De krant voor alle
Amsterdammers in Oost
DECEMBER 2020

Samen
in Oost

foto’s Maria Heijdendael

Welkom bij

foto Dynamo

In deze krant

Wat is er te doen in Oost? Welke hulp is er?
Wat kan er nog wel met corona maatregelen?
Deze krant is voor iedereen in Oost. Om je te laten
zien dat de hulpverlening en activiteiten in Oost
nog steeds doorgaan.
Bel of mail voor een afspraak. We zijn er voor je.

foto Maria Heijdendael
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fit

Hoe blijf je fit en in
beweging in deze tijd?

Beweegoefeningen
vanaf een stoel
Het Leefstijlnetwerk zorgt er in Amsterdam Oost voor dat
volwassenen en senioren de weg naar passend en toegankelijk
beweegaanbod in de wijk kunnen vinden. Ook vanuit de stoel
kunt u fit blijven! Luister bij het uitvoeren van onderstaande
oefeningen altijd goed naar uw lichaam, kijk tot hoe ver u uw
		 Ook nu is het belangrijk
jekunt
gezondheid
om
beweging
armvoor
en been
uitstrekken en
stopinmet
de oefeningte
alsblijven.
u
pijn ervaart.

		 Je voorkomt overgewicht en bewegen geeft een goed gevoel.

		 Wil je bewegen, maar weet je niet goed waar en hoe te beginnen? 		
Oefening voor uw armen .nl
st helpt je te bewegen. Kijk op fitinoost.nl.
		
inoOost
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aFit

msterd

Kijk voor meer
oefeningen en
activiteiten op
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fitinoost.nl

Ook vanuit de stoel kun je fit blijven en bewegen. Luister bij het uitvoeren van
onderstaande oefening goed naar je lichaam. Kijk hoe ver je je been kunt
uitstrekken en stop met de oefening als je pijn ervaart. Doe twee of drie oefenrondes.
2
4
Per1ronde doe je de oefening
vier keer. Rust3tussendoor even uit.
Zorg dat u goed rechtop zit in een
stoel met uw voeten plat op de
grond. Breng uw handen naar uw
schouders tot zo ver als lukt.

Strek nu één hand naar boven uit.

Breng uw hand weer terug richting
uw schouder en strek vervolgens
uw andere hand naar boven uit.

Breng uw hand weer terug richting
uw schouder en strek vervolgens
beide handen naar boven uit.
Breng uw handen weer terug naar
uw schouder en start eventueel
weer vanaf het begin.

Oefening voor uw benen

Yoga met Fleur
Meedoen? Ga naar

civicamsterdam.nl

1

2

Zorg dat u goed rechtop zit in
een stoel met uw voeten plat op
de grond.

3

Strek een been uit naar voren en
trek vervolgens uw knie naar u toe.

4

Strek uw been weer uit naar voren
en zet hem vervolgens weer neer
op de grond.

Herhaal de oefening met uw
andere been.

Tip
U kunt 2 of 3 oefenrondes doen waarbij u de oefening
per ronde 4 keer uitvoert. Neem tussen de rondes een
kleine pauze.

Sportkist IJburg
Kijk voor alle activiteiten op
www.fitinoost.nl

.NL
.NL

leefstijlnetwerk
leefstijlnetwerk

Leefstijlnetwerk Amsterdam Oost

Als je samen sportief bezig bent, is het makkelijker om van de bank af te komen en
jezelf in beweging te zetten. Wil je ook buiten bewegen en sporten met een groep?

Bewegen met Marcela
Meedoen? Ga naar

civicamsterdam.nl

Het is gezellig en meedoen kan iedere dag en op je eigen niveau.
Kom meedoen. Wil je graag een sportgroepje begeleiden? Meld je dan aan!
Je kunt gebruik maken van de sportkist vol attributen om mee te bewegen.
Er zijn twee mobiele sportkisten, bij Buurtkamer IJburg en op de Steigerplek.
Ook is het mogelijk om een bakfiets te lenen.
Neem voor meer informatie contact op met Angela via 020 - 46 09 300 of kijk op:
dynamo-amsterdam.nl/fit-in-oost.

foto Dynamo

Oplossing Woordzoeker: Wij houden van Oost
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hulp

Hulp nodig?
Je staat er niet
alleen voor.

