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De Nieuwe Coenen Nieuws
Op naar
een nieuw jaar
Nauwe samenwerking tussen De Coenen en De Nieuwe Coenen
Drie jaar geleden moesten de activiteiten van Stichting De Coenen verhuizen naar De
Brahmshof. Dat was, zo hebben wij begrepen, niet leuk. De meeste activiteiten werden
wel voortgezet, maar dan in de Brahmshof en de Coenenstraat nummer 4 als vertrouwd adres verdween grotendeels. Ook het restaurant kwam leeg te staan. Dat was
velen een doorn in het oog.
Zo ook voor de initiatiefnemers van Nabuurschap Harmoniebuurt. Zij hebben na onderhandeling met de eigenaar van het pand, ACW Samenwerking ,vde kans gekregen om
per 1 januari 2016 een nieuw ontmoetingspunt voor de buurt te creëren: De Nieuwe
Coenen.
Dat lukte. In goede harmonie overigens met de ‘oude’ Coenen. In de loop van de jaren
gingen dan ook enkele activiteiten weer in het gebouw van start. Nu breekt er een
nieuwe kans aan: er komt een nauwe samenwerking met Stichting De Coenen. Veel activiteiten zullen weer terug verhuizen van De Brahmshof naar De Nieuwe Coenen.
We gaan die samenwerking langzaam opbouwen: het is fijn maar we moeten er ook
aan wennen, zeker de "terugverhuizers". Het is voor hen ook vreemd om terug te zijn in
hun oude "huis".
Op 7 januari 2018 vieren we de eerste echt stap en klinken we op onze wens dat het
een gezamenlijk succes zal worden. Dat komt wel goed.

7 januari 2018
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ONS WINTERS
WEEKPROGRAMMA
Maandag
Van 10 tot half 5 inloopcafé
Elke eerste maandag van de
maand van 10 tot half 1:
Repaircafé
Van 12 tot 2 lunch
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
Woensdag
Van 10 tot half 5 inloopcafé
Van half 11 tot half 1:
Raad en D(r)aad
Van 12 tot 2 lunch

dan vieren we de start van het derde jaar van De Nieuwe Coenen en van een jaar van
nauwe samenwerking met Stichting De Coenen met een

Iedereen is, uiteraard in De Nieuwe Coenen, welkom
van 16.00 tot 18.00 uur

Kerst en jaarwisseling: een weekje dicht
Met het kerstdiner op 22 december nemen we dit keer al afscheid van 2017 . De dagen
tussen Kerst en Nieuwjaar zijn voor onze vrijwilligers. Thuis, met familie en vrienden.
Opladen voor een nieuw jaar Nieuwe Coenen. En deels ook voorbereidingen treffen
voor een jaar dat door de samenwerking met de ‘oude’ Coenen de nodige extra tijd en
inspanning zal vragen. Kortom: we zijn van 23 tot en met 1 januari gesloten.
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

Donderdag
Van 10 tot half 5 inloopcafé
Van 10 tot 12 open speelhoek
voor kleintjes en hun oppasopa’s en -oma’s
Elke eerste donderdag van de
maand van 10 tot 12:
legpuzzelbibliotheek
Van 12 tot 2 lunch
Van half zes tot half acht
lekker warm eten
Vrijdag
Van 10 tot half 5 inloopcafé
Van 12 tot 2 lunch

www.denieuwecoenen.nl
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Vrijwilligers in beeld: Martijn en Jan

