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Nieuwsflits Watergraafsmeer 

december 2020 

Onze hulpverlening 

gaat door!  

 

Dynamo blijft helpen 

en onze locaties zijn 

beperkt open op 

afspraak 

 
 
 

Heeft u last van lichamelijke klachten, somberheid of stress? Wilt u meer bewegen of gezonder 
leven? Heeft u behoefte aan meer sociale contacten? Of lijkt het u leuk om deel te nemen aan 
activiteiten of een dagbesteding?  

 
Wij helpen u graag! Vraag dan bij uw huisarts een doorverwijzing naar Welzijn op Recept! 
 

Wat is Welzijn op Recept? 
Heeft u (lichamelijke) klachten en wilt u graag iets doen om u beter en sterker te voelen, maar 
weet u niet hoe?  Vraag dan bij uw huisarts een doorverwijzing naar Welzijn op Recept! 

Met Welzijn op Recept geeft u uw eigen welzijn een impuls door nieuwe activiteiten te 
ondernemen. Samen met een welzijnscoach bespreekt u waar u behoefte aan heeft; welk dingen 
vindt u leuk of ontspannend om te doen en/of heeft u behoefte aan meer contact met mensen? U 

krijgt vervolgens ondersteuning bij het vinden van sociale contacten en activiteiten. 
 
Wat doet de welzijnscoach? 

De welzijnscoach van Dynamo Amsterdam  
helpt u en kijkt samen met u waar u behoefte aan heeft, welke mogelijkheden en kansen bij u 
passen en gaat meteen aan de slag om er praktisch invulling aan te geven. 

 
Waar krijgt u energie van? Waar liggen uw interesses, talenten en ambities nou eigenlijk?  
Zoek dit samen uit met uw welzijnscoach. Neem gerust contact op met de welzijnscoach bij u in de 
buurt. 
 
Watergraafsmeer 

Dienstencentrum Watergraafsmeer 
Kamerlingh Onneslaan 34, 1097 DH Amsterdam  
Marike Soeterik 

06 49 35 63 50 
msoeterik@dynamo-amsterdam.nl 
 

 

Dynamo  
Dienstencentrum Watergraafsmeer 
Kamerlingh Onneslaan 34  

1097 DH Amsterdam  
 
Volg ons op Facebook 

www.facebook.com/ 
DynamoWatergraafsmeer 
 
 In deze editie:  
• Welzijn op recept 

• Blijf in beweging 

• Arbeidscontract USC Tennis  

• Voor lkaar in Amsterdam 

• Kerstnieuws 
 

Ideeën, opmerkingen, suggesties? 
Mail Jo-Ann Watson 

jwatson@dynamo-amsterdam.nl 

Help buurtbewoners de weg naar bewegen te blijven vinden 
 
De afgelopen weken is er achter de schermen keihard gewerkt in de wijk om een 'coronaproof' 
beweegaanbod neer te zetten. Het resulteerde in een prachtig divers aanbod waarbij buurtbewoners 

op veilige en verantwoorde wijze kunnen sporten, zowel binnen als buiten.  
 
Oost stelde zich de afgelopen weken met de aangescherpte maatregelen gelijk flexibel op. Zo werd  

divers online aanbod (opnieuw) het leven in geroepen. Er is voor een ieder wat wils.  
Bent u benieuwd naar het volledige overzicht van coronaproof beweegactiviteiten? Hieronder een 
aantal beweeglocaties in de Watergraafsmeer!  

Het hele overzicht kan ook bekeken worden via fitinoost.nl/beweegaanbod-2  

 

Servicepunt Het Brinkhuis 
Servicepunt Jeruzalem  

Landbouwstraat 63, 1097 TM Amsterdam  
Van ‘t Hofflaan 29, 1097 EM Amsterdam 

Buurtcentrum Parkhuis 
USC Sciencepark 
Voetbalvereniging Zeeburgia  

Anfieldroad 110, 1098 WD Amsterdam 
Science Park 306 OF 617, 1098 XH Amsterdam 
Kruislaan 244, 1098 SM Amsterdam 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
HULPVERLENING DYNAMO GAAT 
DOOR, OOK TIJDENS CORONA 

 
Dynamolocaties zijn beperkt open en 
alleen op afspraak.  

 
Heeft u een vraag over de 
openstelling van Dynamo?  

Bel of mail met de locatie of met uw 
contactpersoon.  
 

