
“Mijn eerste kennismaking met De Nieuwe Coenen was tijdens
een borrel van Nabuurschap Harmoniebuurt en toen keek ik
ervan op hoe leuk het hier was.” Na een paar gezellige maaltijden, onder andere bij een van de door Leo Willems aangezwengelde ‘eettafels’ wist ze het helemaal zeker: dit is een heel
gezellige plek. Anneke: “En toen was ik ook het idee kwijt dat
het hier alleen maar om heel oude mensen ging. Bij de maaltijden lopen alle leeftijden door elkaar en vooral de eettafels maken dat je ook steeds nieuwe gezichten ziet.”
Veel werk
Hoe meer contact ze kreeg met De Nieuwe Coenen, hoe scherper ze ook zag hoeveel werk er onder de vrolijke oppervlakte
verzet moest worden. “Dit is zo’n sympathiek project, dat verdient alle steun,” aldus een enthousiaste Anneke. En ze voegde
de daad bij het woord.

Verwacht in de Zondagmatinee:
Jos van der Kooy, piano
Een van de belangrijkste organisten van Nederland komt
naar De Nieuwe Coenen. Zonder orgel. Maar Jos van der
Kooy, onder (veel) meer
stadsorganist van Haarlem,
conservatoriumdocent en
vaste bespeler van de bekendste orgels van Nederland, is ook een uitmuntend pianist. En in die hoedanigheid
geeft hij een recital tijdens de Zondagmatinee op 21 mei .
Dat doet hij op onze eigen nog niet zo lang geleden verworven
- en warm gekoesterde - piano.
Een evenement om naar uit te kijken, dus blok de agenda!

De Nieuwe Coenen J.M. Coenenstraat 4 Amsterdam
www.denieuwecoenen.nl
Telefoon : 020 370 9355
Voor reserveringen: ook 06 57 89 8370

Koningsdag, geen diner
diner gaat door, maar tot 19.00 uur
Dag van de arbeid: gewoon Repaircafé
de hele dag open
Hemelvaartsdag, gesloten
de hele dag open
geen Repaircafé
uitgesteld Repaircafé
maandag en vrijdag gesloten

Zingen bij de buren
In de Koelmanzaal (verhuurd door
Sociaal Fonds PodiumKunsten) vinden steeds meer dingen plaats.
Zoals bijvoorbeeld de zangcursus
van Evelien Juten, die in mei aan
de tweede editie begint. Techniek
en plezier gecombineerd, daar
draait het om. Een open uitnodiging voor iedereen die eens wil proberen of zingen iets voor
hem/haar is, of voor wie al in een koor zingt maar tegen beperkingen aanloopt.
Data: woensdagochtenden 10, 17, 24, en 31 mei en 7 juni
2017 van 11.00 – 12.30 uur.
Kosten: € 105,-- voor 5 lessen van 1 ½ uur
Inschrijven: mail e.juten@hccnet.nl of bel 020 – 4711977

Nieuwe expositie op komst:
schilderijen van Esther Sancho
Van 12 mei tot 26 juni exposeert Esther Sancho Argilés
(ESA) in De Nieuwe Coenen. Tot die tijd kan iedereen nog
(tijdens openingsuren) genieten van de schilderijen van
Eline Hoogkamer en Jan van Essen. Na hun, overwegend
figuratieve, werk treft Esther, geboren in Barcelona, een
meer sprookjesachtige toon.
Insect’s paradise 2

“Zij weet de meest
prachtige, maar hartkloppende menselijke
drijfveren te vertalen in
spannende, maar vreedzame kunstwerken.
In haar schilderijen vind
je een mix van liefde en
passie, energie en impulsiviteit, stralende kleuren
en mystiek die je meenemen naar paradijselijke
plekken.”
Stichting De Nieuwe Coenen
p/a Annelies van Mansfeld
Harmoniehof 47-I
1071 TD Amsterdam

met de kracht
van samenwerking

