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Wat biedt team Oud Oost van Dynamo u? Dat staat in deze nieuwsflits 
 

oktober/november 
2020 

Vrijwilligers gezocht: 
 
Docent computerles gevorderden Post Oost: 
Aanmelden bij: cwessel@dynamo-amsterdam.nl 
 
Gastvrouw/gastheer receptie Post Oost: 
Aanmelden bij: svisser@dynamo-amsterdam.nl 
 
Gastvrouw/gastheer koffiecorner vrijdagochtend   
Post Oost: 
Aanmelden bij: svisser@dynamo-amsterdam.nl 
 

 

Nieuwsbrief Oud Oost 

 
 

 
DYNAMO   

 

Oud Oost, locaties: 

  
Buurtcentrum Oosterpark:  020 46 20 340 
Biko:         020 46 09 339 
Dienstencentrum Oosterpark:020 46 20 300  
Kraaipan:        020 46 20 305 
Post Oost:       020 46 09 380 
Tugelahuis:       020 46 20 314 
 
www.dynamo-amsterdam.nl  
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“De Gouden mannen” is een project van Dynamo i.s.m. stichting Gouden mannen. 
Ben je ouder dan 40 en kom je oorspronkelijk uit een ander land? Denk je 
wel eens na over wat je anders zou willen in je leven? Misschien wil je beter 
Nederlands praten of meer leren op de computer. Of wil je graag contact 
met anderen. Het kan ook zijn dat je meer wil bewegen of gewoon wel eens 

hulp nodig hebt bij het invullen van formulieren. 
Bij Gouden Mannen zoek je uit waar je goed in bent. Met je begeleider kijk 
je wat je wilt gaan leren. Samen met andere mannen leer je bijvoorbeeld 
e-mails schrijven op de computer of beter Nederlands spreken. Je oefent 
hoe je omgaat met mensen aan een balie of hoe je beter kunt omgaan met 
stress. Daarvoor kun je meedoen aan verschillende cursussen, zoals een 

taalcursus, computerles, maar ook aan sportactiviteiten. 

 
Informatie en/of aanmelden:   
   
Mohammed A. El Hassani 
06- 44310702  
mahmidan@dynamo-amsterdam.nl 
 
Yousry Saad 
06-17591520 
ysaad@dynamo-amsterdam.nl 
 
 

Oost 

Kennismarkt Oost 
Website voor vrijwilligers:  

Laat je kennis groeien! 

E-learning, workshops en cursussen op 

locatie (coronaproof!) 
Mail uw vragen voor meer informatie: 

kennismarkt@postoost.nl  

https://oost.kennismarkt.amsterdam 

 

Wanneer? 
Gouden Mannen Oost 
Elke maandag 
14:00 - 17:00 uur 
 
Waar? 
Post Oost 
Wijttenbachstraat 36-Hs 

 

oost@goudenmannen.nl 
www.goudenmannen.nl/oostAmst
erdam 

 

Buurtcentrum Oosterpark 

 

                       

                                       

In Buurtcentrum Oosterpark zijn de meeste activiteiten weer gestart, allemaal met de corona-

regels die bij Dynamo worden gehanteerd. 

Het gehele programma voor het najaar is gereed en te vinden op de website van Dynamo. 

Helaas is inloop niet mogelijk, waardoor de huiskamer gesloten is. 

 

 

 

mailto:cwessel@dynamo-amsterdam.nl
mailto:svisser@dynamo-amsterdam.nl
mailto:svisser@dynamo-amsterdam.nl
http://www.dynamo-amsterdam.nl/
mailto:mahmidan@dynamo-amsterdam.nl
mailto:ysaad@dynamo-amsterdam.nl
mailto:kennismarkt@postoost.nl


 

 

 

    

 
 

 

 

Nieuwsbrief Oud Oost – pag. 2 

 

  
 

Stedelijke initiatieven tijdens de 

coronacrisis 
Door de hele stad gebeurt er ontzettend veel in deze tijd. Er 

worden veel initiatieven gestart. 