Heb je hulp nodig? In deze periode kunnen problemen zich opstapelen.
Van schulden tot eenzaamheid of behoefte aan hulp bij het doen van boodschappen.
Je staat er niet alleen voor. Wij blijven ook nu beschikbaar om je te ondersteunen
en vragen te beantwoorden. Onze hulp is gratis.

Welke hulp is er nu nog?

Meer weten over
activiteiten en
gratis hulp?
Indische Buurt en
Oostelijk Havengebied
Persoonlijke problemen?
Geldproblemen?

Of je nu hulp nodig hebt of actief mee wil doen in de buurt; iedereen in
Amsterdam Oost kan terecht bij Civic Amsterdam en Dynamo.
Heb je hulp nodig bij persoonlijke problemen? Maak je je zorgen over geld en de
rekeningen? Wil je vrijwilligerswerk gaan doen of meedoen aan een activiteit?

Iets doen in de buurt?

020 - 66 58 001
civicamsterdam.nl

Of heb je een leuk idee voor de buurt? Neem contact met ons op.
Vooraf aanmelden is momenteel nodig voor alle hulpverlening, activiteiten
en spreekuren. We vragen je om een mondkapje te dragen als je onze locaties
bezoekt. Volg onze richtlijnen om besmetting te voorkomen.

Watergraafsmeer,
Oud Oost,
Zeeburgereiland
en IJburg
Persoonlijke problemen?
Geldproblemen?
Iets doen in de buurt?

020 - 46 09 300
dynamo-amsterdam.nl

foto Maria Heijdendael

foto Maria Heijdendael
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zorg
mantel

Er is ook gratis hulp
voor mantelzorgers

Je bent mantelzorger als je lange tijd en gratis zorgt voor een zieke, gehandicapte
of iemand die hulp nodig heeft. Vaak gaat het om een partner, ouder of kind.
Maar het kan ook een vriend of buurman zijn die hulp en zorg nodig heeft.
Ken je een mantelzorger? Geef deze krant dan gerust door, want mantelzorgers
verdienen ook aandacht.

Indische Buurt en
Oostelijk Havengebied
Kijk op

civicamsterdam.nl

Mantelzorg
en corona
Door de coronacrisis maken mantelzorgers zich meer
zorgen over de mensen die zij helpen. Rhimou (op de foto),

foto Civic

Evelien, Amber, Geerte en Femke zijn mantelzorgconsulenten in Oost.
‘Minder op bezoek kunnen bij elkaar is voor mantelzorgers een groot probleem,’
vertelt Rhimou. ‘Veel mantelzorgers zijn bang dat de mensen van wie zij houden
eenzaam worden doordat zij minder bezoek kunnen krijgen en dat zij daardoor
verder achteruit zullen gaan. Er zijn hier veel vragen over. We zijn een luisterend
oor voor deze mantelzorgers. We kijken per situatie wat we kunnen doen.’

Watergraafsmeer,
Oud Oost,
Zeeburgereiland
en IJburg
Kijk op

dynamo-amsterdam.nl

Veelgestelde vraag
Moet ik mijn werkgever of school vertellen dat ik mantelzorger ben?
Dat hoeft niet, maar is wel handig. Ga in gesprek met je werk/opleiding en vertel
over jouw situatie. Bekijk samen welke mogelijkheden er zijn om werk/studie en
zorg op een fijne manier te combineren.
Heb je vragen over het combineren van mantelzorg met werk of studie?
Neem contact met ons op.

Voor de jonge
mantelzorger
Kijk op

dynamojongeren.nl
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Wist je dat van alle jongeren in
Nederland er 1 op de 4 een
jonge mantelzorger is?
Bij Dynamo Jongeren zijn we er
ook voor de jonge mantelzorger.

doen

Vrijwilligerswerk geeft
een goed gevoel

Vrijwilligers gezocht

Op zoek naar
vrijwilligerswerk
of maatje worden?

