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

februari 2021 

Vrijwilligers gezocht: 
 
Gastvrouw/gastheer koffiecorner Post Oost 
vrijdagochtend en vrijdagmiddag   
Post Oost: 
Aanmelden bij: svisser@dynamo-amsterdam.nl 
 

 

Nieuwbrief Oud 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 

 

Welzijn op Recept:  

 

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 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. 

Aanmelden kan via u huisarts of via:  

 

Mohamed A. El Hassani. 

E-mail: mahmidan@dynamo-amsterdam.nl 

Tel: 06-44310702 

 

 
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  

 

In deze editie: 

 

• Energieadvies 

• Kennismarkt Oost 

• Welzijn Op Recept 

• Project pakketje en praatje 

• Vrijwilligers gezocht 

• Buurtpunt 

• Gouden mannen 

• Wij Amsterdam 

• Verbouwing Buurtcentrum Oosterpark 

• Mededelingen Biko, BC Oosterpark en Kraaipan 

• Buurtrestaurant Kraaipan  

• Turkse  mannen (70+) regelen het zelf 

• Voor elkaar in Amsterdam 

• Wandelgroep Domi en woensdagochtend groep 

Project een pakketje en een praatje 2020: 
 

Stadsdeel Oost verzocht Dynamo 60 pakketjes rond te brengen bij ouderen in de 

Transvaalbuurt met de boodschap: er wordt aan u gedacht! Dynamo voegde er 40 aan 

toe voor de Oosterpark- en Dapperbuurt. De leuke en duurzame pakketjes werden met 

korting geleverd door een lokale ondernemer. Vrijwilligers, participatiemedewerkers en 

enkele andere professionals bereidden het voor en brachten het langs. Aan de deur en in 

enkele gevallen in huis werd ook een gesprek gehouden, met als insteek “hoe gaat het 

met u?” en “kunt u zich in deze lastige tijd redden?”. Het gebaar, maar zeker ook de 

gesprekken werden zeer op prijs gesteld.  

 

     
 

Energie advies: 

Wilt u weten hoe u geld kunt besparen op uw energierekening? Heeft u vragen over uw 
energieverbruik? Of zoekt u hulp bij het begrijpen en betalen van de energierekening? Dan 
kunt u bij Dynamo Amsterdam terecht voor gratis energie advies. Onze onafhankelijke 
energie adviseurs staan klaar om u te helpen bij alle soorten vragen.    

Wanneer u wordt aangemeld/zich aanmeldt voor een energie advies op maat, wordt er zo 
snel mogelijk een afspraak met u ingepland. Het gratis energie advies is bedoeld om u 
concrete tips te geven waarmee u uw energierekening omlaag kan krijgen. Zo kunt u 
energie en geld besparen.  

Aanmelden kan via:  

 

Mohamed A.El Hassani. 

E-mail: mahmidan@dynamo-amsterdam.nl 

Tel: 06-44310702 

 

mailto:svisser@dynamo-amsterdam.nl
mailto:kennismarkt@postoost.nl
mailto:mahmidan@dynamo-amsterdam.nl
http://www.dynamo-amsterdam.nl/
mailto:mahmidan@dynamo-amsterdam.nl
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In verband met Corona is er in het buurtpunt tijdelijk geen inloop. Wij werken op 

afspraak. Bel of mail voor telefonisch advies of voor het maken van een afspraak.   

 
www.dynamo-amsterdam.nl/buurtpunt 

 

U kunt bij ons terecht voor: 

• financiële zaken en uitleg van brieven 

• administratie ordenen  

• schuldhulpverlening 

• taal- en computerlessen 

• mantelzorg 

• huren en wonen  

• persoonlijke problemen 

• buurtactiviteiten en vrijwilligerswerk  

• uw idee voor de buurt 

 

 

  

 

 

 

 

 
Woont u in Amsterdam Oost? Heeft u hulp nodig? Wij helpen u graag.  

DYNAMO OUD-OOST 

Bel voor een afspraak: telefoon: 020 46 20 300  

’s-Gravesandeplein 19, 1091 BB Amsterdam 

Buurtpunt ’s-Gravesandeplein 

op afspraak: donderdag 10.00-13.00 uur: buurtpunt (+ sorteerpunt)  

op afspraak: vrijdag 10.00-13.00 uur: buurtpunt (+ sorteerpunt)  

Grip op je geld 

op afspraak: woensdag 9.30-11.30 uur: grip op je geld Oud Oost (+ sorteerpunt)  

Toeslagenpunt: op afspraak: maandag 11.30 – 14.30 uur 

Belastingpunt: op afspraak: dinsdag 10.00 – 13.00 uur  

Kwijtscheldingspunt: op afspraak: woensdag 13.30 -16.30 uur 

CHAT MET DYNAMO  

Via onze Dynamo-chat kunt u direct en anoniem een vraag stellen aan een 

Dynamomedewerker.  