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact 
met ons op. Bel ons algemene 
nummer voor een afspraak, of mail je 

hulpvraag naar onderstaand 
mailadres: 
aanmeldingen@ 

dynamo-amsterdam.nl 
 

020 46 20 320 

mailto:msoeterik@dynamo-amsterdam.nl
http://www.facebook.com/DynamoWatergraafsmeer
http://www.facebook.com/DynamoWatergraafsmeer
mailto:jwatson@dynamo-amsterdam.nl
https://fitinoost.nl/beweegaanbod-2/
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 Vragen aan vrijwilligers 
 

Dynamo heeft de onkostenvergoeding voor 
vrijwilligers geheel gedigitaliseerd. We zijn 

benieuwd naar jouw ervaringen met de 
onkostenvergoeding. Laat het ons weten! 
 

Heb jij regelmatig werkoverleg met je 
begeleider? En houden jullie twee keer per 
jaar samen een evaluatie over de 

samenwerking? We horen het graag! 
 
Mail naar: vrijwilligersraad@dynamo-

amsterdam.nl 

Afhaalrestaurants & Kerst 
In de wijken Betondorp en Jeruzalem kunt u warme 
lekkere en gezonde maaltijden afhalen voor €3,50. 
Tussen 17.00 en 17.30 bent u van harte welkom bij 

één van onze servicepunten. 
 
Servicepunt Het Brinkhuis 

Wanneer?  Dinsdag, woensdag en donderdag  
Waar?  Landbouwstraat 63 
Aanmelden Antoinette de Groot  

06 45 13 62 79 of agroot@dynamo-amsterdam.nl    
  
Servicepunt Jeruzalem 

Wanneer?  Dinsdag, woensdag en donderdag  
Waar?  Van ’t Hofflaan 29 
Aanmelden Jelte Brontsema  

06 44 13 98 52 of jbrontsema@dynamo-amsterdam.nl  
 
Op woensdag 23 december een speciaal  

Kerstmenu voor €6,50 
 
Eet smakelijk! 

 

 
Kerstwens  
Kringloop ’t Hartje 

’t Hartje laat haar 
betrokkenheid als 
buurtkringloop zien.  

“Wij zijn er voor elkaar”  
 
Door het versturen van een 

kerstwenskaart met een 
kleine attentie wil ‘t Hartje 
buurtbewoners laten weten 

dat er aan hen wordt gedacht 
door een betrokken 
buurtkringloop.  

Bijgaand een cadeaubon van 
kringloop ’t Hartje. De bon á 
5 euro is door ieder 

huishouden van de wijk 
Jeruzalem en voor iedere 
statushouder te besteden.  

De richtlijnen van het RIVM 
worden nauwgezet gevolgd.  
In het nieuwe, hopelijk corona 

vrije, jaar hoopt de 
kringloopwinkel dat de 
buurtbewoners elkaar 

onbezorgd kunnen ontmoeten. 
Hier worden zij ook over de 
buurtactiviteiten 

geïnformeerd. 
 
  

Statushouder Abubakr tekent arbeidscontract met USC Tennis! 
Abubakr Ibrahim Khalil heeft zijn arbeidscontract bij USC Tennis getekend. Abubakr is een 26-jarige vluchteling uit 
Soedan. Circa 4,5 jaar geleden komt hij naar Nederland waar hij 1,5 jaar geleden een verblijfsvergunning krijgt.  

Zijn reis van Soedan naar Nederland begint al in 2003. Dan ontvlucht hij de oorlog in Soedan door naar buurland 
Tsjaad te verhuizen. Zijn ouders wonen daar nog steeds. In 2015 vlucht hij ook daar weg, op weg naar Libië. Door 
een 4 uur durende, zenuwslopende tocht met een rubberboot waagt hij vervolgens de oversteek naar Italië. Vanuit 

Italië komt hij uiteindelijk met de trein in Nederland aan.  
 
Een jaar lang woont hij in Haarlem. In een asielzoekerscentrum in de Koepel, een voormalige gevangenis. Abubakr 

steekt graag de handen uit de mouwen en gaat als vrijwillige fietsenmaker voor asielzoekers aan de slag. Later 
werkt hij ook in Bloemendaal als vrijwilliger: als tuinman en schilder. Tegenover de Koepel is een stalling van 
treinen. Het interesseert Abubakr enorm en inspireert hem om in de toekomst voor de Nederlandse Spoorwegen in 

het treinonderhoud te gaan werken. In September zal hij daarvoor aan de tweejarige mbo-opleiding Mechatronica 
beginnen. 
 

