
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Dynamo - IJburg/Zeeburgereiland  

NIEUWSFLITS      ZOMER 2021 
 

Meer informatie? Dynamo IJburg - IJburglaan 727c - 020 49 52 277 – www.dynamo-amsterdam.nl 

 

WELKOM TERUG! 

Q&A MET RAOUL  

VAN BUURTTEAMS  

 

 

 

 
 

Kun je jezelf even voorstellen? 

Mijn naam is Raoul Chamuleau. Sinds 1 

april ben ik Buurtteammedewerker voor 

Buurtteam IJburg. Wees niet ongerust; de 

hulpverlening zal voor de Amsterdammer 

zo goed als hetzelfde blijven.  

 

Buurtteam: wat is dat eigenlijk? 

Iedereen die behoefte heeft aan 

ondersteuning en/of hulp kan bij ons 

terecht! Buurtteam IJburg is er voor de 

bewoners van IJburg en Zeeburger-

eiland.  

  
Met welke vragen kan ik er terecht? 

Vragen over geld, meedoen, wonen, 

zorg, gezondheid, werk en veiligheid.  

  
Hoe maak ik een afspraak? 
Dat kan op twee manieren! Aanmelden 

kan telefonisch via 020 462 03 00 

maandag t/m vrijdag 9:00 - 17:00 uur. 
Daarnaast kunt u zich ook aanmelden via 
de mail:  
 

aanmeldingenijburg@buurtteamam
sterdamoost.nl 

  
Kijk voor meer informatie ook 
eens op: 
https://www.buurtteamamsterda
m.nl/oost/ 

 

 

 

“Bij ons kun je 
terecht met 
vragen over 

geld, meedoen, 
wonen, zorg, 
gezondheid, 

werk en 
veiligheid.” 

 

 

VOOR ELKAAR IN OOST 
 
We hebben maatjes voor boodschappen, 
wandelen, taal, sporten en gezelschap.  
 

pzanen@dynamo-amsterdam.nl 
0204952277 

SAMEN BUITEN BEWEGEN 

Met mooi weer gaan wij het liefst naar 

buiten, samen met jullie. Daarom bieden 

wij ook buitenactiviteiten aan. 

Wandelen 

Dinsdag 11:00 – 12:00  SAG Haveneiland 
 12:00 – 13:00 Buurtkamer ZBE 
Woensdag 10:00 – 11:00 SAG Haveneiland 
Donderdag 11:00 – 12:00 Steigerplek 

Vrijdag 10:00 – 12:00 SAG Haveneiland 
 

Meedoen? pzanen@dynamo-amsterdam.nl 

Buiten sporten 

Maandag 13:00 – 14:30 Fit in de Zomer  
   SAG Haveneiland 
  
Dinsdag 10:30 – 11:30 Goldensports (55+) 
   Buurtkamer Ijburg
  
 15:30 – 16:30 Kickboksen (18-27) 
   Erich Salomonstraat  
   135 
 
Woensdag 11:00 – 12:00 Dance Connects  
   (60+) 
   Strand Blijburg 
 
Donderdag 10:00 – 11:00 Golden sports (55+) 

   Buurtkamer ZBE 
 

Meedoen? ferrafay@dynamo-amsterdam.nl 

 

 

BUURTRESTAURANTS 

/AFHAALMAALTIJDEN 

Lekker en gezond eten voor iedereen, 

dat is ons streven. Onze vrijwilligers 

bereiden wekelijks met veel zorg 

heerlijke maaltijden voor jullie.  De 

gerechten kunnen op drie locaties kunnen 

worden afgehaald voor slechts €4,- 

 

Buurtrestaurant IJburgcollege – Pampuslaan 1 

Elke dinsdag van 17:30 tot 18:00 
Reserveren:  buurtrestoijtje@gmail.com 
 

Steigereiland – William Barlowlaan 1 

Elke woensdag afhaal vanaf 17:30 

Buurtrestaurant vanaf 18:00 

Reserveren: restosteigerplek@dynamo-

amsterdam.nl 

 

Zeeburgereiland – John Blankensteinstraat 1b 

Elke dinsdag vanaf 17:00 

Reserveren: takeawayzbe@dynamo-

amsterdam.nl 

 

 

BUURTKAMERS WEER 

OPEN 

Zie achterkant van deze editie voor de 

programma’s 

Beste bewoners van Ijburg en 
Zeeburgereiland, wij zijn weer open! We 
hebben jullie gemist!  Ons geduld is flink 
op de proef gesteld, maar nu het land van 
het slot gaat kunnen we ons aanbod aan 
activiteiten en dienstverlening weer 
volop hervatten. Maar het belangrijkst 
zijn jullie, want zonder deelnemers geen 
activiteiten. In deze nieuwsflits lees je 
waarvoor je de komende periode 
allemaal weer bij ons terecht kunt. Ook 
kun je lezen hoe ons programma er 
tijdens de zomervakantie uitziet.  

Heb je zelf een idee voor de 
buurt? Laat het ons weten, en wie weet 
staat jouw activiteit wel in de volgende 
editie. 

 

Eet je ook 

een keer 

mee? 

Momenteel is 

het alleen 

nog om af te 

halen, maar 

na de zomer 

gaan we 

weer 

gezellig 

samen eten.  

Hopelijk tot 

ziens. 
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CONTACTPERSONEN BUURTKAMERS 
 
IJburg:  
Fatiha Errafay 
ferrafay@dynamo-amsterdam.nl/0619074358 

 
Zeeburgereiland 
Rasmus Starink 
rstarink@dynamo-amsterdam.nl/0626965244 

 
Steigereiland 
Angela Ruigrok 
aruigrok@dynamo-amsterdam.nl/0649356344 

 

 

 

 

PROGRAMMA’S VAN ONZE BUURTKAMERS 

*LET OP: TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE WIJKT HET PROGRAMMA AF 

 BUURTKAMER IJBURG 

Ed Pelsterpark 8 

BUURTKAMER ZEEBURGEREILAND  
John Blankenstijnstraat 1b 

STEIGERPLEK 
William Barlowlaan 1 

*AANGEPASTE TIJDEN ZOMERVAKANTIE (10JULI – 22 AUG) 

Ijburg  Gesloten van 4 juli tot 16 augustus 

Zeeburgereiland  Kinderactiviteiten stoppen 

  Take-away stopt 

Steigereiland   Kinderactiviteiten stoppen, huiswerkbegeleiding stopt, 

 

 

 


