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Activiteitenoverzicht Veluwe 20 - april 2021 
 

Veluwe 20 is het culturele ontmoetingscentrum in de Rivierenbuurt.  

 

Veluwelaan 20 

1079 RA Amsterdam  

020 46 20 365  

dinsdag en donderdag 9.00-17.00 uur 

www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/veluwe20 

Contact: Jeroen Koops (participatiemedewerker Dynamo) jkoops@dynamo-amsterdam.nl 06 44 97 49 19 

 

Corona is nog steeds om ons heen, maar met kleine groepjes kunnen we samen toch iets voor elkaar 

betekenen. Dit doen we natuurlijk wel met de hygiëne maatregelen, vragen we u naar uw 

gezondheid en houden we nog steeds 1,5 meter afstand van elkaar. 

 

We organiseren hier verschillende activiteiten die vooral gaan over cultuur, muziek, kunst en 

geschiedenis. Daarnaast worden er ook spelletjes gespeeld en lunchen we graag met buurtbewoners. 

Hier kunt u terecht om uw buurtgenoten te ontmoeten, om zelf een activiteit te organiseren of deel 

te nemen aan de activiteiten die er al zijn. 
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dag tijd activiteit Begeleider 

Dinsdag 12.00 – 14.00 uur Koffie-inloop  
Gezellig samen in gesprek gaan met bewoners uit de 
buurt  

Kosten: gratis 

Alleen op afspraak 

Jeroen Koops 

06 44 97 49 19 

jkoops@dynamo-amsterdam.nl 

Dinsdag 12.00 – 14.00 uur Spelletjes middag 
Samen gezellig een spelletje doen 

Kosten: gratis 

Aanmelden verplicht 

Jeroen Koops 

06 44 97 49 19 

jkoops@dynamo-amsterdam.nl 

Dinsdag 11.00 – 12.00 uur 

(Start 
binnenkort) 

Schaken  
Kosten: gratis 

Aanmelden verplicht 

Jeroen Koops 

06 44 97 49 19 

jkoops@dynamo-amsterdam.nl 

Donderdag 12:00 – 14:00 uur Buurtlunch 
Kosten: € 1,- 

Aanmelden verplicht 

Jeroen Koops 

06 44 97 49 19 

jkoops@dynamo-amsterdam.nl 

Donderdag 12.00 – 14.00 uur Spelletjes middag 
Samen gezellig een spelletje doen 

Kosten: gratis 

Aanmelden verplicht  

Jeroen Koops 

06 44 97 49 19 

jkoops@dynamo-amsterdam.nl 

Donderdag 15.30 – 16.30 uur 

(start 
binnenkort) 

Farsi les voor kinderen   
Kosten: gratis 

 

Maryam Azin 

mary.anette777@gmail.com 

 

 

Activiteiten in de maak: 
-  Opzetten van een moestuin 

-  Wekelijkse wandeling 

Lijkt het u leuk om te helpen met organiseren, kom dan vooral langs! 

 

Heeft u een leuk idee voor de buurt?  

Dan horen wij het graag en kijken we samen naar de mogelijkheden. 

Bel ons op 06 44 97 49 19 of 020 46 20 365  

 

Wist u dat …… 

Wij ook een locatie hebben op de Rijnstraat 58 en de Vechtstraat 77? 

Daar bent u ook van harte welkom! 

Voor het activiteitenoverzicht van deze locaties verwijzen wij u naar de folders. 
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