Van maandag t/m vrijdag chatten met Dynamomedewerker?  

Ga naar www.dynamo-amsterdam.nl 

 

 

 

 

    

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 

 

 Woont u in Amsterdam Oost? 

Heeft u hulp nodig?   

Wij helpen u graag. Woont u in Amsterdam 
Oost? 

Heeft u hulp nodig?   
Wij helpen u graag.  

  

 
 

 

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

 

Gouden Mannen in Oost 

Vanaf september gaat het programma Gouden 
mannen in Oost van start. Bent u ouder dan 40 en 
komt u oorspronkelijk uit een ander land? Denkt u 
wel eens na over wat u anders zou willen in uw 
leven? Misschien wilt u beter Nederlands spreken of 
meer leren op de computer? Of wilt u graag 
contact met anderen? Het kan ook zijn dat u meer 
wilt bewegen of hulp nodig hebt bij het invullen 
van formulieren.  

Kom ook bij de Gouden Mannen! 
Bij Gouden Mannen zoekt u uit waar u goed in 
bent. Met uw begeleider kijkt u naar wat u wilt 
leren. Samen met andere mannen leert u 
bijvoorbeeld e-mails schrijven of beter Nederlands 
spreken. U oefent hoe u om gaat met mensen aan 
een balie of hoe u beter kunt omgaan met stress. 
Daarvoor kunt u meedoen aan verschillende 
cursussen, zoals een taalcursus, computerles, maar 
ook aan sportactiviteiten. 

Aanmelden kan via: 

 

Mohamed A.El Hassani. 

E-mail: mahmidan@dynamo-amsterdam.nl  

Tel: 06-44310702 

 

Yousry Saad 

YSaad@dynamo-amsterdam.nl 

Tel: 06-17591520 

 

Nieuwsbrief Oud Oost – pag. 2 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/buurtpunt
http://www.dynamo-amsterdam.nl/
https://wijamsterdam.nl/initiatieven
mailto:svisser@dynamo-amsterdam.nl
mailto:mahmidan@dynamo-amsterdam.nl
mailto:YSaad@dynamo-amsterdam.nl


 

Meer informatie?       www.dynamo-amsterdam.nl 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

     

            

 

 

 

 

                                    

            

 

 

 

 

 

 

    

Nieuwsbrief Oud Oost – pag. 3 

Verbouwing Buurtcentrum Oosterpark 

Het Buurtcentrum Oosterpark wordt vanaf april 2021 ingrijpend verbouwd. We hopen dat we 

eind van het jaar weer kunnen beschikken over een vernieuwd en duurzaam buurtcentrum. 

Helaas bleek er uiteindelijk geen locatie in de omgeving beschikbaar waar alle activiteiten 

ondergebracht kunnen worden. Er wordt nu hard gewerkt om alle activiteiten op verschillende 

locaties in de buurt onder te brengen.                                              

 

 

 

 

Biko, Buurtcentrum Oosterpark en de Kraaipan 

Door Corona kunnen nog steeds weinig activiteiten plaatsvinden. Alleen activiteiten voor 

kwetsbare bewoners zijn toegestaan, en dan ook nog onder beperkende voorwaarden. En lang 

niet alle bezoekers en initiatiefnemers durven het aan.  

Toch zijn er enkele groepen die doorgang vinden, met alleen (een deel van) hun vaste 

deelnemers. 

Ook het repair-café en de ruilwinkel in Biko moeten gesloten blijven. 

 

                                          
 

biko 

Buurtrestaurant Kraaipan 

 

Sinds vrijdag 22 januari worden in de Kraaipan afhaalmaaltijden bereid.  

 

Bewoners kunnen op vrijdag tot 12.00 uur een maaltijd bestellen op 06 17 59 15 20 

en tussen 17.30 en 18.30 uur komen ophalen. Een maaltijd (hoofdgerecht) kost € 3,50.  

 

Het loopt goed en bij voldoende belangstelling wordt dit met een andere dag uitgebreid. 

 

Turkse mannen regelen het zelf 

 

 

De mannen regelen het zelf is een project dat 

georganiseerd wordt door Gulden Ardic van Dynamo 

en vindt plaats in Post Oost. Het is op de 

donderdagmiddag tussen 13.30-16.30 uur. Het is een 

leer- en speelmiddag. 

 

De Turkse mannen komen samen, rekening houdend 

met de corona-regels. Op dit moment zijn er slechts 

4 mannen. Hun leeftijd is 70+.  

