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Dynamo organiseert activiteiten om mee te doen, van te leren of om hulp 

te krijgen. U kunt op verschillende locaties in Amsterdam meedoen bij 

Dynamo. Kijk voor alle activiteiten bij u in de buurt op: 

www.dynamo-amsterdam.nl 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kom eens kijken bij: 

 

 

 

 

 

 

U kunt dan denken aan:  

• Buurtpunt: voor al uw vragen 

• Geld / administratie: financiële middagen, sorteerpunt, buurtpunt 

• Leren: taal, computerles, solliciteren  

• Ontmoeten: ontmoet uw buren   

• Kunst / cultuur / muziek: schilderclub, vrouwengroep, zingen 

• Sport / bewegen / gezond: pilates, yoga, gezond in je vel  

• Creatief / spel: knutselen, naaien, mahjongclub 

• Koken / eten: koken, buurtrestaurant 

• Individuele- en groepsactiviteiten bij maatschappelijk werk  

• Mantelzorgondersteuning 

• Welzijn op Recept  

 

  

Dynamo voor volwassenen 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/
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Dynamo is al jaren specialist op het gebied van voorzieningen voor 

zelfstandig wonende ouderen en mensen met een beperking. Dynamo geeft 

advies zodat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen 

blijven wonen. 

 

Dynamo medewerkers adviseren u 

over praktische zaken. Er zijn veel 

activiteiten in uw buurt waarbij u 

andere buurtbewoners ontmoet 

zoals, samen eten, cursussen en 

clubs. Wist u dat veel oudere 

Amsterdammers actief zijn als 

vrijwilliger? Wij kunnen u 

informeren. 

 

U kunt dagelijks langskomen in een Buurtpunt waar vrijwilligers en 

medewerkers de tijd nemen om uw vragen te beantwoorden en met u naar 

goede oplossingen zoeken. Wij kunnen u helpen of adviseren over onder 

andere: wonen, hulp aan huis, voorzieningen (maaltijden, alarmering, 

dagopvang, vrijwilligerswerk), activiteiten in de buurt, dagcentrum 

Kraaipan, financiële zaken, administratie, vervoer. 

 

Huisbezoek 

Bent u niet meer zo goed ter been? Bel dan voor een afspraak 

voor een huisbezoek: 020 46 20 320. 

 

Meer info? www.dynamo-amsterdam.nl/ouderen 

 

 

 

Dynamo voor ouderen 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/ouderen
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Talententent   

De Talententent biedt basisschoolkinderen in Amsterdam-Oost 

en Zuid kunstzinnige en sportieve activiteiten om zo hun eigen 

talenten te ontdekken. Iedereen kan meedoen! Het volgen van 

een activiteit is niet alleen leerzaam, maar vooral leuk! 

www.talententent.nl   

 

Dynamojongeren.nl 

Dynamo jongeren is er voor alle jonge Amsterdammers 

tussen de 10 en 23 jaar uit Oost. Als een jongere wil 

meedoen, ideeën of vragen heeft dan kan hij of zij bij 

ons terecht. Kijk voor de locaties en activiteiten op: 

www.dynamojongeren.nl 

 

Hulp bij geldzaken 

Voor informatie en advies over geld kunnen jongeren van 18 t/m 27 jaar 

terecht bij het Jongeren financieel café en Jongerenschuldhulpverlening.  

telefoon 020 46 20 300 

e-mail jongerenschuldhulpverlening@dynamo-amsterdam.nl  

 

Youngsterdam 

Youngsterdam biedt jongeren vanaf 18 jaar extra kansen. 

Jongeren worden gestimuleerd om vanuit hun eigen ideeën 

en talenten in actie te komen voor een ander. Veel jongeren 

zijn nu al actief op de pleintjes en bij sportactiviteiten in 

Amsterdam-Oost. www.youngsterdam.nl 

 

Ambulant jongerenwerk 

Op straat, pleinen en in de buurt vind je ambulant jongerenwerkers van 

Dynamo. Jongeren kunnen altijd bij hen terecht. Ze luisteren naar 

jongeren, stimuleren ze om zelf stappen te ondernemen en helpen daarbij. 

Bij overlastmeldingen bemiddelen ze in de buurt.   

Dynamo voor kinderen/jongeren 

http://www.talententent.nl/
mailto:jongerenschuldhulpverlening@dynamo-amsterdam.nl
http://www.youngsterdam.nl/


 

 

 

 

 

 

6 

Peuters spelen en beleven bij een Dynamo-voorschool. 

