
   Buurtkamer Zeeburgereiland 

    Activiteitenoverzicht 2020 
  

Heeft u vragen of ideeën voor de Buurtkamer Zeeburgereiland (John Blankensteinstraat 1b) kom dan gerust langs bij het Buurtpunt: 
Iedere vrijdag van 9.30 tot 11.30 in de buurtkamer, of neem contact op met Stella Groen tel. 06-19 45 65 47 

 

Dag   Activiteit  Contactpersoon 
Maandag  
10.00 -12.30  

Coffee and connect! Onder het genot van een kopje koffie of thee, buurtbewoners ontmoeten en 
ontdekken wat de buurtkamer en de wijk allemaal te bieden heeft. 
 

 Klaartje Gisolf 020-
4952277 
kgisolf@dynamo-
amsterdam.nl  
 

10.00 -13.00 Repair Room. Onder begeleiding van Ruud en Eren wordt er gekeken of je stukke apparaat of 
andere zaken gerepareerd kunnen worden. 
 

 Ruud van Broekhoven: 
repairroom@dynamo-
amsterdam.nl  

13.30 – 16.00  Crea-doe middag. Samen breien, haken, knutselen… Loop binnen om samen creatief aan de slag 
te gaan! 

 Irene Bakker:  
irenebakker1945@gmail.c
om 

Dinsdag  
10.00 -12.30  

Coffee and connect! Onder het genot van een kopje koffie of thee, buurtbewoners ontmoeten en 
ontdekken wat de buurtkamer en de wijk allemaal te bieden heeft. 
 

  

1e dins. v/d 
maand 
10.00 -12.30 

Stoelmassage! Merel biedt gratis een stoelmassage aan buurtbewoners van Zeeburgereiland 
tijdens de koffie ochtend. 

 Merel Miltenburg: 06-
28720637  
merel@lighuys.nl 

10.00 -12.30  Hulp bij digitaal. Tijdens de koffie-inloop is vrijwilligster Laetitia van SeniorWeb aanwezig om al 
uw vragen te kunnen beantwoorden over computer/laptop/smartphone en tablet. 
 

 Klaartje Gisolf 020-
4952277 
 
 

13.00 -15.00  Taalgroep. Nederlandse les informeel, gegeven door vrijwilligers. Start 3 maart 2020.  
Aanmelden en/of meer info via Klaartje. 

 Klaartje Gisolf 020-
4952277 
kgisolf@dynamo-
amsterdam.nl  
 

15.00 – 19.00 Jongerenwerk (9 t/m 18 jaar). Inloop voor jongeren uit de wijk. Wekelijks op de dinsdagmiddag 
activiteiten voor jongeren! 
Bel/mail voor meer info naar jongerenwerker Firdaouss. 
 

 Firdaouss: 06-43543351  
FTaissate@dynamo-
amsterdam.nl 

20.00 – 21.00 
LET OP: niet 
elke dinsdag 

Buikdansles. Leer buikdansen en ontmoet buren, samen kopje thee na drinken! Kosten op basis 
van vrijwillige bijdrage.  
Aanm. en/of meer info via Lineke. Layali geeft buikdansles in de buurtkamer op de volgende 
dagen:  
29 okt, 19 nov, 10 dec (2019) en 7 jan, 28 jan, 18 feb, 10 maart, 31 maart, 21 april, 12 mei 
 

 Layali: 
linekekooistra@gmail.com  

Woensdag 
9.00 -10.00  

Yoga. Buurtbewoonster Selina geeft wekelijks op woensdagochtend een ontspannen yoga-les aan 
de buurt. Kosten: 4,- per persoon per les, eerste proefles is gratis (2,- stadspas met groene stip)! 
Aanmelding gewenst! Via Selina. 
 

 Selina Vreugdenhil:  
selinavreugdenhil@gmail.
com  

10.00 -12.30  Coffee and connect!  Onder het genot van een kopje koffie of thee, buurtbewoners ontmoeten en ontdekken wat de buurtkamer en de 
wijk allemaal te bieden heeft. 

 

  

18.00 -20.00  Diner meesterkok Safwat Voor slechts 4,- kunt u meegenieten van een heerlijke drie-gangen 
diner in de buurtkamer!  
Aanmeldingen: via lijst in buurtkamer of via Ed (uiterlijk op de maandag doorgeven + 
vega/allergie wensen) 

 Ed de Zwager: 
studioijburg@kpnmail.nl  
 

Donderdag  
10.00 -12.30  

Spelinloop (0-2,5 jaar). Start naar verwachting eind november. Ouders kunnen met hun kindjes 
samen spelen en advies en tips uitwisselen.  
Wekelijks is Judith, pedagogisch medewerker aanwezig. 
Voor meer info, contact via Judith 
 

 Judith Pijpers:  
JPijpers@dynamo-
amsterdam.nl  
 

15.00 – 17.00 Coffee and connect!  Onder het genot van een kopje koffie of thee, buurtbewoners ontmoeten en ontdekken wat de buurtkamer en de 
wijk allemaal te bieden heeft. 

 
 

  

Vrijdag 
09.30 -11.30  

Buurtpunt. U kunt voor al uw vragen over de buurt omtrent voorzieningen, financiële/sociaal-
juridische problemen, mantelzorg en sociale activiteiten terecht bij ons sociaal-maatschappelijk 
inloopspreekuur. Inloop tot 11.00, er is een Arabisch sprekende vrijwilliger aanwezig. 
 

 Klaartje Gisolf 020-
4952277 
kgisolf@dynamo-
amsterdam.nl  
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   Buurtkamer Zeeburgereiland 

    Activiteitenoverzicht 2020 
  

Heeft u vragen of ideeën voor de Buurtkamer Zeeburgereiland (John Blankensteinstraat 1b) kom dan gerust langs bij het Buurtpunt: 
Iedere vrijdag van 9.30 tot 11.30 in de buurtkamer, of neem contact op met Stella Groen tel. 06-19 45 65 47 

 

 

Vrijdag 
18.00-20.00 
Om de week 

Diner kok Peter Voor slechts 5,- kunt u meegenieten van een heerlijke drie-gangen diner in de 
buurtkamer!  
Aanmeldingen: via lijst in buurtkamer of via Ed (uiterlijk op de maandag doorgeven + 
vega/allergie wensen) 

  

Zaterdag 
10.00 -12.30  

Coffee and connect!  Onder het genot van een kopje koffie of thee, buurtbewoners ontmoeten 
en ontdekken wat de buurtkamer en de wijk allemaal te bieden heeft. 
 

  

10.00 -13.00  Repair Room. Onder begeleiding van Ruud en Eren wordt er gekeken of je stukke apparaat of 
andere zaken gerepareerd kunnen worden. 
 

 Ruud van Broekhoven: 
repairroom@dynamo-
amsterdam.nl 

Zaterdag of 
zondag 
Om de maand 
17.30 -21.00  
 

Kookclub Zeeburgereiland: buurtmaaltijd! Voor 5,- kunt u meegenieten van een heerlijke 
maaltijd in de buurtkamer. 
Er wordt om de maand gekookt, wisselende dagen. 

 Rik van der Helm:  
rikvanderhelm@gmail.co
m  
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