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Zomerprogramma Buurtkamer Zeeburgereiland  
(John Blankensteinstraat 1B) 
 

Koffie inloop 

Wilt u buurtbewoners ontmoeten, kom langs voor een kopje koffie of thee.  

Maandag, donderdag en vrijdag tot met 16 augustus 10.00 - 12.00 uur.  

Aanmelden bij Klaartje Gisolf: 020 495 22 77, kgisolf@dynamo-amsterdam.nl 

 

Repair Room  

Maandag 10.00 - 12.00 uur. Onder begeleiding van Ruud en Eren wordt er gekeken of 

je stukken apparaat of andere zaken gerepareerd kunnen worden. Contact of 

aanmelden bij Ruud van Broekhoven: repairroom@dynamo-amsterdam.nl 

 

Kinderactiviteiten 

Iedere woensdag 10.00 - 12.00 uur op het plein voor Akropolistoren / buurtkamer 

Zeeburgereiland. O.a. stoepkrijten en bellenblazen voor kinderen.  

Ideeën voor zomeractiviteiten zijn welkom!  

laura@vreedzaam-oost.amsterdam 

 

       Volg ons op facebook 

Dynamo IJburg/Zeeburgereiland 
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VoorElkaar IJburg/Zeeburgereiland 
Voor Elkaar gaat door tijdens de zomer! 
Al vele buurtbewoners op IJburg en 

Zeeburgereiland hebben hulp gehad van  

een maatje tijdens de corona periode. 

Gedurende de zomer zijn zij nog steeds 

beschikbaar voor boodschappen, wandelen, taal  

oefenen, sporten of voor een praatje over de  

telefoon. Of heeft u een andere vraag? 

Bel 020  495 22 77 en vraag naar Pieter Zanen. 

Mailen mag ook: pzanen@dynamo-amsterdam.nl 

 
 
 

 

Mankracht 

 Nieuw op Steigerplek!  

 Iedere donderdag  11.00 - 12.30 uur 

 Mannengroep voor IJburgers 

 Herstel, inspiratie, sport, taal, cultuur,  

 workshops. 

 Contact:  

 E  aruigrok@dynamo-amsterdam.nl  

 M 06 49 35 63 44 

 

Heeft u een idee voor de 
buurt, laat het ons weten! 
pzanen@dynamo-amsterdam.nl 

 
 

Voor alle activiteiten 

geldt: 

 

1,5 meter afstand 

bewaren. 

 

Bij klachten of ziek 

gevoel thuis blijven. 

 

Vooraf aanmelden. 

 

Dit is jouw zomer in de stad!  
 
Midzomer Mokum! 

Leuke, spannende en leerzame activiteiten 
van 4 juli t/m 16 augustus. Voor kinderen en 
jongeren tot 23 jaar. 

 
Schrijf je in en doe mee. 

www.amsterdam.nl/midzomermokum 

 

 

 

 

Talententent op IJburg: 
Overzicht zomervakantie 
activiteiten: www.talententent.nl 

 

Activiteiten Steigerplek: 4 - 10 jaar 

 

Dinsdag 14 juli: 13.00 - 15.30 uur 

Workshops Sport en Spel en Papieren, 

Tol maken / stempels maken (druktechniek) 

 

Donderdag 16 juli: 13.00 - 15.30 uur 

Workshops Sport en Spel en Kleien 

 

Vrijdag 17 juli: 13.00 - 15.30 uur 

Circus Spelen: koorddansen, clownsfietsen, 

jongleren, knotsen, diabolo’s, goochelen …. 

 

Aanmelden bij www.talententent.nl 

 

Moestuin IJburg, heeft ook een 
kleine pluktuin voor bewoners  

Koffie & meer op 
Zeeburgereiland! 
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