De voorschool is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De voorschool van 

Dynamo is een peuteropvang met een programma dat de ontwikkeling 

van elk kind extra stimuleert. Een veilige plek waar uw kind samen met 

andere kinderen kan spelen, leren en ontdekken. Peuters gaan beter 

voorbereid naar de basisschool. Dynamo heeft voorscholen in Amsterdam 

en werkt nauw samen met de bijgelegen basisscholen.  

 

Kom eens kijken op een voorschool bij u in de buurt.  

De voorschool is vijf dagen per week open voor 5 uur per dag. Wij kunnen 

u helpen met de berekening of aanvraag van de kinderopvangtoeslag of 

gemeentevergoeding.  

 

www.dynamopeuters.nl - 020 46 20 333  

peuters@dynamo-amsterdam.nl  

Facebook Dynamopeuters 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Dynamo voor peuters 

 

http://www.dynamopeuters.nl/
mailto:peuters@dynamo-amsterdam.nl
https://www.facebook.com/dynamopeuters/
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Buurtpunt = Dé ontmoetingsplek en vraagbaak in uw buurt. 

• Wilt u iets opzetten of heeft u ideeën voor de buurt? 

• Wilt u weten welke activiteiten in uw buurt georganiseerd worden? 

• Zoekt u vrijwilligerswerk? 

• Wilt u de Nederlandse taal of computervaardigheden leren?  

• Heeft u hulp nodig bij persoonlijke problemen? 

• Wilt u informatie over zorg en/of mantelzorg? 

• Wilt u hulp bij uw administratie en wilt u uw administratie sorteren? 

• Begrijpt u een brief niet? 

• Wilt u informatie over financiële regelingen en voorzieningen? 

• Wilt u hulp bij (digitaal) invullen van formulieren (b.v. van WPI of SVB)?  

• Heeft u vragen over wonen?   

 

Kom naar het Buurtpunt.  

In de Buurtpunten zijn professionals aanwezig, zoals maatschappelijk 

werkers (cliëntondersteuners), sociaal raadslieden en 

participatiemedewerkers.  

 

In de meeste Buurtpunten is een Sorteerpunt waar u wordt geholpen met 

het op orde brengen van uw post. LET WEL OP: Bij sommige Sorteerpunten 

wordt op afspraak gewerkt omdat het aantal plekken beperkt is. 

 

Vroeg Eropaf – Laat uw schulden niet oplopen – onze hulp is gratis 

Het Team Vroeg Eropaf van Dynamo werkt in Amsterdam Oost. We helpen 

bewoners met betalingsachterstanden. We helpen vroegtijdig 

problematische schulden voorkomen. Heeft u een brief gehad?  

Bel 020 46 20 300, mail vroegeropaf@dynamo-amsterdam.nl of kom langs  

’s-Gravesandeplein 19. Heeft u geen brief gehad maar wel een 

betalingsachterstand? Laat uw schulden niet oplopen. Kom naar een 

Buurtpunt van Dynamo.  

dynamo-amsterdam.nl/vroegeropaf 
  

Wilt u hulp of advies?  

mailto:vroegeropaf@dynamo-amsterdam.nl


 

 

 

 

 

 

8 

www.dynamo-amsterdam.nl/buurtpunt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtpunt = Dé ontmoetingsplek en vraagbaak van Dynamo in uw buurt. 
Buurtpunt IJburg Gezondheidscentrum Haveneiland 

1087 CH IJburglaan 727 C 
maandag  
9.30-11 uur 

Budgetpunt IJburg + 
Sorteerpunt 

Buurtkamer IJburg 
1087 EJ Ed Pelsterpark 8  

woensdag 
9.30–11 uur 

Buurtinfo IJburg Buurtkamer IJburg  
1087 EJ Ed Pelsterpark 8 

donderdag  
10-12 uur 

Buurtpunt ’s-Gravesandeplein 
+ 
Sorteerpunt  

Dienstencentrum Oosterpark 
1091 BB 's-Gravesandeplein 19 

donderdag  
9-11 uur 
9.30-11 uur 

Buurtpunt Kraaipan + 
Sorteerpunt 

Servicepunt Kraaipan 
1091 LX Hofmeyrstraat 67 

vrijdag  
10-11 uur 

Buurtpunt Oosterpark + 
Sorteerpunt 

Buurtcentrum Oosterpark  
1092 CW Derde Oosterparkstraat 159 

maandag  
14-15 uur 

Buurtpunt De Gooyer Servicepunt De Gooyer 
1093 BJ Von Zesenstraat 298 

woensdag  
10-11 uur 

Buurtpunt Zeeburgereiland Buurtkamer Zeeburgereiland  
1095 MB John Blankensteinstraat 1 

