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Nieuwsflits Watergraafsmeer 

maart 2021 

Onze hulpverlening 
gaat door!  

 
Dynamo blijft helpen 
en onze locaties zijn 
beperkt open op 
afspraak 

Nieuwsflits Watergraafsmeer 
 
Intro 
Vier keer per jaar verschijnt de Nieuwsflits Watergraafsmeer met een update en nieuws voor 

bewoners uit de Watergraafsmeer. Op deze manier hopen we u goed op de hoogte te houden van 
wat Dynamo allemaal te bieden heeft in Watergraafsmeer. Mocht u vragen hebben of zelf een 
initiatief hebben dat u graag in de Nieuwsflits wilt plaatsen, neem dan gerust contact met ons op. 

We wensen u veel leesplezier! 

 

Buurtpunt Watergraafsmeer 
 

In verband met Corona is er in het buurtpunt en budgetpunt tijdelijk geen inloop. Wij werken op 

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

 

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 
 
Bel of mail voor een afspraak.  
Telefoon: 020 46 20 320 of mail: aanmeldingen@dynamo-amsterdam.nl 
 
Buurtpunten Watergraafsmeer 
• Kamerlingh Onneslaan 34, 1097 DH Amsterdam 

op afspraak: dinsdag 11.00–14.00 uur 
op afspraak: donderdag 9.30 – 12.30 uur 

• Landbouwstraat 63, 1097 TM Amsterdam 
op afspraak: maandag 13.00 – 16.00 uur 

• Anfieldroad 110, 1098 WD Amsterdam 
op afspraak: donderdag 13.00 – 16.00 uur 

 
 

 

Dynamo  
Dienstencentrum 
Watergraafsmeer 

Kamerlingh Onneslaan 34  
1097 DH Amsterdam  
 

Volg ons op Facebook 
www.facebook.com/ 
DynamoWatergraafsmeer 
 
 In deze editie:  
• Buurtpunten  

• Wandelgroep 

• Activiteiten bij jou in de buurt  

• Voor elkaar in Oost 
 

Ideeën, opmerkingen, suggesties? 

Mail Jo-Ann Watson 

jwatson@dynamo-amsterdam.nl 

Wandelgroep voor iedereen! 
 

Van maandag tot en met donderdag wordt er vanuit verschillende locaties gewandeld in de 
Watergraafsmeer. 
 

Sluit u zich ook aan bij onze wandelgroep? Iedereen kan meedoen: van rollatorlopers tot stevige 
wandelaars. Onze routes variëren tussen de 3 en 6 km en wordt afgestemd op de wensen van de 
groep. Voor ieder wat wils! 

 
Ook bij minder zonnig weer wordt er gewandeld: slecht weer bestaat niet, alleen maar slechte 
kleding! Wij wandelen corona-proof, twee aan twee met voldoende afstand. 

 

- Maandag:  De Werf   Archimedeslaan 59 
- Dinsdag:  Jeruzalem  Van ’t Hofflaan 29 

- Woensdag:  Het Parkhuis Anfieldroad 110 
- Donderdag: Brinkhuis   Landbouwstraat 63 

 

• Start:   13.15 
• Kosten:   Gratis / aanmelden verplicht!  
• Meer info: Jelte Brontsema 

     jbrontsema@dynamo-amsterdam.nl 
     06 44 13 98 52 
 

 
 
 

 
 

 

  

1. • Maandag: De Werf, 

Archimedeslaan 59  

• • Maandag: De Werf, Archimedeslaan 59  

 
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 

 

http://www.facebook.com/DynamoWatergraafsmeer
http://www.facebook.com/DynamoWatergraafsmeer
mailto:jwatson@dynamo-amsterdam.nl
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Memory Lane 
Wij zoeken ouderen die willen 
beeldbellen! 
 
Memory Lane stelt een aantal 
beeldschermen kosteloos ter 
beschikking, voor de periode 
van een half jaar tot een jaar. 
Het beeldbellen is een 
touchscreen (I pad) dat door 
ouderen kan worden bediend 
zonder enige technische kennis. 
Het ziet eruit als een mooie 
digitale fotolijst, maar het 
biedt talloze slimme functies 
gericht op zorg en ontspanning. 
Steek de stekker in het 
stopcontact en maak verbinding 
met wifi en de app op je 
mobiel. Meer hoef je niet te 
doen. Geen wifi? Ook geen 
probleem. Ipad werkt ook op 
een simkaart die standaard in 
het apparaat is opgenomen.  
 