Een aantal maanden geleden besluit Abubakr dat hij betaald werk wil gaan doen, naast zijn opleiding en 
vrijwilligerswerk. Hij gaat op zoek, maar kan geen geschikte baan vinden, totdat hij Wouter Westenberg ontmoet.  
Wouter is sportcoördinator bij Dynamo en is 

gecharmeerd van deze gedreven jongeman. Hij heeft 
daarop contact met Arjan Petersen, locatiemanager 
van het Universitair Sport Centrum Tennis (USC Tennis) 

in Amsterdam-Oost. 
Arjan ziet wel mogelijkheden voor Abubakr om bij USC 
Tennis te gaan werken voor 8 uur in de week. Ook 

Abubakr is enthousiast. USC Tennis is vlakbij Spark 
Village, waar Abubakr sinds 1,5 jaar woont. Dus dat is 
ook ideaal. Vorige week is Abubakr begonnen met het 

onderhouden van de speelbanen en de accommodatie 
van USC Tennis. Abubakr is gemotiveerd, punctueel en 
kundig. Deze wederzijdse kennismaking is dan ook erg 

succesvol en resulteert in een arbeidscontract. 
Maandag 6 juli heeft Abubakr deze getekend.   

 

Ben jij ook statushouder en op zoek naar werk in de 
sport? Neem dan contact op met Wouter Westenberg 
voor het inventariseren van de mogelijkheden. Je kunt 

hem mailen op wwestenberg@dynamo-amsterdam.nl  
Voor meer informatie zie www.dynamo-amsterdam.nl  
 

Wil je m  

Voor elkaar in 

Amsterdam 
 
Speciaal voor buurtbewoners 
die in corona tijd hulp 

zoeken en aanbieden.  
Wil je met iemand praten? 
Kun je de deur niet uit? 

Heb je hulp nodig? 
Bel ons of meld je aan! 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Ma t/m vr van 10.00 - 16.00 

020 76 70 031  
We zijn blij als je belt!  
 

Na 16u een luisterend oor 
nodig? Bel de luisterlijn! 
0900-0767 | dag en nacht  

 
Thuis niet veilig? Wacht 
niet, bel Veilig Thuis!  

0800-2000 | dag en nacht 

Kerstwandeling Park de Meer 
Om de feestdagen tóch warm door te brengen, 
organiseert Dynamo op dinsdag 22 december een 
kerstwandeling/markt. 

In Park de Meer stop je onderweg voor warme chocomel 
en een lekkernij. Je eindigt de kerstwandeling in de 
tuin van het Parkhuis waar er een lekker kommetje soep 

op je staat te wachten. Tevens verzamelen wij warme 
kleding in voor het Leger Des Heils. Heb je nog dikke 
winterjassen, truien, mutsen etc. die ongebruikt in je 

kast liggen? Stof ze af en neem mee, daar maak je een 
ander erg gelukkig mee! 
 

Start- eindpunt wandeling: Het Parkhuis 
Tijden:   Tussen 13.00 – 16.00 
Contact:  Nora van der Horst  

06 49 35 63 47 of nhorst@dynamo-amsterdam.nl  
Aanmelden is verplicht.  
Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt, let op de 

afstand en wandel met max 4 in een groepje. 
 
Zet je mooiste kerstmuts op en sluit gezellig aan! 

Kerstkaartenactie Lidwinaschool  
Kerst vier je vaak samen met familie en vrienden. Maar helaas geldt dit niet voor veel ouderen. 1 miljoen ouderen 
in Nederland zijn eenzaam. Dit is 1 op de 4 ouderen! In iedere straat woont dus wel een eenzame oudere.  
Zo'n 200.000 ouderen zijn zelfs helemaal alleen met de feestdagen. 

Door deze mensen een kaartje te sturen voelen zij zich een beetje minder alleen. Samen met de Lidwinaschool 
organiseert Dynamo een kerstkaartenactie. De kinderen zullen de komende periode een kaart maken en die sturen 
wij – voor de kerst - namens school op. Het doel is aandacht geven aan ouderen die (vaak) eenzaam zijn tijdens 

de feestdagen. De kaarten zijn afkomstig van kinderen van verschillende leeftijden. Wij brengen deze kaarten 
rond aan bewoners in de buurt en hopen zo de kerstgedachte te verspreiden. 
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