
 

 
 
  

 

 

 

 Van IJ tot Z - juni 2018 
 

Wijkpartners presenteren activiteiten aan 
inwoners van IJburg & Zeeburgereiland 
Kom beleven, proeven, meedoen en 

ontmoeten! 

• verrassende en informatieve bijeenkomsten 

• leuke workshops en buurtactiviteiten 

• antwoord op persoonlijke en financiële vragen 

 

 
                                 

VERTEL ONS UW IDEEËN EN MAAK IJBURG EN 
ZEEBURGEREILAND NOG BRUISENDER! 

 

 

 

Bruisend IJburg & ZBE 
 

Een gratis 3-gangen lunch winnen voor u en uw 
buren?! Lees gauw verder! 

 

Neem zoveel mogelijk buren mee naar een van de feesten of activiteiten (zie 

programma binnenzijde). Benader een van de Dynamo-medewerkers om met u 

en uw buren op de foto te gaan. 

De foto met de meeste buren wint! En jullie winnen niet zomaar iets, 

maar een gratis overheerlijke 3-gangen lunch bij Van de Buuren in de 

buurtkamer IJburg! De winnaar wordt na 1 juli bekend gemaakt. 

 

KOM LANGS MET UW BUREN EN WIN!!! 😊 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Programma Waar? Tijd Met wie? 
Dinsdag 5 juni Iftar met de voetbalvaders! 

- Een heerlijke avondmaaltijd in de buurtkamer 

- Voor ontmoeting en nieuwe contacten 

Graag van tevoren opgeven per e-mail: 

ferrafay@dynamo-amsterdam.nl 

Buurtkamer IJburg 
Ed Pelsterpark 8 

Inloop vanaf 
21.00 uur 

Vrijwilligers van: 

Donderdag 7 juni Happy & Healthy! 

Door onder andere info over: 

- Stoppen met roken & stressvermindering 

- Beweegactiviteiten  

- Opvoedings- en mantelzorgondersteuning 

 

SAG Pampuslaan 
Pampuslaan 26 – 32  

14.30 – 16.30 uur  

Zaterdag 16 juni Buurtfeest op Zeeburgereiland 

- Ontdek de buurtkamer, draag bij aan gezelligheid 

in uw buurt en vertel uw buurtidee aan ons! 

- Vele hapjes, muziek, gezelligheid, dansen op het 

plein! Ontmoet uw buren.  

Buurtkamer Zeeburgereiland 
John Blankensteinstraat 1 

En Generale plein! 

13.30 - 16.30 uur  

Zondag 17 juni Taalfeest en opening taalcafé! 

In de Flexbieb ontdekt u de mogelijkheden voor taal 

en verbinding! En we vieren de opening van het 

taalcafé! Door de Flexbieb, Expeditie IJburg Rijker, 

Leef en Leer, OBA en ROC. 

Flexbieb 
Talbotstraat 46 
 
 

15.00 – 18.00 uur  

Woensdag 27 juni Buurtfeest Steigereiland Noord 
- Kom uw buren ontmoeten en geniet van lekkere 
biologische en duurzame hapjes; 
- Geniet van een drankje, muziek en 
(kinder)activiteiten binnen en buiten! 

Groene Gemeenschap 
Barkasstraat 7 
 

12.30 - 15.30 uur      De Groene 

Gemeenschap 

 

Zondag 1 juli  15 jaar IJburg! 

- Informatie & activiteiten van wijkzorgpartners 

- Ontmoet andere IJburgers 

- Leuke muziek, optredens en lekker eten van o.a. 

Van de Buuren! 

- Sport- en spelactiviteiten voor kinderen 

- De geschiedenis van IJburg in beeld! 

15 jaar IJburg 
Joris Ivensplein 

15.30 – 20.00 uur  

https://degroenegemeenschap.org/
https://degroenegemeenschap.org/