vrijdag 
9.30-11 uur 

Buurtpunt Watergraafsmeer Dienstencentrum Watergraafsmeer 
1097 DH Kamerlingh Onneslaan 34  

donderdag  
9.30-11 uur 

Buurtpunt Brinkhuis + 
Sorteerpunt 

Servicepunt Het Brinkhuis 
1097 TM Landbouwstraat 63 

maandag  
14-15.30 uur 

Buurtpunt Hoekhuis + 
Sorteerpunt 

Hoekhuis 
1097 SC Fizeaustraat 3 

dinsdag  
12-13.30 uur 

Voor jongeren 18-27 jaar 
 
Jongeren  
Financieel Café 

Dienstencentrum Oosterpark 
1091 BB 's-Gravesandeplein 19 

maandag 11-
13 uur 
donderdag 15-
17 uur 

Set IJburg  
1098 XH Erich Salomonstraat 135 

maandag  
14.30-16.30 
uur 

Stek Oost 
1098 SJ Ringslangpad 

donderdag 14-
16 uur 

Spreekuur Grip op je geld van Dynamo met andere organisaties 
www.gripopjegeld.org 
Grip op je geld 
Oud Oost 

Dienstencentrum Oosterpark 
1091 BB 's-Gravesandeplein 19 

dinsdag  
9.30-11.30 uur 

 

 

Woont u in Amsterdam Oost?  

 

Zo ja, dan kunt u terecht bij 

één van de buurtpunten van 

Dynamo. 

 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/buurtpunt
http://www.gripopjegeld.org/
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Zorgt u voor iemand? Dan bent u mantelzorger.  

Mantelzorgers in Amsterdam die zoeken naar informatie of ondersteuning 

kunnen terecht bij de Mantelzorg Steunpunten Amsterdam bij de 

Maatschappelijke Dienstverlening. In Oost is dit Dynamo. Bij de 

steunpunten geven mantelzorgconsulenten informatie, advies en 

ondersteuning. Ondersteuning is belangrijk voor het voorkomen van en 

helpen bij overbelasting. 

 

Dit kan de mantelzorgconsulent bieden: 

– informatie over regelingen en voorzieningen voor mantelzorgers; 

– hulp bij praktische vragen, zoals regelen van vervoer of dagbesteding; 

– advies bij financiële problemen; 

– ondersteuning bij emotionele problemen zoals stress; 

– ondersteuning bij versterken van het sociaal netwerk; 

– het- zo nodig- tijdelijk overnemen van regelzaken. 

 

Bekijk het aanbod voor mantelzorgers op:  

www.dynamo-amsterdam.nl/mantelzorg 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ik verzorg iemand  
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Het dagcentrum is voor alle oudere bewoners van Amsterdam Oost met 

klachten van vergeetachtigheid of een lichamelijke beperking. Het 

centrum is een levendige ontmoetingsplek in de Transvaalbuurt en een 

fijne en vertrouwde plek voor ouderen uit de buurt. 

Samen praten en herinneringen ophalen, samen zingen, uitstapjes maken, 

een spelletje doen én samen eten (halal). Dat kan allemaal in het 

dagcentrum in Amsterdam Oost. Waar de begeleiders uw taal spreken. Er is 

een Nederlandse, een Turkse en een Marokkaanse groep. Dynamo en ZGAO 

geven samen vorm aan het dagcentrum Kraaipan. U kunt er terecht voor 

advies en informatie, begeleiding en activiteiten.  

Het is gevestigd in servicepunt Kraaipan, Hofmeyrstraat 67.  

Meer info: Femke Schuiling, telefoon 06 38 77 75 78, 

e-mail fschuiling@dynamo-amsterdam.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Dagcentrum Kraaipan 

mailto:fschuiling@dynamo-amsterdam.nl
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Dynamo organiseert financiële middagen om u te helpen bij uw 

administratie en geldzaken. Heeft u al een map met uw administratie? 

Neem die map dan mee. Heeft u uw administratie nog niet geordend in 

een map? Ga dan naar een Buurtpunt (Sorteerpunt) bij u in de buurt.  

LET OP! Heeft u nog geen DigiD? Kom dan met een identiteitsbewijs naar 

een Buurtpunt. Ook kunt u zelf uw DigiD aanvragen op: www.digid.nl.  

Financiële middagen – INLOOP 

Voor bewoners uit Amsterdam Oost  

Neem altijd uw DigiD mee!  