Het doel is elkaar ontmoeten om eenzaamheid tegen 

te gaan en hun angsten (door Corona) gedeeld kunnen 

worden. In Post Oost ontmoeten ze elkaar, praten ze 

samen en doen ze spelletjes. Dit project is er om ze 

het gevoel te geven dat we door deze moeilijke 

periode heen kunnen komen en dat ze niet alleen 

zijn.  

Turkse mannen van 70+ kunnen zich opgeven. 

 

Aanmelden kan via: 

 

Gulden Ardic 

Mobiel nummer: 0617591559 of per email: 

gardic@dynamo-amsterdam.nl 

 

 

Bent u eenzaam, (woont u in 

de Dapperbuurt, 

Oosterparkbuurt of 

Transvaalbuurt) en ontvangt u 

graag een lente attentie van 

Dynamo?  

Mail uw gegevens naar: 

svisser@dynamo-amsterdam.nl 

 

mailto:gardic@dynamo-amsterdam.nl
mailto:svisser@dynamo-amsterdam.nl
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DOMI wandelgroep 

Wandelt u graag, maar heeft u 

moeite om u ertoe te zetten of vol te 

houden? Of heeft u gewoon zin in een 

leuke wandeling of een gezellig 

gesprek? Kom dan wandelen met 

ervaringsdeskundigen van TEAM ED bij 

de DOMI (donderdagmiddag) 

wandelgroep. Ervaringsdeskundigen 

van TEAM ED weten als geen ander 

hoe het is om met moeilijke tijden 

om te gaan. Ook als je lichamelijk of 

visueel beperkt bent, ben je van 

harte welkom. Samen wandelen is 

tenslotte leuker dan alleen. 

 

Iedere donderdag van 14.00 - 15.30 

uur. We wandelen vanaf 14.00 uur in 

een rustig tempo in de buurt met 

enthousiaste begeleiders en sluiten af 

in Post Oost.  

 

Aanmelden kan via: 

Charlotte van der Veen 

06-18424350 of charlotte@teamed.nl 

Woensdagochtend 
wandelgroep 

Wandelen is gezond, wandelen houdt 

je fit! 

Wandelen in de buitenlucht met 

voldoende afstand. 

Begin het nieuwe jaar goed, dus doe 

mee en geef je op! 

 

We wandelen ongeveer een uur door 

Oost en als de maatregelen het 

toelaten sluiten we af met koffie of 

thee in Post oost. 

 

De wandeling wordt je gratis 

aangeboden door Dynamo en is voor 

iedereen die zelfstandig kan lopen. 

 

Woensdagochtend 10.00 uur Post Oost 

Start op 17 maart 2021 

 

Aanmelden kan via: 

Jeannette Reurslag 

06-47963962 

jreurslag@dynamo-amsterdam.nl 

 

 

 

 

Voor Elkaar in Amsterdam      

                                                      

VEIA koppelt kwetsbare Amsterdammers met een hulpvraag aan mensen in de buurt die hulp 
willen bieden. Of het nu gaat om praktische hulp of een luisterend oor. Met een centraal 
Amsterdams telefoonnummer en een website. 

Vorig jaar in de eerste lockdown periode is er een samenwerking gestart tussen diverse 
Amsterdamse organisaties. Organisaties die - verspreid over de wijken van de stad - 
buurtbewoners, vrijwilligers, verenigingen en organisaties faciliteren en ondersteunen. 

Amsterdammers die thuis zitten kunnen zich melden voor praktische hulp, voor een praatje, 
een wandeling, hond uitlaten en een boodschap. 

 Foto: Vrijwilligster laat hondje uit. 

De nog gezonde Amsterdammers melden zich aan bij de Vrijwilligers Centrale Amsterdam 
om zo iets te betekenen voor een ander. 

Zo verbinden we de buurtbewoners met elkaar. 

Vanuit Dynamo Oud – Oost ben ik verbonden aan dit project. 

Het geeft veel voldoening om mensen met een hulpvraag, zoals boodschappen doen, praatje 
maken, wandelingetje maken of de hond uit laten, direct te kunnen helpen. Meestal weet ik 
binnen een week iemand te vinden. Buurtbewoners zijn blij verrast dat het zo snel gaat en 
ontmoeten zodoende ook andere mensen die ze voorheen niet zo makkelijk zouden zijn 
tegen gekomen. Er melden zich veel “young professionals “aan. Mensen die werken in de 
creatieve sector, de it branche, bij de bank, in de journalistiek, HR managers etc.. 

Aanmelden kan via: 

Jeannette Reurslag:  jreurslag@dynamo-amsterdam.nl                     

Tel: 06-47963962 

 

mailto:charlotte@teamed.nl
mailto:jreurslag@dynamo-amsterdam.nl