Om hier een helder overzicht van  

te krijgen staan deze nu  

allemaal verzameld op de  

website van de Gemeente  

Amsterdam.  

 

 

https://wijamsterdam.nl/ 

initiatieven 

 

 

 

Oktober/november 
2020 

 

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

 

TURKSE ACTIVITEITEN IN OUD OOST: 

 

Project “Vrouwen en mannen regelen het zelf”.  

Dit project is voor eenzame Turks sprekende mannen 

en vrouwen, leeftijd categorie 50+. 

 

Lunchen: 

Vanaf donderdag 15 oktober iedere donderdag lunch 

tussen 13.00-15.00 uur in buurthuis Oosterpark. 

3e Oosterparkstraat 159. 

 

AANMELDEN VIA GULDEN: 

06-17591559 

 

BEWEGEN IN HET OOSTERPARK: 

Iedere woensdag van 12.00-13.30 uur 

Wandelgroep Turkse vrouwen met Sevim. 

Verzamelen bij Post Oost. 

 

 

Herfstworkshop: hoe blijf je gezond? 
 

Het is weer zover, de herfst is begonnen! Je ziet het aan de bladeren die vallen van de 

bomen. Het is belangrijk om je goed te voelen zodra de koudere dagen aanbreken. Want dat 

is niet altijd zo. Doe daarom mee met deze gezellige, gezonde en gratis herfstworkshop. 

Zodat u zich goed voelt tijdens de donkere, regenachtige dagen.   

 
In 4 bijeenkomsten leren we alles over positieve gezondheid, beweging, voeding en omgaan 
met stress. 

 

Wat gaan we doen? 

1e bijeenkomst: (27 oktober) Kennismaking met elkaar en we doen het positieve 

gezondheidsspel.  

2e bijeenkomst: (3 november) Voorlichting over gezond eten met een gezond hapje. 

3e bijeenkomst: (10 november) De beweegmogelijkheden in Oost en stoelyoga.  

4e bijeenkomst: ( 17 november) Gesprek over zingeving en evaluatie van de workshop.  

 

Wanneer  dinsdag 27 oktober, 3, 10 en 17 november 

Tijdstip   10.00 – 11.30 uur 

Locatie   Post Oost, Wijttenbachstraat 36-hs 

Kosten   GRATIS 

Aanmelden  Nakisha Atimadoro: 06-40359811 of n.atimadoro@civicamsterdam.nl 

    Jeannette Reurslag: 06-47963962 of jreurslag@dynamo-amsterdam.nl 

 

 

 

 
 

 

 

 

In Biko wordt het drukker, alles binnen de corona-regels. 

90% van de activiteiten lopen weer en er zijn/worden zelfs nieuwe activiteiten gestart: 

huiswerkbegeleiding, gezond ontbijtochtend met informatie voor vrouwen, stretchen en dansen 

op muziek en Hassan maakt van uw oude kleding en materialen een nieuwe creatie. 

Kijk voor het programma op de website van Dynamo. 

 

 
 

 

biko 

Dag van de Mantelzorg 10 november 2020 Oud-Oost 

 

           

 

Wij kunnen niet vaak genoeg onze dank en waardering uitspreken voor al uw ondersteuning en 

zorg. Daarom willen wij u dit jaar een bol.com cadeaubon geven. Bent u mantelzorger en 

bekend Dynamo? Dan mag u zich voor 5 november 2020 opgeven bij:  

mschmidt@dynamo-amsterdam.nl  

Vermeld u Naam, Adres, Geboortedatum en voor wie u zorg heeft. 

Alleen volledige aanmeldingen komen in aanmerkingen.  

 

Wat doet Dynamo voor u als mantelzorger?  

www.dynamo-amsterdam.nl/nieuws/dag-van-de-mantelzorg-10-november-2020 
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