Ken jij een oudere die 
beeldbellen prettig/nodig 
zouden vinden?  
Voor vragen of meer info, neem 
gerust contact op:  
06 49 35 63 46 
jwatson@dynamo-amsterdam.nl  

 

Activiteiten bij jou in de buurt 

 

Servicepunt het Brinkhuis 

Landbouwstraat 63 

Contactpersoon: Jo-Ann Watson, tel 06 49 35 63 46 / email: jwatson@dynamo-amsterdam.nl  

 

Dag Activiteit Frequentie  Tijd 

Maandag Koffieochtend, met een krantje 
Computerles  beginners 

Wekelijks 
Wekelijks 

09.30 – 11.30  
10.00 – 12.00  

Dinsdag Crea Bea’s - creatieve ochtend 
 
Afhaalmaaltijd  

Wekelijks 10.00 – 11.30  
 
17.00 – 17.30 

Woensdag MBVO – gymnastiek voor 60 + 
Computerles 
 
Afhaalmaaltijd 

Wekelijks 09.30 – 10.30 
11.00 – 13.00 
 
17.00 – 17.30 

Donderdag Wandelgroep 
 
Afhaalmaaltijd 

Wekelijks 13.15 – 14.30 
 
17.00 – 17.30 

Vrijdag  Schildersclub Wekelijks 10.00 – 12.30  
 

Buurtcentrum het Parkhuis  

Adres: Anfieldroad 110 

Contactpersoon: Antoinette de Groot, tel: 06 45 13 62 79 / e-mail: agroot@dynamo-amsterdam.nl   

Dag Activiteit Frequentie  Tijd 

Dinsdag Afhaal maaltijd Elke 2e en 4e dinsdag van de maand 17.30 – 18.30 

Woensdag Levensvragen 17-02, 03-03, 10-03, 24-03, 07-04 14.00 – 16.00 

Donderdag Wandelgroep Wekelijks 13.15 – 14.30 

Donderdag Buurtpunt Wekelijks 13.00 – 16.00 
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Servicepunt Jeruzalem  

Adres: Van ’t Hofflaan 29  

Contactpersoon: Jelte Brontsema, tel:  06 44 13 98 52/ e-mail: jbrontsema@dynamo-amsterdam.nl  

 

 

 

Dag Activiteit Frequentie  Tijd / kosten 

Maandag Mahjong 
 
Afhaalmaaltijd. Ook vegetarisch 

Wekelijks   
 
Wekelijks   

13.00 – 16.00 (gratis) 
 
17.00 – 17.30 (€3,50). Opgeven bij Jelte 

Dinsdag  Wandelgroep (2 aan 2)  Wekelijks  13.00 – 14.30  

Woensdag Meer Bewegen voor Ouderen  
 
 
Afhaalmaaltijd. Ook vegetarisch. 

Wekelijks  
 
 
Wekelijks 

11.00 – 12.00 opgeven bij: (020) 886 10 70   
mbvo_amsterdam@hotmail.com 
 
17.00 – 17.30 (€3,50). Opgeven bij Jelte 

Donderdag Koffie inloop, samen praten, stil 
zijn, spelletje doen.  
Levensvragen groep, praatgroep 
onder leiding van Ds. René Visser.  
 

Wekelijks 
 
Elke 1e 
donderdag van 
de maand 

10.00 – 13.00 (gratis) 
 
13.00 – 15.00 (gratis) 

Vrijdag 
 

Afhaalmaaltijd, soep en/of cake.  
Georganiseerd door Kringloop ‘t 
Hartje, vegetarisch mogelijk. 

Wekelijks 16.00 – 17.30 (€3,50). Bezorgen €1,- extra. 
Aanmelden bij: Chef kok Roberto 06 33 04 
52 60 

Zondag  Koffie inloop Wekelijks 11.00 – 14.00 (gratis) 

 

Voor elkaar in Oost 
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 

mailto:jwatson@dynamo-amsterdam.nl
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