Iets doen voor een andere Amsterdammer
geeft energie en een goed humeur voor twee.
Onze vrijwilligers weten uit ervaring dat ze
veel terugkrijgen voor het werk dat ze doen.
In Oost zijn er verschillende vacatures voor
vrijwilligerswerk. Van koken tot taalles geven
of wandelen met een buurtgenoot.
Er is altijd vrijwilligerswerk dat bij jou en je
agenda past.
foto Civic

Een vrijwilliger:
‘Ik ben er een rijker mens door geworden.
Je leert nieuwe mensen kennen, het is gezellig,
je doet werkervaring op en je krijgt gratis
trainingen.’

Maatjes gezocht
In Amsterdam Oost is altijd plek voor een maatje,
een betrokken Amsterdammer die iemand uit de
buurt regelmatig bezoekt of belt.
Heb je tijd en interesse? Civic Amsterdam en
Dynamo zoeken verschillende maatjes voor
bewoners, om bijvoorbeeld mee te gaan wandelen,
koffiedrinken, om mee te bellen.

Als maatje
vergroot je de
wereld van
een ander

Indische Buurt en
Oostelijk Havengebied
Kijk op

www.civicamsterdam.nl

Watergraafsmeer,
Oud Oost,
Zeeburgereiland
en IJburg
Kijk op

www.dynamo-amsterdam.nl

Mensen die veel thuis zitten en ook minder of niet
naar buiten gaan voelen zich vaak eenzaam.
Met een maatje willen wij hen minder eenzaam
laten voelen.

foto Shutterstock
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jong

Veel te doen voor
alle jeugd en jongeren
dynamojeugd.nl

Zit je op de basisschool? In de Talententent
kun je ontdekken wat je leuk vindt en waar
je goed in bent. Van danslessen tot koken en
creatieve dingen doen.
Omdat het bijna kerstvakantie is, hebben onze

Talententent

docenten leuke dingen om te doen voor je op

talententent.nl

een rijtje gezet. Scan de QR-codes links.

facebook.com/TalentententOost

Zin in pizza?
Zo maak je het

Fijne vakantie en tot snel in de talententent!

De allerjongste
Amsterdammer
Lekker spelen bij een spelinloop (0-2,5 jaar)
of samen spelen, leren en plezier maken op
een voorschool (2-4 jaar).
Het kan op veel plekken in Oost dus altijd
een locatie bij jou in de buurt.

Ansichtkaart
knutselen

dynamopeute

rs.nl

Magazine Inclusion

Zo doe je dat
Bij het jongerenwerk van Dynamo zijn
we er voor iedereen. We zijn trots op het
magazine Inclusion, een blad dat gaat
over jezelf mogen zijn. Dit is gemaakt
voor en door Amsterdamse jongeren.
In dit magazine staat ook een interview
met jongerenwerker Güldemet.
‘Wij vinden dat alle jongeren recht hebben

Kinderpersbureau
Indische Buurt november 2020

op ontwikkeling van hun creatieve talent.
Het gaat er niet om wie of wat je bent.
Er lopen bij ons allerlei verschillende
jongeren binnen. Jongeren met beperkingen,
hoog- en laagopgeleiden, jongeren uit de
LGBTQ+-gemeenschap, jongeren die het
niet zo breed hebben en vluchtelingen.’

Jong en schulden?
Wij kunnen je gratis helpen.

dynamo-amsterdam.nl

‘Iedereen van 12 tot en
met 23 jaar is welkom’
		Nieuwsgierig?
		

Bekijk het magazine op:

		dynamojongeren.nl
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goed
Buurzaam
Thuis!

In Oost zetten veel
partijen zich in voor de
bewoners en de buurt

Buurzaam Thuis bezorgt verse,
vegetarische maaltijden tijdens de
Coronacrisis (€3.50 per maaltijd).
Dat doen we voor Amsterdammers die
vanwege gezondheid of leeftijd binnen
moeten blijven of die het onprettig
vinden om naar buiten te gaan.

Wij Amsterdam
Amsterdammers helpen elkaar

buurzaamkoken.nl/buurzaamthuis

tijdens de coronacrisis.
Stuur je initiatief in of zoek in het
aanbod van initiatieven in de stad.
Vind elkaar.

foto Buurzaam Thuis

In het Platform Informele Zorg Oost
werken verschillende organisaties in
Amsterdam Oost samen.
Zij bemiddelen vrijwilligers naar

Informele
Zorg

wijamsterdam.nl

buurtbewoners die eenmalige,
kortdurende of langdurige hulp
nodig hebben.

