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Programma Buurtkamer Zeeburgereiland 

Dag Activiteit                                                                                                             Contactpersoon 

Maandag   

10.00 -12.30   

 

10.00 -13.00   

 

13.30 – 16.00 

   

  Coffee and connect! Buurtbewoners ontmoeten en ontdekken wat de      

  buurtkamer en de wijk te bieden heeft. 

  Repair Room. Samen kijken of apparaat of andere zaken gerepareerd kunnen   

  worden.  

  Crea-doe middag. Samen breien, haken, knutselen en lekker creatief aan de      

  slag gaan. 

 

 

Dynamo: 020-4952277 

 

repairroom@dynamo-

amsterdam.nl 

irenebakker1945@gmail.com 

Dinsdag  

10.00 -12.30   

 

15.00 –17.00 

 

Coffee and connect!  Buurtbewoners ontmoeten en ontdekken wat de 

buurtkamer en de wijk allemaal te bieden heeft. 

Jongereninloop (9-18jaar)  

 

Dynamo: 020-4952277 

 

Firdaouss Taissate: 

0643543351 

Woensdag  

9.00 -10.00   

 

10.00 -12.30   

 

Yoga. Yoga-les aan de buurt. Kosten: 4,- per persoon per les, eerste proefles is 

gratis (2,- stadspas met groene stip)! Aanmelding gewenst! Via Selina. 

Coffee and connect!  Kopje koffie of thee, buurtbewoners ontmoeten elkaar.  

 

Selina Vreugdenhil:   

selinavreugdenhil@gmail.com   

Dynamo: 020-4952277 

Donderdag   

9.30 -12.00   

 

Spelinloop (0-2,5 jaar). Ouders kunnen met hun kindjes samen spelen en 

advies en tips uitwisselen.   

Judith Pijpers:   

JPijpers@dynamo-

amsterdam.nl   

Vrijdag  

9.30 – 11.00   

Buurtpunt. U kunt hier terecht voor al uw vragen over de buurt omtrent 

voorzieningen, financiële/sociaaljuridische problemen, mantelzorg en sociale 

activiteiten op afspraak.  

 

Afspraak maken:   

020-4952277                      

Zaterdag  

10.00 -12.30   

 

10.00 -13.00   

 

Coffee and connect!  Buurtbewoners ontmoeten en ontdekken wat de 

buurtkamer en de wijk te bieden heeft. 

Repair Room. Samen kijken of uw apparaat of andere zaken gerepareerd 

kunnen worden. 

 

Dynamo: 020-4952277 

Ruud van Broekhoven:  

repairroom@dynamo-

amsterdam.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

september 2020 

Buurtkamer IJburg weer open 
 
Dinsdag  
09.00-11.30   Koffieochtend op uitnodiging  
12.00-13.45  Nederlandse taalles 
14.00-16.00   Creatief atelier met teamEd 
 
Woensdag  
Budgetpunt  Budgetpunt (gratis) inloop tot 11.00 

Voor al uw vragen over administratie en 
geldzaken. 

19.30-19.30   Marokkaanse mannengroep 
 
Donderdag  
13.00 – 17.00 Thee en thema: handwerkmiddag 
17.30 – 21.30 Girls Forward. Activiteiten voor meiden 
 
Vrijdag 
9.00 - 11.00  Nederlandse les Vrouwen (€ 1,-)  Vooraf eerst 

aanmelden voor intake gesprek: Dinsdag 
10.00–12.00, IJburglaan 727 

12.00 -17.00  Creative Lunch Roads i.s.m. Dynamo 
 

Maximaal 8 bezoekers en 2 begeleiders per activiteit 

 
 
 

Sportkist IJburg 
 

 Nieuw op Steigerplek en Buurtkamer IJburg! 

 Sportkist is voor bewoners die het leuk vinden om in de    

 buitenlucht te bewegen en te sporten. Een mobiele kist 

 met allerlei sportmiddelen om te gebruiken door groepen   

 in de wijk. Ook worden er met behulp van de sportkist  

 trainingen gegeven door sportcoaches.  

 

 Op maandag 28 september is de feestelijke kick-off  

 van de SPORTKIST. 

 Locatie: gezondheidscentrum IJburglaan 727 

 Tijd: 13:00 en meteen aan de slag! 

 

 Informatie of opgeven bij:  

 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 

 
 

BEWEGEN IN DE HERFST 

 

MAANDAG 13.00-14.30 UUR 

BUITENSPORT VROUWEN 

 

WOENSDAG 10.00 UUR 

WANDELGROEP IJBURG 

 

AANMELDEN VIA: 

020 49 52 263 

 

Kennismarkt Oost 
Website voor vrijwilligers en mantelzorgers: Laat 

je kennis groeien! 

E-learning, Workshops en cursussen op locatie 

(coronaproof!) 
Oktober: Basistraining ggz in de wijk. Zie voor 

meer info: kennismarkt@postoost.nl  

 

Spelinloop Buurtkamer 
Zeeburgereiland 

Kinderactiviteiten (t/m 25 september) 

Iedere vrijdag 12.00 - 14.00 uur op het 

plein voor Akropolistoren / buurtkamer 

Zeeburgereiland.  

Ideeën voor nazomeractiviteiten zijn 

welkom!  

laura@vreedzaam-oost.amsterdam 

 

 

 

Activiteitenflits september/oktober  2020       

Voor alle activiteiten 

geldt: meld je aan, 

houd 1,5 meter 

afstand. Bij klachten 

of ziek gevoel thuis 

blijven.  

                                 

 
 
 
 

Vrijwilligers gezocht: 

Vrijwillige koks voor Buurtrestaurant IJburgcollege : 
Aanmelden: SGroen@dynamo-amsterdam.nl 

Creatieve bewoners voor een groepje vrouwen om te 

schilderen, handwerken of tekenen. 
Aanmelden bij: ferrafay@dynamo-amsterdam.nl 

Gastvrouw koffie inloop Buurtkamer IJburg 
Aanmelden bij: pzanen@dynamo-ijburg.nl 

Digitaalmaatjes voor ouderen 

Aanmelden bij: aruigrok@dynamo-amsterdam.nl  

 

Meer informatie?  Contact: 020-4952277 
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