Waar? Dienstencentrum Oosterpark, ’s-Gravesandeplein 19 

maandag  

13.30-14.30 uur 

Toeslagen 

Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Kinderopvangtoeslag, 

Kindgebonden budget 

dinsdag  

13.30-14.30 uur 

Belasting 

Inkomstenbelasting, bijv.: aangifte, controle 

(voorlopige) aanslagen 

woensdag  

13.30-14.30 uur 

Kwijtschelding Gemeentebelasting / Waternet 

Beslag op uw inkomen 

maandag  

11.00-13.00 uur 

donderdag  

15.00-17.00 uur 

Jongeren Financieel Café 

Voor jongeren 18-27 jaar uit Oost met vragen over 

geld of administratie.  

Ook op andere plekken in Oost! 

maandag  

14.30-16.30 uur 

Jongeren Financieel Café 
SET IJburg, Erich Salomonstraat 135, 1098 XH  

donderdag 

14.00-16.00 uur 

Jongeren Financieel Café 
Stek Oost, Ringslangpad, 1098 SJ 

Meer info over de financiële middagen: www.dynamo-amsterdam.nl 

 
  

Financiële middagen 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/
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Echtscheidingsspreekuur  

Spreekuur waarbij een mediator / advocaat en een maatschappelijk 

werker aanwezig zijn. Op maandag 16.00-17.00 uur in dienstencentrum 

Oosterpark, ’s-Gravesandeplein 19. Vooraf afspraak maken: per telefoon 

020 46 20 300, aan de balie of per mail naar aanmeldingen@dynamo-

amsterdam.nl. 

 

Scheidingspunt 

Voor IJburgers die informatie, advies of ondersteuning nodig hebben bij 

hun scheiding óf het verbreken van de relatie. U gaat in gesprek met een 

maatschappelijk werker en een familierechtadvocaat. Er wordt 

samengewerkt met het Sociaal Raadsliedenwerk en het Ouder- en 

Kindteam. Op dinsdag 14.00-16.00 aan IJburglaan 727 C. Aanmelden per 

telefoon 020 49 52 263 of per mail aanmeldingen_ijburg@dynamo-

amsterdam.nl 

 

Advocatenspreekuur Rutger Siemeling van SUEZ advocaten 

Dienstencentrum Oosterpark, ’s-Gravesandeplein 19, 1091 BB op 

donderdag 11.00-12.00 uur 

Meer info www.dynamo-amsterdam.nl of vraag naar de flyer.  

 

Advocatenspreekuur Gezondheidscentrum Haveneiland  

IJburglaan 727 C, 1087 CH op woensdag 16.00-17.00 uur (vooraf 

aanmelden: mvoortman@dynamo-amsterdam.nl of 020 49 52 263). 

Meer info www.dynamo-amsterdam.nl of vraag naar de flyer.  

 

Advocatenkantoor Van Heijningen 

Van Marumstraat 14, 1098 RP / Dhr. R.A. van Heijningen  

dinsdag 15.30-17.00 uur / zaterdag 11.00-13.00 uur (voor zaterdag moet u 

eerst even bellen om een afspraak te maken).  

Meer info 020 66 53 337 of info@advocatenvh.nl 
  

Juridisch advies  

mailto:aanmeldingen@dynamo-amsterdam.nl
mailto:aanmeldingen@dynamo-amsterdam.nl
mailto:aanmeldingen_ijburg@dynamo-amsterdam.nl
mailto:aanmeldingen_ijburg@dynamo-amsterdam.nl
mailto:mvoortman@dynamo-amsterdam.nl
mailto:info@advocatenvh.nl
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In onze maatschappij zijn veel mensen afhankelijk van enthousiaste 

vrijwilligers. Van mensen die zich inzetten om anderen te helpen en blij te 

maken. Nagenoeg de helft van de Nederlanders is al vrijwilliger. Doet u  

ook mee?  

 

Uw kennis en (levens)ervaring zijn van belang! 

In de loop van uw leven doet u veel kennis en ervaring op. U weet wat uw 

talenten zijn en wilt die ook zo goed mogelijk gebruiken. Dan bent u bij 

Dynamo aan het juiste adres! Want wij willen dat iedereen meedoet in de 

maatschappij. Van welke leeftijd of achtergrond dan ook. Zet uw kennis en 

ervaring in om onze maatschappij leefbaarder en mooier te maken.  

 

Wat krijgt u ervoor terug? 