“Lekker Indisch,
dat is meer dan alleen eten”
“De laatste keer dat Jan en Martijn indisch koken dit jaar,
dus grijp je kans!”
Dat was de wervende tekst bij het menu van donderdag 7
december. Wel, die heeft gewerkt. Zo’n vijfenveertig gasten
schoven aan die avond. Velen van hen bezoekers die al eerder hadden ervaren dat Jan Naumann en Martijn Apituleygoed de weg weten in de Indische keuken. En dat hebben
ze andermaal kunnen proeven donderdag.
Roots
Dat heeft natuurlijk ook te maken met de roots van Jan en
Martijn, die voor beiden in voormalig Nederlands Indië liggen. En dat delen ze ongetwijfeld met verschillende gasten,
voor wie de herinneringen aan Indië, hetzij rechtstreeks,
hetzij via familieverhalen, nog steeds voortleven. Bijvoorbeeld voor Frits Heffelaar, die als jongen de overtocht
maakte van een zonovergoten Java naar een miezerig koud
Nederland. Hij, die elke toko in een straal van tien kilometer op zijn duimpje kent, verheugt zich toch elke keer weer
op een avondje Indisch in De Nieuwe Coenen. “Je gaat natuurlijk voor het lekkere eten”, meent hij, “maar er is meer.
Het is ook de sfeer, de gezelligheid van even teruggaan
naar Indië, dat is een gevoel, dat kun je niet zo goed beschrijven. Ik las ergens: geluk is een herinnering. En dat is
zo.”
Jan en Martijn vormen samen met Marc Janssens de vaste
kookploeg van de donderdag. Jan, met de ervaring van jaren in de professionele keuken, Martijn, acteur, verhalenverteller als fullswing amateur en liefhebber van lekker
eten. Donderdag waren ze even de kokkies, met passende
hoofddeksels uit de verzameling van Frits.
Tempo Doeloe in De Nieuwe Coenen.
Vacature: redacteur/redactrice
Dit blad en allerlei andere schriftelijke producties van De
Nieuwe Coenen hebben dringend behoefte aan nieuwe redactionele krachten. Zeker nu per volgend jaar de uitgaven
gebundeld worden met die van De Coenen. Meld je aan!

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

Repaircafé: voor wie kapotte dingen
een tweede leven gunt
Elke eerste maandag van de maand is er in De Nieuwe Coenen een Repaircafé. Voor veel mensen een begrip. Voor anderen een ontdekking. Een plek waar je heen kan met
kapotte dingen die je toch nog graag een hele tijd zou gebruiken.
Waarom zou je? Zuinigheid? Geen afscheid kunnen nemen
van een dierbaar ding? Rebellie tegen de wegwerpmaatschappij? Een cocktail van dat alles. Menig apparaat geeft de
geest omdat er een klein onderdeeltje het begeven heeft.
Een draadje dat los zit. Een lipje dat wat stevige lijm nodig
heeft. Of een rits die weer in de rails moet. Er is in De Nieuwe Coenen al van alles voorbij gekomen bij de mannen en
vrouwen die het Repaircafé bemensen. Dat zijn geen tovenaars (niet alles lukt) maar wel mensen met ervaring met
apparaten en kleding. Die er niet tegenop zien om het een
en ander los te schroeven of de naaimachine in te spannen.
Dus kom langs met die kapotte dingen. Gun ze een tweede
leven. Kost niks (nou ja, het Repairvarkentje staat wel mee
te kijken) en is, dankzij koffie, thee en de gezelligheid van De
Nieuwe Coenen ook gewoon een leuk uitje.
Let wel op: de eerste maandag van het jaar is Nieuwjaarsdag, daarom verschuiven we het Repaircafé naar 8 januari.
Van half elf tot half een is iedereen welkom.

Nieuwe activiteit: Franse les
Vanaf januari wordt er in Coenen een cursus "Frans voor
dagelijks gebruik" gegeven.
In deze cursus voor (half)gevorderden komen
begrijpend lezen, luistervaardigheid, grammatica en conversatie uitvoerig aan bod. De theoretische kennis, opgedaan tijdens de cursus, zal je beslist helpen (beter) in het
Frans te communiceren.
De cursus is op woensdagochtend van 10 tot 11 uur. De
cursus wordt gegeven door: Elena Spataro, bevoegd docente Frans, beëdigd tolk/vertaler Frans.
Er zijn nog een paar plaatsen.
Bel daarvoor met Elena: 06-55917467
Stichting De Nieuwe Coenen
p/a Annelies van Mansfeld
Harmoniehof 47-I
1071 TD Amsterdam

met de kracht
van samenwerking

