
De GEZOND in&om TugelaHuisWeek 
van maandag 2 tot en met zondag 8 december 209

In de week van 2 tot en met 8 december 2019 staan vele activiteiten in het TugelaHuis aan de 
Tugelaweg 59A (Transvaalbuurt) in het teken van een gezonde manier van leven. Tijdens de 
computerlessen leren de cursisten aan de hand van websites over voeding en beweging om te 
gaan met computers. De tuingroep geeft verse ingrediënten aan de kookgroepen, die maken 
er, al swingend op de maat van de muziek een heerlijke maaltijd van. De woningcorporaties 
serveren mandarijnen bij hun spreekuur. De kinderen laten hun gezonde fantasie de vrije loop 
tijdens de kinderactiviteiten. Dinsdag 3 september geven de kapper en de beautysalon tips over 
gezonde huid en haar. Op vrijdag 6 december zal de kleermaker feestelijk fruit naaien op broeken 
en shirts, dus breng je kledingstukken en laat je verrassen. Tijdens de mannengroepen wordt 
een sportles gegeven, gaan de mannen in gesprek over diabetes en serveert buurtbewoner en 
acteur Abdul Loukou op een theatrale en uitnodigende manier smaakvol water en gezonde 
snacks. 

Gezellige opening met ontbijt maandag 2 december 08:30 - 11:00 uur
Loukou zal ook gastheer zijn tijdens het openbare ontbijt op maandag 2 december. Van 08:30 
tot 10:30 zijn alle buurtbewoners welkom voor een gezellig ontbijt. Heb je een lekker en gezond 
ontbijtrecept? Maak het thuis, neem het mee en laat anderen ervan genieten.

Feestelijke afsluiting op zondag 8 december 14:00 - 17:00 uur
Tijdens de feestelijke afsluiting van de week op zondag 8 december van 14:00 – 17:00 uur 
zijn er vanzelfsprekend heerlijke hapjes en drankjes gemaakt door buurtbewoners. Verder is er 
muziek van onder andere DJ Nagla, kunnen pakjes voor het DEEL Ritueel Transvaal (21 december 
Steve Bikoplein) gemaakt & uitgedeeld worden en als kers op de spreekwoordelijke taart wordt 
de expositie ‘Gezond in&om TugelaHuis’ geopend waarin verslag gedaan wordt van de actieve 
week in en om het TugelaHuis.

Voor informatie, ideeën, vragen en opmerkingen mail met naglasalina@hotmail.com en 
info@movingartsproject.nl of kom langs bij het Tugelahuis.
Facebook: Zo Blijven Wij Gezond In Oost

Deze hele week staat een gezondere manier 
van leven centraal in het Tugelahuis

de gezond in&om 
tugelahuis week

FACEbook: Zo Blijven Wij Gezond In Oost

gezellige opening met ontbijt 
maandag 2 december | 8.30-11 uur

Neem je iets lekkers mee?

feestelijke afsluiting 
zondag 8 december | 14-17 uur

dagelijks | 2 t/m 8 december 2019
Tugelaweg 59A | Transvaalbuurt Amsterdam Oost

De Gezond in&om Tugelahuisweek is een initiatief van stadsdeel Oost (Zo Blijven Wij Gezond In Oost) ism het TugelaHuis, 
Moving Arts Project, Nagla Elsajet, Dynamo, buurtorganisaties, buurtbewoners, buurtondernemers, woningcorporaties.



Over het TugelaHuis
Tugelaweg 59A - telefoon 020-4620-314

Het TugelaHuis in de Transvaalbuurt is een buurthuis waar Dynamo gehuisvest is. Verder 
heeft het TugelaHuis kantoor- en spreekuurruimte voor Volksbond/Streetcornerwork en de 
woningcorporaties Ymere, Stadgenoot en Eigen Haard. Rond het Tugelahuis is een buurttuin 
aangelegd.

Dynamo
Welzijnsorganisatie Dynamo bouwt in het TugelaHuis in de Transvaalbuurt aan een 
buurtgemeenschap voor alle leeftijden. Met een programma voor alle leeftijden: jeugd en 
jongeren en ruimte voor buurtinitiatieven van buurtbewoners en buurtorganisaties. In het 
TugelaHuis maken we gebruik van elkaars krachten, expertise, netwerk en ervaringen. Zo 
werken we aan community building in de buurt.