Je kunt meer

platforminformelezorgoost.nl/

De vindplaats voor passend werk,

voor-bewoners
foto Assadaaka Community

Samen
Vooruit

jekuntmeer.nl
In Amsterdam Oost zorgen we
voor elkaar. Samen Vooruit heeft
organisaties en initiatieven verzameld
die juist nu voor je klaar staan.
Ze kunnen op verschillende manieren
helpen, bijvoorbeeld bij maaltijden,
boodschappen, computerhulp,
geldzorgen, melden van problemen en
contact. Kijk op:
samenvooruit.amsterdam
Wil jij iets doen voor je buren?
Heb je een idee of vraag? Mail naar
info@samenvooruit.amsterdam
en wij helpen je vooruit!

foto Parool, Hilde Harshagen

Op buurtplatform BuurtBalie vind je
activiteiten, organisaties en nieuws uit
jouw buurt. Organiseer je zelf iets?

leren en doen. Bij jou in de buurt.

Kijken wat er speelt
in de buurt
IJburg TV
ijburgtv.nl/nieuws

Indische buurt TV
facebook.com/IBTVWijk

Oost-Online-TV
tussen Amstel en IJ
oost-online.nl/oost-online-tv

BuurtBalie

Salto TV
salto.nl

AT5TV

Heb je een vraag of bied je iets aan?
Plaats het dan gratis op de website.

at5.nl

buurtbalie.nl

foto Dynamo
foto BuurtBalie OHG
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taal

Taalles helpt om elkaar
beter te begrijpen

Nederlandse taal

‘Nu ik beter Nederlands spreek, ben ik veel zelfstandiger,’ vertelt een
deelneemster aan een taalcursus in Oost. Er zijn verschillende cursussen
Nederlands in de buurt, in buurtcentra en digitaal via ZOOM of whatsapp.
Van taalles tot conversatieles en leesclubs.
Wil je ook de Nederlandse taal beter leren? Neem contact met ons op.

Indische Buurt en
Oostelijk Havengebied
Kijk op

Woordzoeker

civicamsterdam.nl
Zoek een woord uit de woorden die naast de puzzel staan en streep dit
woord door. De woorden staan van links naar rechts, rechts naar links,
boven naar beneden, beneden naar boven en schuin (diagonaal).
Maak een zin van de letters die overblijven. De oplossing staat op pagina 2.

Woordzoeker Oost

Watergraafsmeer,
Oud Oost,
Zeeburgereiland
en IJburg
Kijk op

dynamo-amsterdam.nl
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Oplossing
Oplossing

Uitgave van

amsterdam
beweging
buren
buurt
buurtcentra
leuk
amsterdam
beweging
doenmantelzorg
buren eten oost
oosterpark
buurt
fit
buurtcentra positief
samen
doen gezellig
eten gratistaal
van
fit
houden
vrijwilliger
gezellig
inclusief
wandelen
gratis
houdenleuk wij
inclusiefmantelzorg
oost
oosterpark
positief
samen
taal
van
vrijwilliger
wandelen
wij

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Civic Amsterdam
www.civicamsterdam.nl, 020 - 66 58 001

IK HOU
AFSTAND

VAN JOU
Dynamo
www.dynamo-amsterdam.nl, 020 - 46 09 300
Hang de poster op met deze zijde naar buiten

Mede mogelijk gemaakt door
Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Oost
Eindredactie Bea Kalter
Vormgeving Mariëlle Tolenaar
Drukwerk

Koninklijke Drukkerij Vorsselmans BV

Oplage

75.000

0
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•
•
•
•
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•

verkouden
loopneus
niezen
keelpijn
hoesten
verhoging of koorts

IK BESCHERM JOU

JIJ BESCHERMT MIJ

Ga voor meer informatie en
tips over hoe jij je huis
coronaproof maakt naar

amsterdam.nl/
IkHouAfstandVanJou