Van werken als vrijwilliger wordt u blij! U hebt er voldoening van, krijgt er 

waardering voor en ziet mensen stralen. U geeft uw kennis door, maar u 

leert zelf ook veel. Als jonge vrijwilliger doet u een schat aan ervaring op 

en bent u degene die ervoor zorgt dat anderen bijblijven. Bij Dynamo 

wordt u goed begeleid. Het is mogelijk bij Dynamo gratis trainingen te 

volgen. 

 

Blij met eigen buurt 

Vertrouwd en dichtbij huis, dat is vooral uw eigen buurt. Wat is er 

prettiger dan het leven in uw eigen buurt leuker en gevarieerder te 

maken? Leer meer over uw buurt en buurtgenoten.  

 

Vrijwilligers van Dynamo zijn actief op vele gebieden: 

activiteiten organiseren voor elke leeftijd, hulp bieden, koffie schenken,  

maaltijden koken, taalles geven, helpen met moeilijke formulieren, 

huiswerkbegeleiding geven, sporten met jongeren, mensen leren omgaan 

met de computer, mensen elkaar laten ontmoeten, administraties op orde 

helpen brengen, bewoners bewegen tot meedoen! 

 

Interesse? www.dynamo-amsterdam.nl/op-zoek-naar-vrijwilligerswerk 

  

Vrijwilligerswerk bij Dynamo  

http://www.dynamo-amsterdam.nl/op-zoek-naar-vrijwilligerswerk


 

 

 

 

 

 

14 

Bent u op zoek naar een leuke activiteit bij u in de buurt of  

(vrijwilligers)werk? Medewerkers van Post Oost helpen u graag op weg. 

Denk daarbij o.a. aan taal, computervaardigheden en solliciteren.  

Participatiecentrum Post Oost, Wijttenbachstraat 36 

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur 

telefoon 020 46 09 380  

e-mail: info@postoost.nl 

Facebook PostOost en Twitter PostOost 

 

We hebben ook een plek op IJburg! 

Buurtinfo IJburg (Ed Pelsterpark 8), donderdag 10.00-12.00 uur  

 

www.postoost.nl 

 

 

 
  

Participatiecentrum Post Oost  

Ook  

op 

IJburg! 

mailto:info@postoost.nl
http://www.postoost.nl/
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Dynamo beheert veel locaties in de stad. Omdat niet altijd alle ruimtes 

gebruikt worden voor buurtactiviteiten is het ook mogelijk om een ruimte 

te huren. Voor bijvoorbeeld trainingen, vergaderingen of andere 

bijeenkomsten.  

 

Zo zijn er vergaderkamers, activiteitenruimtes, ontmoetingsruimtes, 

trainingsruimtes, huiskamers, keukens, werkruimtes, etcetera te huren. 

Voor maatschappelijke organisaties hanteren we een lager tarief. 

 

Hier leest u hoe dit werkt:  

www.dynamo-amsterdam.nl/reserveer-een-ruimte 
 
  

Ruimte huren bij Dynamo?  

http://www.dynamo-amsterdam.nl/reserveer-een-ruimte/
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Dynamo beweegt tot meedoen! 

Dynamo is een welzijnsorganisatie en biedt een compleet aanbod van 

welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang. We zijn 

werkzaam in de stadsdelen Oost, Zuid, West en Centrum. Dynamo vindt 

het belangrijk dat alle bewoners kunnen meedoen in hun omgeving. Wij 

stimuleren en ondersteunen bewoners om actief deel te nemen aan de 

samenleving. Zodat niemand aan de kant hoeft te staan. Dynamo is actief 

op het gebied van educatie, advies, ontspanning en ondersteuning.  

 

www.dynamo-amsterdam.nl  

www.dynamojongeren.nl  

www.dynamopeuters.nl 

 

telefoon 020 46 09 300  

e-mail info@dynamo-amsterdam.nl 

 

Volg Dynamo op facebook: 

Dynamo beweegt tot meedoen 

Of per buurt: 

Dynamo Buitenveldert 

Dynamo Oud Oost 

Dynamo Rivierenbuurt Rijn 58 

Dynamo Watergraafsmeer 

Dynamo IJburg en Zeeburgereiland  

 

Volg Dynamo op Twitter: 

@Dynamo020 

 

Volg Dynamo op Instagram:  

Dynamobeweegttotmeedoen 

 

Volg Dynamo op LinkedIn:  

Dynamo  

Dynamo 

Kijk op 

Dynamo 

website  

voor alle 

activiteiten! 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/
http://www.dynamojongeren.nl/
https://www.dynamo-amsterdam.nl/contact/info@dynamo-amsterdam.nl