De TugelaHuisTuin
Samen met een aantal enthousiaste bewoners wordt de tuin (kruiden, groenten en een moestuin 
speciaal voor kinderen) onderhouden. Het is een openbare tuin, waar iedereen mag kijken. 
Buurtbewoners met ‘groene vingers’ tuinieren in tuinbakken en tuinstroken. 
Kindertuin (maandagmiddag en in de schoolvakanties). Eva en Malika organiseren naschoolse 
tuinactiviteiten met kinderen op maandagmiddag en in de schoolvakanties. Ook zijn er 
schooltuinactiviteiten in samenwerking met de basisschool De Kaap.

dynamo-amsterdam.nl/locatie/tugelahuis   
Volg ons facebook Dynamo Oud Oost en TugelaHuis



DIK gedrukt = open voor iedereen | Dun gedrukt = besloten groep 

 
Maandag 2 december 08:30 - 11:00 uur | Gezellige opening met ontbijt 
Gratis voor iedereen uit de buurt. Neem je wat lekkers mee?! Mail ons dan op naglasalina@hotmail.com en info@movingartsproject.nl  

 

dag tijd activiteit Gezond tintje 

Maandag 2 
december 
 
Maandag 2 
december 

08.30 – 11.00 

 
 
13.00 - 14.00 

 

Gezellige opening met ontbijt 
Met oa acteur Abdul Loukou, het vragen- 
en tipsuurtje en ochtendgymnastiek 
 

Ymere spreekuur 
Spreekuur voor buurtbewoners met 
vragen, suggesties of klachten over 
overlastsituaties of andere sociale zaken. 

Voor iedereen uit 
de buurt. Hoe 
ontbijt jij? Neem je 
wat lekkers mee?! 
 
Danny Hendradhy 
Trakteert op 
fruit/kruidenwater 
en mandarijnen 

maandag 18.00 - 22.30 uur El Itihaat Chora ontmoetingsgroep mannen 
Loop binnen voor een kop koffie, 
gesprek en een spelletje. 

Met elkaar in 
gesprek met een 
drankje en een 
hapje 

maandag 12.00 – 16.00 uur Transvaal Vrouwengroep  
Informatie over verschillende 
onderwerpen, ontspanning en ontmoeting. 

Samen koken, 
kletsen, sporten en 
eten 

dinsdag  11.00 - 13.00 uur  Inloop buurtkamer mannen 
Samenkomst mannen uit Amsterdam Oud 
Oost. Informatie over verschillende 
onderwerpen, ontspanning en ontmoeting. 

Met elkaar in 
gesprek met een 
drankje en een 
hapje 

Dinsdag 3 
december 

12.00 - 16.00  Buurtkapsalon en Beautysalon 
Woont u in Amsterdam Oost? 
Kom langs voor een gratis knipbeurt of 
een verwenmoment bij een beautysalon.  
Kom langs zonder afspraak. 

Miriam en Kholoud 
geven advies over 
hoe je huid en haar 
gezond houdt 
Info: 0624-506-886 

Dinsdag 3 
december 

13.00 – 14.00  Ymere spreekuur  
Een spreekuur voor buurtbewoners met 
vragen, suggesties of klachten over 
overlastsituaties of andere sociale zaken. 

Danny Hendradhy  
Trakteert op 
fruit/kruidenwater 
en mandarijnen 

dinsdag 16.00 - 18.00 uur  Akzi Educative Leeftijd: 8-14 jaar   
Bij de tienerclubs van Club Junior kun je 
meedoen aan activiteiten, maar ze ook 
zelf organiseren. Afwisselende activiteiten. 
Ook in het Tugelahuis is er een tienerclub.  

Knutselen en in 
gesprek over 
gezonde zaken 

dinsdag 18.00 - 22.30 uur El Itihaat Chora 
ontmoetingsgroep mannen. Loop binnen 
voor een kop koffie, gesprek  en een 
spelletje. 

Met elkaar in 
gesprek met een 
drankje en een 
hapje 



woensdag 09.30 - 12.30 uur Vergadering Ymere Vergaderen met een 
drankje en een 
hapje 

woensdag 12.00 - 16.00 uur  Koken en in gesprek met Aicha 
Aïcha kookt met vrouwen uit de buurt. 
Samen een maaltijd bereiden en praten 
over wat je bezig houdt. Zo bouw je 
ontspannen een netwerk en inspireer je 
elkaar. 

Samen koken, 
sporten, kletsen en 
eten 
 

woensdag 14.00 – 16.00 uur DJ / Vlog workshop 
Leeftijd: 10-15jaar 
Ben jij de eerst volgende grote DJ of 
Vlogger? Kom het bij ons ontdekken tijdens 
de speciale lessen voor kinderen. 

Hoeveel muziek ken 
jij met fruit erin? 

woensdag 19.30 - 20.30 uur CA praatgroep 
Praatgroep voor mensen met 
verslavingsproblemen en 
ervaringsdeskundigen. Om kracht en hoop 
met elkaar te delen. 

Met elkaar in 
gesprek met een 
drankje en een 
hapje 

donderdag 09.00 – 13.00 uur Buurtonline  
Deze computercursus is bedoeld voor 
mensen die al iets meer van een computer 
weten. Je doet verdere stappen op een 
computer en leert toepassingen. 

Digitaal op zoek 
naar tips en tops 
over eten, bewegen 
en slapen 

Donderdag 5 
december 

13.00 – 14.00  Eigenhaard spreekuur  
Een spreekuur voor buurtbewoners met 
vragen, suggesties of klachten over 
overlastsituaties of andere sociale zaken. 

