
 
    

‘Koken in de buurt’ van Dynamo  

is een maaltijd + kletspraatje aan huis. 

Dynamomedewerkers koken 

maaltijden, bezorgen maaltijden en 

hebben even tijd voor een praatje aan 

de deur. 

 

Koken in de buurt 
Maatijdbezorging aan huis in Amsterdam Oost en Zuid 



 

‘Koken in de Buurt’ is een maaltijdvoorziening voor buurtbewoners uit 

Amsterdam Oost & Amsterdam Zuid.   

Wij bezorgen van 2 tot 7 maaltijden per week aan huis bij buurtbewoners die dit 

goed kunnen gebruiken. Naast het bezorgen van maaltijden bieden we meerdere 

sociale contactmomenten: we bellen met de buurtbewoners en tijdens het bezorgen 

is er tijd voor een praatje. Indien gewenst komen we nog een keer apart langs. 

Hoe gaat het in zijn werk? 

De maaltijden worden drie keer per week bezorgd. Op maandag, woensdag en 

vrijdag tussen 13.00 en 17.00.  

• Op maandag worden de maaltijden voor maandag en dinsdag bezorgd.  

• Op woensdag worden de maaltijden voor woensdag en donderdag bezorgd.  

• Op vrijdag worden de maaltijden voor vrijdag, zaterdag en zondag bezorgd.  

U kunt kiezen voor 1, 2 of 3 bezorgingen per week en dus 2 tot 7 maaltijden per 

week. 

De maaltijden 

De maaltijden zijn vegetarisch en samengesteld door onze koks en een 

voedingsdeskundige. Ze worden gekoeld, in speciale busjes bij u thuis geleverd. 

Kosten 

Maaltijden kosten €3,50 per stuk en worden afgerekend via automatische incasso. 

Voor wie? 

Voor buurtbewoners uit Amsterdam Zuid en Amsterdam Oost die hulp kunnen 

gebruiken d.m.v. een maaltijdvoorziening en sociaal contact. Voor iedereen die door 

de huidige maatregelen of om welke reden dan ook extra steun kunnen gebruiken. 

Voor iedereen die het nodig heeft met een kleine portemonnee zijn we dit initiatief 

gestart. 

Aanmelden  

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op onze website: 

www.dynamo-amsterdam.nl/kokenindebuurt 
 

U kunt zich eventueel ook aanmelden via: 

Telefoon 020 36 99 713 of  

E-mail kokenindebuurt@dynamo-amsterdam.nl 

U dient bij uw aanmelding per telefoon of e-mail uw volgende gegevens door te 

geven: naam, straat + huisnummer, postcode, telefoonnummer, bijzonderheden, 

wanneer maaltijden ontvangen (maandag – woensdag – vrijdag  (alle combinaties 

zijn mogelijk). 
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