Sanna Bakker  
Trakteert op 
fruit/kruidenwater 
en mandarijnen 

donderdag 15.30 – 17.30 uur Good4U Junior  Leeftijd: 10–12 jaar 
Kun je ondersteuning gebruiken of zoek je 
een rustige plek waar je bijvoorbeeld kunt 
studeren? Dan kan dat goed bij Good4U. 

Hoeveel is 22 
mandarijnen + 18 
bananen? 

donderdag 18 .00 -20.00 uur Good4U Support Leeftijd: 12-16 jaar 
Kun je ondersteuning gebruiken of zoek je 
een rustige plek waar je bijvoorbeeld kunt 
studeren? Dan kan dat goed bij Good4U. 

Hoeveel is 22 
mandarijnen x 16 
bananen? 

vrijdag 09.00 – 15.00 uur  Buurtonline 
Deze computercursus is bedoeld voor 
mensen die nog niets of weinig van een 
computer weten. Je zet de eerste stappen 
op een computer en leert basisbegrippen. 

Digitaal op zoek 
naar tips en tops 
over eten, bewegen 
en slapen 



Vrijdag 6 
december 

10.00 – 13.00 Kleding reparatie  
Veel mensen denken er niet aan om hun 
kleding te laten repareren wanneer er 
iets kapot gaat of beschadigd is. Vaak 
wordt de kleding niet meer gedragen of 
gooit u het weg. Een kledingreparatie 
kan dan een uitkomst zijn. 

Kleermaker Bahaa 
tovert aardbijen, 
meloenen, prei en 
meer op je kapotte 
broek of shirt. 
Met een lekker 
drankje en een 
hapje 

Vrijdag 6 
december 
 
 
Vrijdag 6 
december 
 

13.00 – 14.00  
 
 
 
16.00 – 20.00 

Ymere spreekuur 
Een spreekuur voor buurtbewoners met 
vragen, suggesties of klachten over 
overlastsituaties of andere sociale zaken. 
 

Inloop voor alle buurtvrouwen,  
kom gezellig langs en ontmoet elkaar 

Danny  
Trakteert op 
fruit/kruidenwater 
en mandarijnen 
 
Met stichting El 
Fanaar Samen 
koken, sporten, 
kletsen en eten 

vrijdag 16.00 - 18.00 uur Tiener Club Leeftijd: 10–15 jaar 
Wisselende activiteiten voor tieners. 

Met elkaar in 
gesprek met een 
drankje en een 
hapje 

vrijdag 18.00 – 20.00 uur  Chill Time - leeftijd: 15-18 jaar 
Jongeren ontmoeten elkaar tijdens de chill 
time. Er is een jongerenwerker aanwezig 
van Streetcornerwork aan wie je al je 
vragen kunt stellen. 

Met elkaar in 
gesprek met een 
drankje en een 
hapje 

zaterdag 10.00 - 12.00 uur  Kinderactiviteiten SSCCMM  
Kinderenactiviteiten om van elkaar te 
leren en goed met elkaar op te groeien. 
Spel, creativiteit en vrolijkheid! 

Met elkaar in 
gesprek met een 
drankje en een 
hapje 

zaterdag  18.00 - 22.30 uur El Itihaat Chora 
Ontmoetingsgroep mannen 
Loop binnen voor een kop koffie, 
gesprek en een spelletje. 

Met elkaar in 
gesprek met een 
drankje en een 
hapje  

zaterdag 18.00-22.00 uur Stichting El Fanaar mannen  
Samenkomst van mannen in uit Amsterdam 
Oud Oost. Informatie over verschillende 
onderwerpen, ontspanning en ontmoeting. 

Met elkaar in 
gesprek met een 
drankje en een 
hapje 

zondag 
 

10.00 - 12.00 uur  Kinderactiviteiten SSCCMM  
Kinderenactiviteiten om van elkaar te 
leren en goed met elkaar op te groeien. 
Spel, creativiteit en vrolijkheid! 

Met elkaar in 
gesprek met een 
drankje en een 
hapje 

 
 

 
 

 
 

 
 



zondag 8 
december 

14:00 - 17:00 Feestelijke afsluiting Met oa expositie, 
DJ Nagla, theater, 
bewegen op muziek 
en meer  

zondag 18.00 – 22.00 uur Stichting El Fanaar mannen 
Samenkomst mannen uit Amsterdam Oud 
Oost. Informatie over verschillende 
onderwerpen, ontspanning en ontmoeting. 

Met elkaar in 
gesprek met een 
drankje en een 
hapje 

Zondag 18.00-22.00 uur El Itihaat Chora 
Ontmoetingsgroep mannen  
Loop binnen voor een kop koffie, 
gesprek  en een spelletje. 

Met elkaar in 
gesprek met een 
drankje en een 
hapje  

 

zondag 8 december 14:00 - 17:00 Feestelijke afsluiting  
Wil je iets actiefs doe? Mail ons op naglasalina@hotmail.com en info@movingartsproject.nl of kom langs bij het TugelaHuis. 


